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Pensar na construção de um memorial sobre minha vida acadêmica é pensar 
para além dos muros da universidade. O que me fez – e faz – professora 
de projeto não se restringe apenas a este universo acadêmico. Vários 
foram os estratos constituídos, casualmente, no início – e racionalizados – 
posteriormente, que me conduziram a este lugar onde eu me encontro hoje.

Projetar sempre foi o fio condutor dessa jornada. 

Jornada que, em um primeiro momento, quando saí da FAUFBA, recém-
formada, em 1986, me motivou a estudar um pouco mais. Logo em seguida, a 
decisão de estudar, somada a uma vontade de me aproximar mais de minhas 
origens, me levou à Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madri, 
Espanha. Assim, ao estudar mais um pouco, vislumbrei a possibilidade de 
assumir uma atitude mais crítica, a partir da compreensão do tempo e do 
lugar onde se quer viver.  

Com essas definições, surgiu o desafio de começar a projetar. E, não somente 
isso, mas também de construir, por entender que o caminhar como arquiteto se 
nutre desse processo: projetar, construir (criticar), projetar, construir (criticar), 
projetar... 

Entretanto, atravessa essa lógica, percorrida e conduzida, a possibilidade de 
ensinar, de passar a experiência adiante. Apesar de não estar no panorama 
inicial, tal perspectiva chegou com força, em um determinado momento, 
e se instalou.  A ideia de ser professora foi posterior, tendo surgido quase 
como consequência do fato de eu ter feito um doutorado. Mas não é só isso. 
A pesquisa é uma constante imprescindível para o ato de projetar, o que 
também colabora para essa aproximação. Mais adiante, pude ir ainda mais 
além, quando percebi que, na verdade, esses dois universos são tangentes, se 
enriquecem mutuamente, mas não se equivalem.

Assumir a direção da Faculdade de Arquitetura da UFBA, este sim, mais do 
que um estrato, foi um desvio! Esta é a justificativa para o sinal “[+1]”, utilizado 
para indicar que se apresenta, aqui, uma excepcionalidade. Entretanto, foi um 
momento tratado como um ESTRATO devido à sua longa temporalidade, 
apesar de sua finitude.

Assim, esse memorial se divide em três ESTRATOS [+1] que se entrelaçam 
e se superpõem ao longo do tempo. Ganham intensidades diferenciadas: uns 
assumem o protagonismo, em determinado período, deixando outros em um 
segundo plano. 

Entretanto, todos estão sempre presentes, simultâneos e complementares.  
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Pensar na minha memória arquitetônica é uma proposta que passa 
pelo pensar na decisão por fazer arquitetura, no que me seduziu 
na hora em que fiz a minha escolha profissional.  Esta decisão 
teve um padrinho muito especial: Antônio Gaudí. Viajando pela 
Espanha, aos quinze anos, tive a oportunidade de visitar a obra 
de Gaudí. A disposição, humor e ironia do fazer arquitetônico 
estavam ali demonstrados, naquela poética expressão construída. 
Ritmo, simbiose e plasticidade fazem da obra de Gaudí (penso 
no Parque Güell) uma proposta contemporânea, uma grande 
brincadeira construída. 

Tentar descobrir as soluções estruturais de projeto, o modo 
como se construiu, é um desafio até hoje. Em contraposição às 
catedrais góticas, que carregam essa mesma impossibilidade de 
compreensão do olhar racional, enquanto obra construída, Gaudí 
é um criador que assina e data sua obra. Para uma brasileira de 
quinze anos, aquilo surgiu como um grande desafio apaixonante: 
o desafio de criar espaços, espaços provocativos, transgressores e 
instigantes.

Depois, no estudo da arquitetura, ao me aproximar do mundo 
europeu, descobri que Gaudí fez parte de um movimento 
romântico, individualista e anti-histórico, que nasceu do pânico 
gerado diante do processo de industrialização, na virada do século 
XX.  Inspirado nos teóricos sociais e estéticos Ruskin, Morris e 
Oscar Wilde, este movimento foi chamado pelos espanhóis de 
Modernismo – e de art nouveau pelos belgas. Este conhecimento 
não diminuiu a minha paixão por aquela obra. Ao contrário, 
a aumentou, na medida em que reforçou o seu significado e 
importância como proposta entusiástica de uma época específica, 
transcendente e inusitada, enquanto espaço construído. 

O conhecimento histórico sobre uma corrente de pensamento 
como essa, com expressões tão diferentes – Mackintosh, Guimard, 
Horta – e com características próprias de lugar e de costumes, 
resulta em respostas que foram sugeridas por um momento 
específico da história humana, e é isso que dá a elas este caráter 
de Movimento.

Em nosso processo histórico, vemos que a humanidade está 
sempre buscando, transformando-se, na medida em que a 
inquietação é inata ao ser humano. A arquitetura é o espaço 
concebido, projetado, construído para criar um lugar onde as 
transformações desta sociedade possam acontecer. 

introdução
/
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Uma arquitetura que, em sua expressão de conjunto, além de 
circunstanciar este respaldo – baseado em uma inquietação 
específica e datada – conta-nos, em sua transcendência 
construída, como viviam nossos antepassados. Que pode 
ser considerada como uma arquitetura que dá conta da sua 
referência história: a do espaço-cidade.

Quando eu me formei, sentia uma grande angústia, por 
não compreender como se estruturava um pensamento 
arquitetônico. (Talvez ainda não compreenda, mas hoje 
estou com as angústias mais apaziguadas). Perguntava-
me onde começava o sentido poético-lúdico deste nível de 
pensamento... E como este sentido se relacionava com as 
limitações tecnológicas e de custo. 

Aprendi, sim, que existe a força da economia inerente à 
realidade de um país periférico e de uma cidade de economia 
limitada. Os avanços tecnológicos eram mencionados, 
porém nunca experimentados; os traços de modernidade se 
apresentavam diferenciados; e faltava-me a percepção sobre 
quais são os desvios que o pensamento arquitetônico percorre 
quando não se fundamenta em proposições conceituais. 

De uma maneira geral, posso afirmar que eu pouco sabia 
sobre a importância de perseguirmos uma ideia. O olhar 
arquitetônico estava, até este momento, voltado para a 
produção arquitetônica das grandes estrelas nacionais e 
internacionais, transferidas pelas revistas especializadas. 

Arquitetura de poucos nomes e algumas histórias.  

qual é a nossa época?

qual é a expressão 
arquitetônica do 
momento em que 
vivemos?

quais são as                
inquietações 
vivenciadas 
pelo homem 
contemporâneo?

[nada se faz a-histórico, 
e isso está demonstrado 
nas transcendências que 
cada expressão suporta.]
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Olhar pra trás, e reelaborar esses estratos, me faz perceber como 
o período que passei em Madri, Espanha, impregnou tudo o que 
eu realizei posteriormente. Por ter sido o momento de muita 
absorção, me fez ir além da própria arquitetura. Motivo pelo qual 
me detenho em detalhar esse período, pois nele se referenciam os 
desdobramentos futuros.

Formei em janeiro/1986, e, em agosto do mesmo ano, estava 
indo para Madri.

A ida para a Escuela Tecnica Superior de Arquictetura / 
Madrid – E.T.S.A.M. transformou a mentalidade de uma recém-
formada na Faculdade de Arquitetura da UFBA. Apesar de 
representar uma conquista pessoal, uma vez que a minha origem 
familiar é espanhola-galega, a experiência acadêmica no nível do 
doutoramento fez com que, em um curto período, toda uma cultura 
arquitetônica tivesse que ser apreendida. Só assim eu poderia 
criar a possibilidade de participar das discussões, alcançando um 
nivelamento com os demais estudantes. É importante enfatizar 
que a postura acadêmica da Escola de Arquitetura de Madri, 
além de ser extremamente autoritária, parte do princípio de que 
existe um conhecimento básico previamente assimilado pelos 
alunos. Com base nesta crença, as discussões deveriam estar 
fundamentadas neste conhecimento preestabelecido. 

O tema central da E.T.S.A.M., no ano de meu ingresso, 86 - 
87, foi o período decimonônico1. A maioria das disciplinas 
oferecidas no doutorado tinha que ter uma interface com o tema 
central proposto.  Assim, eu pude mergulhar neste ambiente 
decimonônico, através das leituras de Piter Collins, Frampton, 
Collin Rowe e dos próprios arquitetos da época – Viollet-le-
Duc, Ruskin, Pugin – considerando a referência ilusionista 
como origem do momento moderno que já se anunciava. 
Destacavam-se, ainda, os argumentos do próprio Collins, que 
adota como marco temporal o ano de 1750, e Ledoux, e Boulle, 
com propostas que transcendem o mundo teórico arquitetônico. 
Ao final deste longo percurso, eu me deparei formulando uma 
primeira questão:

experiência na espanha

1 Espanholismo que significa “ser algo relativo 

ao século XIX”.

será que a  
arquitetura é 
tão somente 

sua expressão 
construída?

[O Mausoléu para 
Newton, de Etienne 

Louis Boullée        
(1728-1799), nos             

conta outra coisa].

estrato 01
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E foi a partir da tentativa de entender um pouco mais sobre este 
ambiente arquitetônico, previsível para o ato de projetação, que 
sempre despertou o interesse central de minhas pesquisas, que 
eu escolhi o Departamento de Composição Arquitetônica, de 
grande prestígio dentro da Escola de Arquitetura de Madri. 

Esta aproximação com a história da arquitetura, dentro 
da realidade madrilenha/europeia, me levou a uma nova 
compreensão do processo histórico arquitetônico: uma referência 
viva, essencial e entranhada na proposição projetual do espaço 
contemporâneo. Não mais uma compreensão arquitetônica que 
enfoca recortes antigos, passados, mortos. Muito distante de uma 
leitura simplificada dos elementos arquitetônicos.

Neste sentido, surge, para mim, a compreensão do espaço 
construído como expressão de conjunto, como sentido de cultura, 
como referência de relações sociais imprimadas em um espaço 
elaborado, que nos chega como herança concreta de nossas 
histórias de vida – o espaço da cidade com suas várias camadas2. 

O enfoque histórico, trabalhado pela ETSAM, sempre se refere 
ao espaço urbano construído sem restringi-lo às suas arquiteturas. 
Nos faz entender a arquitetura construída a partir de uma 
experiência de cidade, situada em um período específico, onde 
não só a arquitetura tinha uma expressão, mas também o homem 
que a concebia – e estava imerso em um momento histórico, que 
mantinha relações sociais comunais, públicas e privadas distintas 
das que estamos acostumados.  

É comum transportarmos estas arquiteturas para o nosso tempo, 
por sua realidade concreta, e as analisarmos com base em nossa 
cultura aprendida. Neste sentido, o esforço está na atitude de 
transportar-se às idiossincrasias de um determinado período e 
aproveitar-se dos elementos de transcendências – arquiteturas 
– para compreendê-lo. Enfim, entender que a história da 
arquitetura não se resume a João Boltshauser3 foi uma primeira 
conquista.

Portanto, a apreensão do significado dessas arquiteturas 
passadas implica, antes de mais nada, no entendimento sobre as 
idiossincrasias do lugar e dos indivíduos envolvidos, tomando-se 
sempre como uma referência o contexto temporal, o estilo de 
época. Esta é uma percepção que surge, como um fato relevante, 
desde o momento de criação das cidades, até a concepção de 
uma arquitetura em particular. No entanto, é claro que deve 
ser ressaltada a necessidade de termos sempre que guardar as 
proporções de cada proposição, como também das aquisições de 
cada indivíduo com sua história de vida em particular. 

2 Disciplinas Cursadas em 1986-87: A tipologia 

residencial. Da imposição da reforma urbana 

decimonônica à liberação do modelo edilício 

racionalista - Professora Lilia Maure Rubio; 

Cidade tradicional  e cidade contemporânea 

- Professor Guillermo Cabeza; Problemática 

do planejamento - Professor E. Sanchez Gil; 

Investigação sociológica - Professor Alfonzo 

Vergara. Disciplinas Cursadas em 87-88: O 

urbanismo Napoleônico: o final da Ilustração e 

a mudança do início do século XIX - Professor 

Carlos Sambricio; Filosofia do planejamento 

urbano - Enrique  Porto Rey; A catedral gótica 

- Professores Pedro Navascues Palacio e Jose 

Antonio Ruiz Hernando; Gótico: ética e razão. 

Professor Miguel Angel Baldellou Santolaria; 

A Teoria na arquitetura contemporânea. 

Pugin, Ruskin e Viollet-le-Duc - Professor 

Adolfo Gonzalez Amezqueta; Transformações 

de monumentos e lugares monumentais II - 

Professor Antônio Gonzalez-Capitel Martinez.
3 Professor João Boltshauser, mineiro, desenhista, 

filósofo, professor e teatrólogo. Possui diversos 

trabalhos publicados pela EA/UFMG. Em 1963, 

publicou a coleção – História da Arquitetura – 

composta por seis volumes e oito tomos, que virou 

referência-base (quase única) para as disciplinas 

de História da Arquitetura ministradas na 

FAUFBA por mais de 20 anos.  

estrato 01
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neste ambiente 
urbano, qual seria a 
expressão do novo?

Na convivência com hispano-americanos, discutindo projetos 
urbanos, surgiram as questões: Qual seria a espacialidade proposta 
para o projeto de uma nova cidade? Em que geomorfologia se 
implantaria? A resposta, para os hispanos, era sempre a partir 
da malha ortogonal. Para mim, esta referência era tão absurda 
quanto pensarmos uma cidade completamente horizontal, sem 
diferenças de planos.

Dois pensamentos, de 1988, frutos da inquietação e de 
questionamentos, se transformaram em comunicações:

estrato 01
/

Comunicação: ESTRUCTURA URBANA DE UNA CIUDAD 
BRASILEÑA Y OTRA ARGENTINA (co-autoria Claudia 
Delenikas e Maria Dolores Garrido), no III Congreso 
Iberoamericano de Urbanismo, Barcelona, 1988.

Resumo: Encaramos o seguinte estudo a partir de duas cidades 
latino-americanas, Salvador (Bahia-Brasil) e La Plata (Buenos 
Aires-Argentina). De acordo com o nosso entendimento, 
constituem, dentro da realidade contextual na qual estão imersas, 
espaços urbanos altamente singulares.

Salvador foi fundada por portugueses em 1549 a partir de interesses 
para fazer efetiva a possessão sobre a colônia, por ter aquelas 
características as quais assegurariam o poder Administrativo, 
Político e Militar, além de servir como ponto de escoamento de 
seus produtos de exportação. O traçado urbano foi enviado da 
Metrópole como um sistema de quadrícula uniforme que foi se 
deformando devido às irregularidades geomorfológicas do sítio 
escolhido. À diferença deste crescimento urbano espontâneo, La 
Plata surgiu em 1882 como uma cidade projetada a priori com a 
intenção quase platonizante de ter se achado uma forma como 
modelo, ideal de cidade. Seu projeto, então, é um exercício o qual 
junta os aspectos que mais se sobressaem das tipologias colonial e 
neoclássica.

O estudo e análise de suas estruturas urbanas decididamente 
contrastantes partem de realidades heterogêneas. Porém, seu 
desenvolvimento, a configuração de espaços, a escala, a ideia 
implícita do “recinto” e sua necessidade de perpetuidade como 
organismo vivo, pedem uma volta ao sentido comum. Portanto, 
uma análise de estrutura tipológica, de seus ideais morfogenéticos, 
de sua adaptação ao crescimento demográfico, em síntese, dos 
rasgos mais significativos de sua problemática macro e micro 
espacial, permitirão conhecer melhor nossas cidades.

Comunicação: MORFOLOGÍA URBANA, ¿ CAUSA O 
CONSECUENCIA ?, II Jornada Científica Internacional 
sobre Planificación Regional Urbana, Instituto de 
Planificación Física, Havana, Cuba, nov/1988.

Resumo: O trabalho tece considerações sobre as respostas 
morfológicas da cidade, enfocando as cidades terceiro-mundistas 
latino-americanas e suas expansões “espontâneas” – caso brasileiro 
e hispano-americano. Três são os pontos de análise que levam à 
simplificação do fato urbano: 1) A relevância da geomorfologia do 
sítio onde se implanta a cidade. 2) A inexistência de uma concepção 
apriorística. 3) A redução de análise em uma interpretação 
econômico-social. 

Com a clara intenção de desmistificar as verdades absolutas 
propagadas por aquelas vertentes urbanísticas que incorporam 
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Segundo Odete Dourado, passamos uma vida perseguindo uma 
ideia. Penso ser, neste momento, que surge a grande inquietação 
central que unifica todos os meus investimentos e buscas, seja na 
área acadêmica, seja na área projetual. Ao considerar que não 
existem mais verdades arquitetônicas, eu entendo que existem 
idiossincrasias que diferenciam os povos, e suas arquiteturas, 
como manifestações que se retroalimentam em suas histórias 
herdadas. 

qual é a expressão 
do que se projeta?

Na busca das referências para o ato de projetação no momento 
contemporâneo, a história é um forte aliado. Ver a história como 
algo vivo e arraigado em todo o processo de criação, mesmo 
quando a expressão do construído for a-histórica, com certeza, 
faz parte de seu caráter de sê-lo.

Estive na Espanha quando se aproximava a comemoração dos 500 
anos de descoberta da América. E foi a partir do conhecimento 
sobre as Leyes de Indias de Felipe II, as quais enfatizam grandes 
diferenças nas posturas de povos vizinhos – Portugal e Espanha, 
que surgiu a pergunta: O que estava propondo Portugal para a 
sua nova colônia Brasil?

Um mergulho na Biblioteca Nacional de Lisboa trouxe, além de 
outras muitas referências, um forte aliado aos questionamentos 
sobre as posturas, maneiras e atitudes dos colonizadores do século 
XVI. Gilberto Freyre4. 

Camões, em Os Lusíadas, foi quem se referiu ao espírito lusitano 
dos navegadores do século XV. E José Manuel Fernandes fez 
uma distinção entre os mundos ibéricos, no momento dos 
Descobrimentos, em seu trabalho – Sistemas urbanos ibero-
americanos de influência espanhola e portuguesa, Idiossincrasias 
– apresentado no III Congresso Ibero-americano de Urbanismo, 
Barcelona, março de 1988.

“A” solução para “O” problema urbano, o trabalho analisa 
situações urbanísticas similares que geram manifestações distintas. 
Finalmente, considera que, aprofundando-se o conhecimento sobre 
a morfologia urbana de uma determinada cidade, podemos fazer 
diversas leituras desta particular realidade por considerar o espaço 
construído, a expressão última da relação HOMEM/CIDADE. 
Uma cidade que, continuadamente, está se alimentando de suas 
próprias referências construídas.

4 Sobrados e Mucambos – Rio de Janeiro, Ed. 

Livraria José Olympio, 1977; Nordeste (aspectos de la 

influencia de la caña sobre la vida y el paisaje del nordeste 

brasileño) - Buenos Aires, ed. Espasa-Calpe/

Argentina S. A. , 1943; Integração portuguesa nos 

trópicos - Lisboa, Tipografia Minerva/Ministério 

do Ultramar, 1958; O Luso e os trópicos - Lisboa, 

Comissão Executiva das comemorações do V 

Centenário da Morte do infante D. Henrique, 

1961; O brasileiro entre outros hispanos: afinidades, 

contrastes e possíveis futuros nas suas inter-relações - Rio 

de Janeiro, Ed. Livraria José Olympio, 1975.

estrato 01
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Ainda dentro das leituras urbanas, uma série de cursos de 
verão, realizados pela Universidade Internacional Menéndez 
Pelayo, Cuenca-Espanha, enfocando o tema Reabilitação dos 
Centros Históricos, evidenciam toda uma vertente de pensamento 
a respeito de qual seria a postura assumida pelos profissionais 
atuantes, diante do espaço urbano construído. 

Destas participações, surge o artigo:
estrato 01
/

Artigo: CIDADE, A NOVA MODA EUROPEIA - CASO 
ESPANHOL, In: Revista AU -Arquitetura e Urbanismo, 
São Paulo, Ed. PINI, Ano 7, Nº 35, abril/maio/91, 80-83.

Resumo: Falar de Europa democrática é falar de suas cidades. 
Não mais como elementos históricos que foram, um dia, a origem 
de um mundo ilustrado – exportadores de ideias – e que, como 
colonizadores, deixaram suas marcas em referências intelectuais de 
outros continentes. Agora passa a ser um elemento para futuro, 
dentro de um patrimônio histórico reinventado. Emblemático.

As vanguardas do reabilitar urbano não mais defendem os 
tradicionais valores da Carta de Veneza (1965), mas todo o 
conjunto urbano e iconográfico que compõem a cidade. Uma 
cidade independente, não mais protegida e construída pelo Estado.

Talvez estas mudanças sejam as mesmas que Henri Levèbvre 
(1970) chamou de sociedade urbana pós-industrial. O espaço 
urbano ganha e perde valor com uma rapidez tal que torna os 
planos diretores, setoriais e específicos obsoletos, devido à lentidão 
com que a cidade os incorpora ou rejeita. Agora, a Europa opta 
por soluções rápidas, pontuais, indutoras de bruscas mudanças, 
onde o urbano ganha valor de mercado. É a cidade trabalhada 
enquanto representação simbólica.

Deste modo podemos encontrar, dentro da própria Europa, 
realidades extremas. Na primeira, está a força da municipalidade 
no seu controle de atuação, como se vê na história italiana. Na 
segunda, caso francês, o Estado central é o ponto de referência para 
intervenções urbanas. Através dessas diferentes posturas, enquanto 
responsabilidades dentro do Estado, o reabilitar europeu assume 
um caráter unificador com finalidade urbana de reinventar espaço. 
E, assim, a cidade vira moda.

Ao nos aprofundarmos na análise da realidade brasileira, e sua 
incipiente história urbana, vemos o quanto longe estamos de que o 
nosso planejamento urbano seja algo viável, em um plano legal, e 
isso sem mencionar os diversos níveis de gestão. É difícil enxergar 
como um promotor urbano, este Estado – seja ele municipal, 
estadual ou federal – ao invés de constituir um contraponto 
ao capital privado, como acontece nos países centrais, assume 
o papel de seu parceiro.  Assim, somente em 88, com a nova 
Constituição, a discussão do espaço urbano ganha uma dimensão 
social, flexibilizando o nosso Código Civil de 1917. Acreditar em 
uma política urbana em um país onde existem leis que “pegam”, 
e outras que “não pegam”, é ser romântico, utópico, ou, talvez, 
um especulador urbano.

Esta ideia gerou uma comunicação, um subproduto da tese:

Comunicação: PLANEAMIENTO URBANO, UNA 
NUEVA POSIBILIDAD, V Congreso Iberoamericano de 
Urbanismo, Valência-Espanha, abril/1992.

Resumo: Falar de planejamento urbano dentro da realidade 
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Conhecer a legislação urbana de Salvador deu visibilidade ao tão 
referido – e desconhecido, para os próprios baianos – Escritório 
de Planejamento Urbano da Cidade do Salvador - EPUCS 
(1942-1947). Uma forma de leitura da cidade, que se apropria 
das idiossincrasias urbanas aqui existentes e repropõe seus 
crescimentos. Uma postura sistêmica do olhar lançado sobre a 
cidade e uma postura romântica, ao propor sua evolução.

Outros subprodutos da tese, desta vez relacionados com a 
pesquisa específica sobre Salvador, foram as comunicações:

5 A participação no Congresso gerou a 

colaboração com a Revista Projeto: Artigo: 

Encontro na Espanha Discute Gestão das Cidades, In: 

Revista Projeto, São Paulo, Projeto Editores 

Associados, Nº 153, junho/92, 79-80.
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brasileira é falar de algo que nunca chega a sair das gavetas 
institucionais que estão encarregadas destes temas. Em 1978, 
Álvaro Pessoa finalizava sua conferência no “Encontro sobre 
a Urbanização no Brasil”, Universidade de Brasília, com duas 
possibilidades: 1) A União legisla sobre o desenvolvimento urbano e 
centraliza o poder. 2) A União devolve às Municipalidades o poder 
político e econômico, descentralizando-os. Nas atuais condições, é 
impossível planejar urbanisticamente o país.

Com a realidade de 75% de sua população vivendo nas cidades e 
uma previsão para o ano 2020 de aumento deste percentual para 
90%, foi criado um foco de debate na Constituinte sobre a questão 
urbana. A principal conclusão apontou para a necessidade de se 
concretizar medidas jurídicas, tributárias, de planejamento e de 
gestão com efetivo alcance social. Em 1988, a nova Constituição, 
como resultado de forças políticas, legislará sobre tal necessidade. 
Uma proposta de política urbana. Uma nova função para a 
propriedade: a social. A crítica a considerou como uma Constituição 
onde prevalecem os desejos em detrimento da realidade do rumo 
que a sociedade tomará. Um espectro ideológico e de classe, um 
superficial jurídico. Abre-se uma porta; fica a dúvida se haverá 
algum espaço depois dela.5

Comunicação: SALVADOR, PRÁCTICA DE UN MODELO, 
IV Congreso Iberoamericano de Urbanismo, Santiago de 
Cuba, abr/1990.

Resumo: Em 1942-1947, existiu, em Salvador/Bahia/Brasil, o 
Escritório de Planejamento Urbanístico da Cidade de Salvador. O 
EPUCS tinha, em sua proposta, um urbanismo renovador e único 
para a realidade brasileira do momento, posto que propunha uma 
visão de cidade dentro de uma perspectiva geográfico-histórica. 
Esta referência histórica extrapolava a uma relação de repetição 
dos fatos passados e, sobre os conhecimentos da realidade herdada, 
propunha transformações futuras. Sendo, desta maneira, o 
expoente brasileiro da tendência urbano humanista em voga no 
estrangeiro.

Um plano urbanístico que, apesar do seu distanciamento histórico, 
ainda se encontra vivo na cidade, com todas as mudanças, tanto 
no plano teórico, como na prática urbana específica de Salvador. 
Nisso, centra sua força. Decodificar o porquê de sua influência 
dentro do que hoje se compreende a cidade é se aproximar das 
idiossincrasias desta cidade específica, tão falada, tão cantada 
“Bahia, Bahia, cidade de São Salvador”.

Comunicação: DECONSTRUÇÃO DO MODELO 
EPUCSIANO EM SALVADOR. 7. Seminário de Arquitetura 
Latino-Americana, USP-São Carlos e USP-São Paulo, de 
21 a 25 de agosto/1995.

Resumo: O Escritório do Plano da Cidade do Salvador -EPUCS 
(1942-1948), muito mais do que uma equipe de planejamento, 
intencionava ser um órgão executivo dentro do quadro específico 
urbano, função que nunca chegou a desempenhar. De seu 
forte fundamento teórico-metodológico, estruturado em uma 
abordagem geomorfológica de ocupação, resultaria uma proposta 
modelar para Salvador. Uma proposta ímpar que enfatizava a 
necessidade de metodização do estudo urbanístico como seu 
caráter multidisciplinar, ambos necessários para uma aproximação 
da realidade específica, a realidade soteropolitana.
A partir de 1948, foi posto à prova o plano do EPUCS. Como 
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Retorno ao Brasil em 1991, ainda com a tese por concluir, o que 
só acontece em 1995. Este período será de uma grande produção 
acadêmica, um desdobramento do grande encharcamento e 
introspecção, uma consequência natural das leituras realizadas 
na Espanha. Apesar da pesquisa da tese estar relacionada 
com o espaço urbano, sabia que jamais poderia trabalhar com 
planejamento urbano. 

Primeiro, por não acreditar que o planejamento pode ser uma 
ferramenta potente para o caso brasileiro (nesse momento, 
ainda não atribuía os problemas enfrentados no nosso país à 
informalidade, e a todo o contexto latino-americano de uma 
modernidade apropriada)6. Segundo, porque, definitivamente, 
a minha busca continuava se inclinando para a produção 
contemporânea onde a história do espaço construído era um 
forte insumo para o ato da projetação. E este sempre foi o motivo 
de tudo isso. 

Contrastando com a realidade europeia, diante da inexistência 
de referências e do descaso pela história, escrevo: 

6 Mesmo tendo na bagagem Angel Rama (1984); 

Darcy Ribeiro (1972); Murillo Marx (1991); Jorge 

Hardoy (1974); Mario Chicó (1966); Richard 

Sennett (1990); entre muitos outros.
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retorno ao brasil

primeiro fruto de um estudo urbanístico para cidade surgiu um 
plano digno de ser considerado genial pelos técnicos do momento, 
um plano que se aproximava mais à utopia que à realidade restando 
a aprovação do tempo e do lugar. Mais que um plano, o EPUCS 
propôs um modelo de cidade.

A deconstrução do modelo seria inevitável, apesar de sua excelência 
enquanto concepção. Pouco a pouco, a cidade objeto de estudo do 
EPUCS se depararia com o novo ciclo econômico, determinante 
para a ocupação do espaço da antiga cidade agroexportadora 
decadente. Algo das idéias epucsianas seria aproveitado, mas 
dentro da estrutura especulativa de cidade partícipe da economia 
nacional. A Salvador respaldada pela descoberta do petróleo.

Artigo: IMPERMANÊNCIA DE MEMÓRIA, In: Periódico 
A Tarde, Salvador, 14/04/93, página primeira, Caderno 
2.

Resumo: Na relação proposta memória / inconsciência X 
esquecimento / consciência, se encontra, talvez um dos elementos 
urbanos que diferencia a personalidade brasileira de suas cidades 
das demais. A mobilidade, que muitas vezes é confundida com 
desordem. Uma característica que marca, não somente o modo de 
ser urbano em Salvador, como também a impermanência de uma 
cultura de memória. 

A cidade de Salvador se movimenta. Ela se desestrutura enquanto 
centro, deslizando pelas cumeadas sem uma preocupação com o 
que ficou construído no tempo. Passar a ser tema de museu é deixar 
de ser uma referência, enquanto vida, para pertencer ao cemitério 
dos assuntos de curiosidade do passado.

Também surgem, nesse momento, os textos críticos sobre a 
obra de Fernando Peixoto. Salvador estava acompanhando 
essa Arquitetura-manifesto, Arquitetura-totem, Arquitetura-
localizador urbano. Na academia, opiniões divididas não eram 
manifestadas (só depois fui compreender o porquê). Peixoto 
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apresentava um discurso convincente para os estudantes. 
Entretanto, um discurso sempre monotemático.

Uma série de artigos me fez evoluir na compreensão dessa 
arquitetura, situando-a em seu momento histórico. Após fazer 
uma relação direta com a produção arquitetônica soteropolitana, 
e a então polêmica construída, escrevo:estrato 01
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Artigo: FERNANDO PEIXOTO, UM SUCESSO GRÁFICO, 
In: Revista Architécti, Lisboa/Portugal Editora Trifólio, 
Ano 5, maio/jun/jul/1993, Nº 18, 20-25. 

Resumo: Convidado pelo Itamaraty para ser um dos dois 
representantes do Brasil na V Bienal de Arquitetura de Veneza, 
o arquiteto baiano Fernando Peixoto atinge o status de uma 
arquitetura personalizada e própria. Um arquiteto que quer ser 
reconhecido como designer antes de tudo. Sua arquitetura, um 
espetáculo. Um trabalho muito criticado no início, mas hoje 
já se assume o poder que tiveram suas intervenções na cidade: 
plasticidade, grafismos e cores. A grife Fernando Peixoto toma valor 
de destaque e seu nome passa a figurar como elemento de prestígio 
na hora da comercialização da construção, prática anteriormente 
não utilizada. O que esta arquitetura significa para ser capaz de 
suscitar tanta polêmica?

Artigo: A GRIFE FERNANDO PEIXOTO: VOLUMES DE 
REVESTIMENTO, In: Revista Projeto, São Paulo, Projeto 
Editores Associados, Nº 179, out/94.

Resumo: A profecia de Adolf  Loos se cumpre: “Por culpa do 
arquiteto, a arte de construir vem se degradando e se convertendo 
em uma arte gráfica”. Essa desmaterialização vem crescendo 
ainda mais com as novas técnicas de representação e simulação 
baseadas em imagens virtuais. Perde-se enquanto cidade de 
relações humanas, ganha-se enquanto sistemas de rede materiais e 
imateriais do ambiente urbano.
(...)
Quando atua como designer do mercado imobiliário, sua produção é 
personalizada, tendo como base um usuário genérico. Ele estabelece 
uma identidade arquitetônica própria, frente à neutralidade do 
espaço urbano. Dissocia a fachada de um edifício de apartamentos 
ou prédio de escritórios de seus compromissos com a abertura dos 
muros. Transforma a caixa exterior em pura expressão plástica, 
marcada por faixas e cores em escala urbana, criando sensações 
visuais de dobras e sombras, onde, a princípio, existem somente 
planos simples e lisos, usando a arquitetura como recheio.
(...)
Críticos, acadêmicos e arquitetos baianos se surpreendem com 
a superficialidade dessa arquitetura, por não conseguirem ser 
inovadores dentro do vazio experimentado pela falta de uma 
modernidade plena. Uma arquitetura que se concretiza no 
efêmero, constantemente negada pela vanguarda, reafirmando-se 
como ícone dessa nova cidade gerada segundo leis de mercado.7

Inverte-se o ponto do observador. Para chegar ao momento 
atual, e, entendendo o espaço comunal brasileiro como a soma de 
pequenos mundos, persegui, no último momento da tese, o espaço 
residencial. A partir daí, pude, enfim, chegar à proposta urbana 
de cidade, esta cidade agora brasileira, mais especificamente...
Salvador. É deste retorno à unidade do espaço construído, 
em um momento de repensar a produção arquitetônica como 
produtora, não somente como crítica, que surge a aproximação 
com o Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA.

7 Interessante ver a resposta do arquiteto em 

carta dirigida a Revista Projeto, Nº 181.
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Ainda como desdobramento:

qual é a opção de 
expressão no ato da 

projetação? dentre os 
caminhos possíveis, 

como são feitas as 
escolhas?
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TESE DOUTORAL
Título:
MORFOLOGIA URBANA NA CIDADE DE SALVADOR/
BRASIL NOVOS BAIRROS PROJETADOS E SUA RELAÇÃO 
COM A CIDADE HERDADA

Resumo:  Este trabalho se divide em três partes. Na sua primeira 
parte, depois de determinar os marcos políticos e econômicos 
do momento do descobrimento, fazemos uma aproximação ao 
espírito português, que se transportou e colonizou a América, 
sobressaltando a relação com o mar, o pragmatismo e a 
cristandade de sua personalidade. Em seu caráter de ocupação 
territorial, destacamos a litoralidade, organicidade e linearidade de 
implantação como idiossincrasias das cidades portuguesas, cidades 
fundadas em relevo acidentado de geomorfologia marcante. 
Salvador, capital colonial, será o espaço urbano construído onde 
analisaremos os desdobramentos da personalidade portuguesa, por 
ser a cidade que maximiza as intenções portuguesas pelo seu status 
de capital.

Na sua segunda parte, analisamos a evolução dos mundos 
paralelos – normativa e de construção – que conformam o espaço 
urbano brasileiro. As cidades que se farão legal e ilegal dentro das 
legislações urbanas, como também, o espaço que se subdividirá 
entre espaço público e privado – evoluído da situação do espaço 
comunal – estruturando um novo tipo de solo que adquire valor de 
mercadoria. Câmbios impulsionados pela necessidade do homem 
moderno, que busca uma maior intimidade e privacidade de suas 
relações sociais, em definitivo, o homem que deseja ensimesmar-
se. Busca que levará a uma nova configuração do espaço urbano 
e do espaço íntimo, busca que, apesar de pertencer a um mesmo 
momento histórico da humanidade, adquire nuances diferentes em 
cada realidade particular.

Na terceira e última parte, voltamos ao caso específico da cidade 
do Salvador para compreender como as legislações locais se 
desenvolvem dentro do espaço urbano herdado. Neste momento, 
no final do século XIX e princípio do XX, nos deparamos com 
uma intelectualidade local que luta contra a perda de prestígio 
e estagnação, geradora de propostas modernas de cidade, 
propostas humanistas e grandiosas para a Salvador estagnada 
economicamente. Entretanto, Salvador adquire, novamente, uma 
dinâmica de crescimento, em 50/60, com a descoberta de petróleo 
no recôncavo baiano. Tal fato vai colocar à prova as anteriores 
propostas urbanas de renovação, que se descontextualizarão, no 
sentido de uma postura segregacionista. Um posicionamento 
agressivo para os interesses comunitários os quais, a partir de 64, 
com o golpe militar, havia dominado o espaço urbano. O bairro 
projetado, conhecido como “Pituba”, será escolhido para uma 
análise das consequências geradas pelas mudanças na morfologia 
urbana, realizadas dentro da herdada estrutura da cidade do 
Salvador.
Agência financiadora: CAPES (período nov/87 a maio/91)
Defesa: 27/outubro/1995

Comunicação: PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA NO 
DESENHO DE CIDADE. IV CONGRESSO DE HISTÓRIA 
DA BAHIA – SALVADOR 450 ANOS. Instituto Geográfico 
Histórico da Bahia. Salvador, outubro de 1999.

Resumo: A cidade de Salvador foi concebida seguindo a tradição 
portuguesa continental. O rei havia enviado planos idealizados sob 
a influência renascentista, planos que deveriam ser analisados e 
adaptados de acordo com a realidade do sítio escolhido. Nenhuma 
rigidez na proposta real. A decisão estava nas mãos de seus 
construtores, sob a coordenação de Luís Dias – Maestro de Obras, 
Cavalheiro da Casa Real Portuguesa –, que chegou com o primeiro 



23/
estratos de 

uma memória 
arquitetônica

Aproximação à Arquitetura Moderna Brasileira - DOCOMOMO

O trabalho de pesquisa que me aproximou da FAUFBA foi o 
projeto intitulado O Pensamento Moderno na Arquitetura e Urbanismo, 
promovido, desde 1992, pelo Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, em parceria com 
o Núcleo DOCOMOMO-Brasil. 

O DOCOMOMO/Brasil, sediado nesta instituição pela primeira 
vez, fazia parte de uma rede internacional, o DOCOMOMO 
- Internacional working party for Documentation and Conservation of  
buildings, sites and neighbourhoods of  the Modern Moviment. Trata-se 
de uma ONG criada no ano 1988, em Eindhoven/Holanda. 
Uma instituição que contava com representações em 36 países, 
da qual faziam parte técnicos, professores e pesquisadores afins, 
interessados nas manifestações e no ideário do Movimento 
Moderno. 

Uma instituição que, por outro lado, buscava preservar a 
produção arquitetônica e urbanística do Movimento Moderno, 
promovendo ações que assegurassem, ao menos, o registro de 
remanescentes dessa importante herança cultural, estabelecendo 
subsídios fundamentais para uma reflexão sobre a arquitetura 
e o urbanismo contemporâneos. (O DOCOMOMO-Brasil 
seguiu seu rumo e mantém uma forte rede de nucleações, com 
uma associação em cada região, realizando, bianualmente, o 
Seminário DOCOMOMO-Brasil).

A pesquisa por mim desenvolvida, neste momento – com o título: 
PENSAMENTO MODERNO NA ARQUITETURA RESIDENCIAL 
DE SALVADOR – foi parte do Projeto Integrado Movimento Moderno 
na Arquitetura de Salvador (novembro/94-outubro/96), realizado  
juntamente com as pesquisas: Arquitetura do Movimento Moderno 
em Salvador e a atuação das grandes construtoras cariocas, de autoria de 
Anna Galvão (agosto/94 a setembro/96); Lina Bo Bardi na Bahia: 
“Cinco Anos entre os Brancos” ou o Movimento Moderno como atitude 
política de Olívia Oliveira (desde abril/95); e Arquitetura Moderna 
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Governador Geral Tomé de Souza, em 1549, partindo em 1553.

Era um compromisso urbano. Fazer uma cidade onde não havia 
nenhuma referência urbana; e fazer com que tivesse, desde seu 
início, uma personalidade de cidade, requeria um forte exercício 
no momento de sua concepção. Assim a cidade teria de demonstrar 
solidez e urbanidade. Seu núcleo urbano se estruturou em base 
ortogonal.

Esta ortogonalidade se desmonta – e mimetiza-se com o relevo 
– em pouco tempo. Quais eram as idiossincrasias do modelo 
português proposto?  

Espaço construído - Memória urbana - idiossincrasias de cidade.

atividades de pesquisa
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através de suas matrizes teóricas de autoria de Carolina Fialho 
(abril/95 a março/97), todos os projetos foram financiados pelo 
CNPq, formando um conjunto que contou, durante o período de 
março/95 a fevereiro/97, com duas bolsas de I.C.

Esse Projeto Integrado esteve estruturado com base nos planos 
das investigações individuais e independentes que conformavam 
metas diferenciadas de levantamento de dados. Planos que, 
superpostos, em uma análise posterior, alimentariam a formação 
do escopo do que foi o reflexo do Movimento Moderno na Bahia, 
onde dois momentos foram identificados. 

Em um primeiro momento, uma arquitetura de expressão 
moderna, que se construiu pela vontade de uma intelectualidade 
que manipulava o poder local de uma cidade ansiosa por romper 
com sua estagnação. E, assim, recuperar o status perdido de 
primeira capital do Brasil, investindo na modernização, a fim de 
aproximar-se dos centros de poder do país. 

E, em segundo, uma arquitetura proposta pelo poder público 
como propagadora de uma nova ideia moderna de ser. Neste 
contexto, a arquitetura baiana, já influenciada pela escola carioca, 
passou a ser desenvolvida por arquitetos autônomos locais (aqui 
se destaca a figura de Diógenes Rebouças), como também por 
arquitetos convidados. 

Salvador, apesar de estagnada economicamente, já sentia que 
sopravam os ventos da bonança, provocada pela descoberta do 
petróleo em Lobato. Em paralelo, ressurgia culturalmente, com 
as grandes modificações promovidas pela Universidade Federal 
da Bahia, que se propunha a ser a catalisadora da cultura artística 
nacional. Nesse momento, mais precisamente no ano de 1952, o 
Curso de Arquitetura, que integrava a Escola de Belas Artes, foi 
reconhecido pelo Governo Federal. 

estrato 01
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Título: A ARQUITETURA MODERNA EM SALVADOR NA 
METADE DO SÉCULO

Resumo: O projeto tem por objetivo identificar a produção 
arquitetônica em Salvador entre as décadas de 30 e 50, período em 
que se deu a inserção e a difusão da chamada Arquitetura Moderna 
na capital baiana. E também analisar a produção arquitetônica na 
Bahia e as possíveis alterações no quadro existente em função do 
reconhecimento do Curso de Arquitetura pelo Governo Federal, 
em 1949, quando a Escola de Belas Artes deixou de ser uma 
instituição estadual.
Situação: concluída.
Pesquisadores envolvidos com Bolsa DCR: Anna Beatriz Ayroza 
Galvão (coordenadora), Olivia Oliveira e Naia Alban Suarez.
Participação de graduados (Bolsa de Aperfeiçoamento tipo B): 
Carolina Fialho da Silva.
Participação de alunos da Graduação (Bolsa de Iniciação 
Científica): Patrícia Reis e Selma Passos Cardoso.
Agência financiadora: CNPQ.
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O Projeto Integrado tinha como horizonte documentar a 
arquitetura moderna através da coleta de plantas originais, 
ou reproduzidas de arquivos públicos e particulares, além de 
fotografar os edifícios que ainda resistem ao tempo e às leis que 
regulamentam o crescimento da cidade. Dentre os objetivos 
traçados, estão: realizar um levantamento de artigos e textos 
publicados nos periódicos locais, e organizar este material, 
que se encontra absolutamente disperso. Como consequência 
deste trabalho, o Núcleo de Arquitetura Moderna da Bahia 
passou a contar com uma quantidade importante de material 
documentado.

Assim, no que se refere ao Pensamento moderno na arquitetura 
residencial de Salvador, a pesquisa proposta inicialmente seria 
desenvolvida no primeiro momento aqui referido. Entretanto, 
com as alterações ocorridas no Projeto Integrado, juntamente 
com a solicitação do DOCOMOMO/Brasil, de inventariar toda 
a produção residencial moderna local, a pesquisa ampliou o seu 
recorte temporal, englobando também o segundo momento da 
produção baiana, que se constituía sob os moldes da estética 
moderna em seus exemplares construídos.

A estrutura do meu projeto individual, apresentado ao CNPq em 
julho/94, foi redimensionada em dois momentos. O primeiro, foi 
quando a pesquisadora Olívia Fernandes de Oliveira começou 
a participar do Projeto Integrado. Ela trouxe uma proposta 
que ampliaria o recorte temporal, inicialmente proposto para o 
período de 1920 a 1940. Uma vez ampliado para as décadas de 
20 a 64, foi inevitável incorporar os edifícios de apartamentos, 
obtendo-se um novo manifesto tipológico moderno, que marcou 
toda a opção residencial do segundo momento da Arquitetura 
Moderna na Bahia.

Os conjuntos habitacionais haviam ficado de fora por questões 
referentes aos limites da pesquisa, propostos inicialmente. Porém, 
com a possibilidade de concessão das Bolsas PIBIC, em agosto de 
1997, a pesquisa foi ampliada e estas expressões relevantes, tanto 
em sua escala arquitetônica como urbana, foram incorporadas.  

estrato 01
/

Projeto Individual de Pesquisa
Título: PENSAMENTO MODERNO NA ARQUITETURA 
RESIDENCIAL DE SALVADOR 

Resumo: Observa-se que as primeiras construções modernas 
residenciais em Salvador são basicamente condomínios de 
famílias tradicionais da Bahia, que foram implantadas em bairros 
já consolidados da cidade. Permanece a dúvida sobre qual foi a 
concepção de arquitetura moderna assumida por esta elite baiana, 
quais eram seus anseios de moradia e como foi feita a leitura do 
pensamento moderno dentro de uma sociedade ainda norteada 
por uma estrutura escravista.
Situação: concluída.
Participação de alunos da Graduação: Patrícia Reis e Selma Passos 
Cardoso.
Agência financiadora: CNPq.
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A pesquisa gerou algumas participações e publicações: 
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/Artigo: DIÓGENES REBOUÇAS: UM HOMEM E SUAS 

CIRCUNSTÂNCIAS em coautoria com Assis Reis, Pedro 
Nery e, In: Revista AU Documento, São Paulo, Ed. PINI, 
Ano11, Nº 58, fev/mar/1995, 54-63.

Resumo: Como arquiteto defensor dos princípios da arquitetura 
moderna, Diógenes Rebouças viveu numa Bahia de efervescência 
cultural, uma Bahia de dirigentes ilustrados, uma Bahia ainda 
resíduo de uma forte relação humana. Um momento em que a 
grande produção cultural atraiu para o Estado figuras como: Lina 
Bardi, H. S. Koellereutler, Martim Gonçalves, Yanka Rudska, 
Walter Smetak, Ernest Widmer, João Augusto, Rolf  Gelewsky, 
Gianni Ratto, Agostinho da Silva e muitos outros. Mais que isso, 
a Bahia transpirava uma cultura popular que estava nas ruas, 
no carro alegórico do Caboclo do desfile do Dois de Julho, nos 
poemas espontâneos do polemista Jacaré, apelidado assim em 
razão do gosto pela cachaça de mesmo nome, nos versos livres 
do poeta popular Cuíca de Santo Amaro, na literatura de cordel 
e nos cartazes desenhados por Synésio Alves para o trovador 
Rodolfo Coelho Cavalcante; em João Alves que, por sua vez, era 
engraxate e pintor, e em Olympio Costa Lima, que acumulava as 
funções de barbeiro, pintor, cantor de rádio e locutor de uma firma 
de alto-falantes publicitários, sediada na Estrada da Liberdade. 
Assim, juntamente com a cultura popular existente, florescia uma 
produção de vanguarda, que fazia da então economicamente 
estagnada Bahia o palco cultural brasileiro.
Seminário com posterior publicação: ART DÉCO E 
MODERNO; CONCEITOS QUE SE CONFUNDEM NO 
AMBIENTE PROGRESSISTA BRASILEIRO. Art Déco na 
América Latina - I Seminário Internacional, Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro/Secretaria Municipal de 
Urbanismo, 1997, p. 215 a 219.

Resumo: A Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes (Paris, 1925) consolida uma nova intenção 
das artes decorativas que, negando todas as referências do passado, 
coloca de manifesto uma proposta de sofisticado acabamento, 
materiais ricos, às vezes estranhos, constantemente exóticos, 
autodenominando-se “o estilo mais moderno dos modernos” – 
estilo moderno-jazz –, assim definido pelos próprios organizadores 
de 25, que se utilizavam das novas descobertas tecnológicas, 
sendo a iluminação a mais comumente explorada. Um estilo para 
uma pequena elite, porém admirado e incorporado pelos muitos 
visitantes que, durante seis meses, fizeram dessa exposição um 
grande sucesso, um referencial para o mundo.
O Art Déco chega à Bahia como um elemento composto. Chega para 
preencher os vazios da racionalidade moderna em seus edifícios 
de nova função, que se estruturam tecnicamente sobre as bases da 
simplicidade, da racionalidade e do purismo. Seus espaços internos 
nobres são decorados de acordo com a sofisticada influência da Art 
Déco. Tem-se, aqui, uma contradição? 

Seminário com posterior publicação: MODERNO: UM 
ESTILO A MAIS. (Re)discutindo o modernismo II - II 
Seminário DOCOMOMO Brasil, Mestrado da FAUFBa / 
DOCOMOMO Brasil, Salvador, com lançamento previsto 
para julho de 1999.

Resumo: As expressões construídas influenciadas pelo pensamento 
moderno na arquitetura baiana da primeira metade deste 
século estão parcialmente imbuídas da pretendida vanguarda 
que propunha mudanças sociais para criar o ambiente onde 
viveria o novo homem moderno. Um ambiente fantasiado pelos 
avanços tecnológicos, pelas novas possibilidades de materiais, pelo 
reconhecimento da igualdade de possibilidade para o homem 
como um ser global. Esta arquitetura estava preocupada, sim, 
com a demonstração de uma aparente modernidade, enquanto 
atualidade, na estética de construção, que viria a ser o estilo sobre o 
qual se construiria os edifícios de nova função. No caso residencial, 
uma possibilidade de diferenciar-se das demais, representando 
assim uma possibilidade a mais de expressão construtiva dentro do 
ambiente provinciano e periférico que era a Bahia.

Entrevista: Diógenes Rebouças. Revista RUA n O. 07 / 
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Salvador. 1999. 
Co-autoria Anna Beatriz Ayroza. Galvão.
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Ao analisar o material já levantado, e considerando o 
cruzamento dos vários arquivos documentados, traçou-se o perfil 
da transformação espacial na intimidade da residência. Através 
desta abordagem, foi alcançado o objetivo de compreender a 
evolução da distribuição e do uso no espaço residencial, proposto 
por arquitetos ou construtores, no período de 1920 a 1964. 

A pesquisa intitulada Pensamento Moderno na Arquitetura Residencial 
de Salvador contou com a participação de três bolsistas de I.C., 
mantidos pelo programa PIBIC-UFBA, de agosto/1997 a 
julho/1998; e, posteriormente, com dois bolsistas do mesmo 
programa, de agosto/1998 a julho/1999. 

Mais moderno...
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Comunicação: POPULARES 1923 / 1963: MODERNIDADE 
ANUNCIADA. Seminário registros: a arquitetura 
moderna brasileira através de jornais e revistas. 
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e DOCOMOMO-
Brasil. Salvador, Faculdade de Arquitetura da UFBA, 17 a 
21/maio/1999.

Resumo: Analisar, a partir dos “Populares”, é se aproximar do 
espaço residencial pelo lado de seus desejos e vontades mais que 
propriamente do espaço em si. Neles estão mencionados apenas 
as vantagens que uma determinada moradia possui, qualidades  
capazes de atrair o possível inquilino em um momento específico. 
Qualidades que podem gerar um tipo de diferencial frente às 
demais ofertas.
Desta leitura, surgiu o perfil das residências unifamiliares e 
presenciamos o surgimento da nova possibilidade comercializável 
do morar, o apartamento de aluguel. Vê-se a evolução da oferta: 
inicialmente, observa-se o antigo sobrado subdividido, com seus 
quartos, andares e sótãos comercializados. Espaços que, nos anos 20, 
não possuíam ventilação e iluminação direta, e, de vez em quando, 
a cozinha, o quarto de banho e a “sentina” se localizavam fora da 
casa. Residências que, em sua maioria, não possuíam instalação 
elétrica nem hidráulica. Uma relação de inquilinato que começou 
com exigências morais (“aluga-se para família de bem... honesta... 
família de tratamento), com tendência a fortalecer a relação entre 
inquilinos e proprietários, os quais em muitas situações, dividiam os 
mesmos espaços (geralmente os serviços).  Uma privacidade apenas 
desejada.
Já no fim do período em estudo, se estrutura a residência de uma 
outra maneira: social, serviço e íntimo, com uma forte separação 
entre os acessos e entradas de serviço e social. Onde os equipamentos 
incorporados ao espaço residencial foram incorporados aos sonhos 
de consumo dos leitores dos Classificados. “Casa moderna”, “casa 
funcional” são denominações utilizadas que já passavam a dividir 
com os apartamentos de aluguel o espaço dos populares, no final 
já transformado em Classificados especificadamente - A TARDE 
IMOBILIÁRIA.
Esta análise leva a compreender melhor o tempo urbano. O tempo 
de transformação da cidade de Salvador, que se adensa, em um 
primeiro momento – até o final da década de quarenta os bairros 
eram os mesmos que na década de 20 – e se expande ocupando 
novas áreas com outra postura frente ao espaço doméstico. Este 
será o ambiente para a construção dos edifícios, os quais, em 
um primeiro momento, surgiram como expressão das famílias 
aristocráticas baianas, expressão de modernidade, em sua maioria, 
como comenta Paulo Ormindo. Mudança de postura e de hábitos 
na forma de ocupar a cidade. As relações de inquilinato deixam de 
ser relações íntimas entre proprietário e inquilino e, na maioria das 
vezes, passam a ser relações comerciais.  

Comunicação: VOLUMES MODERNOS X FACHADAS 
CONTEMPORÂNEAS. III SEMINÁRIO DOCOMOMO 
BRASIL. São Paulo, dezembro/1999.

Resumo: Os novos loteamentos projetados em Salvador dentro 
de uma concepção urbana moderna quase sempre exploram a 
estrutura orgânica em seus acessos para a divisão da unidade-lote 
como unidades independentes desvinculadas do contexto urbano, 
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Falando do contemporâneo...
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perdendo, desta maneira, a hierarquia urbana.   Assim, com a 
perda deste significado, todas as construções se transformam em 
protótipos de monumentos individualizados sem um entorno que 
o afirme como tal.

Em um primeiro momento, a proposta moderna construída 
transforma a unidade edificada em imagem percebida 
individualmente, que não leva em conta seu entorno – o ambiente 
urbano construído –,  e propõe fachadas que deixam de ser planos 
para conformar um todo volumétrico, ocupando o espaço urbano 
como unidades independentes, blocos soltos dos limites do lote.

Como é que o pensamento moderno foi absorvido pelos arquitetos 
baianos nestas construções verticalizadas? E qual a imagem urbana 
criada? Quais as relações espaciais urbanas herdadas e como foram 
incorporadas às posturas modernas? Como evoluíram os conceitos 
da arquitetura vertical para o momento contemporâneo?

O edifício contemporâneo cria uma outra relação com o espaço 
urbano, não mais a proposta pelo moderno. Apesar de ganhar 
uma escala metropolitana de conjunto, recupera a relação com o 
terreno, ao priorizar uma fachada, a principal. Mesmo tendo que 
alçar a cabeça para cima, a aparência de seu conteúdo continua se 
retratando em sua fachada para a rua, fachada que representa e se 
apresenta para a sua comercialização.

Comunicação: RECONHECIMENTO, VALOR DE 
MERCADO E HABITABILIDADE DA ARQUITETURA 
MODERNA: Um estudo de caso baiano. 5º Seminário 
DOCOMOMO Brasil. São Carlos, Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo, EESC/USP, 2003. CO-AUTOR: 
Nivaldo Andrade Junior

Resumo: O texto aborda as transformações sofridas ao longo dos 
últimos trinta anos pelo Edifício Comendador Urpia, obra do 
arquiteto Diógenes Rebouças, construída entre 1955 e 1957, e 
considerada um marco da arquitetura residencial modernista em 
Salvador. Tais transformações aconteceram sempre com o objetivo 
de adaptar o edifício aos novos padrões habitacionais da classe 
média soteropolitana. A última delas, realizada por uma moradora, 
sem a anuência do Condomínio, acrescentou esquadrias de 
alumínio com vidros fumês à fachada tipicamente modernista, com 
o objetivo de ampliar a área da sala através da anexação da área 
da varanda. Esta intervenção provocou protestos dos moradores, 
que culminaram com a solicitação ao Núcleo de Documentação e 
Conservação de Edificações e Conjuntos do Movimento Moderno, 
no Programa de Pós-Graduação da UFBA, de um parecer a 
respeito das consequências na modificação da fachada principal 
do edifício. Tal solicitação comprova, no nosso entender, a 
preocupação dos moradores com a manutenção das características 
originais do edifício, justificada não só pelo reconhecimento do seu 
valor arquitetônico, como também pela compreensão da relação 
direta entre valor de mercado e conservação do imóvel enquanto 
representação de uma arquitetura específica de um determinado 
momento histórico.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA, SALVADOR, 
DIÓGENES REBOUÇAS

Artigo: AEROCLUBE, DE PARQUE PÚBLICO A 
SHOPPING EFÊMERO, In: Periódico Gazeta Mercantil 
Bahia, Salvador, 1 e 2/dez1999 p. 2, Primeiro Caderno.

Inaugurou-se, na semana passada, o Parque do Aeroclube. Na 
lembrança um longo processo de projetação de quem participou 
do Concurso Público Nacional de Ideias para Urbanização do Parque do 
Aeroclube, em outubro de 1992, como arquiteta coordenadora da 
equipe que ficou em terceiro lugar, juntamente com uma equipe de 
São Paulo. Um processo que envolveu os atos de pensar, discutir e 
formular propostas dentro dos parâmetros exigidos por um edital 
idôneo, para uma comissão julgadora, também idônea.  

Mas o que fica como resultado desse processo de idoneidade? 
Talvez por tratar-se de um concurso de ideias, o processo de 
desenvolvimento do projeto se depare com um questionamento 
posterior que o faz mudar o rumo do conjunto pensado. Então, fica 
a pergunta sobre o que é, de fato, um concurso de ideias para um 
parque soteropolitano? E qual é o respaldo do mesmo até chegar 
ao produto construído. 
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Os dois artigos que se seguem – o primeiro não publicado – vão 
ser definidores de uma retração da minha produção crítica sobre 
a arquitetura produzida em Salvador. A isso se somou a minha 
atuação profissional como projetista, a qual, nesse ambiente 
soteropolitano, começava a ganhar corpo. E, consequentemente, 
se refletia nessa rede de relacionamentos vinculada à produção 
arquitetônica baiana. 
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As deformações que projeto sofreu para chegar a uma obra 
construída extrapola o poder de uma banca legítima e idônea, que, 
na verdade, foi usada para legitimar um processo, uma prática que 
vem acontecendo nos concursos públicos baianos, onde o interesse 
público se confunde com o privado, ou talvez, nas melhores das 
hipóteses, se confunde com uma gestão pública ingênua que não 
consegue ver os limites de uma parceria econômica.
(...)
Assim, por mais que exista uma vontade de empreender, vemos 
que não adianta somente esta vontade, e o prestígio de um grupo 
financeiro como o Iguatemi, para garantir o sucesso de um 
investimento do porte que se está fazendo. Aí está o Wet Wild para 
provar o contrário. Salvador, como cidade litorânea e de economia 
limitada, demonstra que são necessários mais que um respaldo 
econômico e uma boa mídia para que um investimento deste porte 
funcione. Pena dos pequenos empresários baianos de visão curta, 
que pensam na garantia do Grupo Iguatemi. Dificilmente um 
investimento Iguatemi será igual ao nosso grande e bem sucedido 
Shopping Iguatemi. Temos como exemplo o Multiplex, que verá 
que o custo/benefício do seu investimento no “Carandirú”, nunca 
chegará aos níveis de rentabilidade da mina de ouro do Shopping 
IGUATEMI, que possui uma situação ímpar. 

Passado o verão e o desfrute da sociedade baiana frente à novidade 
construída, esperamos que o salitre, somado aos ventos e às chuvas, 
sejam rápidos o suficiente para que esta arquitetura, sem propósito, 
desapareça o mais depressa no tempo!

Texto não publicado: A COR da CASA se transforma na 
CASA COR.
Escrito após a participação na CASA COR BAHIA 98. 
Trapiche Contorno, agosto/setembro/1998.

Primeiramente, um boxe-chuveiro no elevador, homenagem 
poética que transforma a circulação vertical da entrada. Entretanto, 
ao chegar no espaço CASA, a COR daquela primeira surpresa se 
esmaece por uma série de confusões criada pelo próprio percurso. 
A proposta de pousada confunde a ideia inicial do evento e se 
contradiz em seu próprio nome – CASA. Ambientes requintados 
e monótonos se misturam com outros sóbrios e cleans, ambientes 
confusos, muitos deles, frutos de uma composição aleatória de 
elementos que não se soube muito bem onde parar por não se ter 
claro qual é a pretensão conceitual à qual o espaço se propõe. O 
conjunto COR demonstra que não basta juntar lindas esculturas 
e obras de arte, objetos de qualidade e mobiliário de design para se 
fazer estruturar e criar espaços de qualidade. Falta conceituação e 
ousadia, ao que se pretende mostrar, quais conceitos da existência 
humana se está manipulando para atingir este ser humano que 
sobra nesses espaços rígidos onde tudo é pensado para ele, mas 
ele não cabe nos mesmos. Tudo muito bonitinho, arrumadinho 
e novinho, tentando demonstrar, no pacote de biscoito aberto 
esquecido, no livro aberto sobre a mesa, ou nos quadros que ficaram 
por pendurar... Que o seu usuário acabou de sair dali. Um espaço 
onde não cabe mais nada, só a mirada de quem passa. A história 
da CASA deixa de ser uma sucessão de intimidades domésticas, 
espaços secretos, passagens reservadas, para se transformar em 
uma privacidade plástica comercializável.   

Em sua proposta inicial a CASA COR sugeria um espaço 
provocativo, gerador de tendências, surpreendente para o visitante. 
Esta COR 98, muito pouco inova como espaço proposto, quase 
nunca surpreende. Espaços carentes de projetos, pouco exigentes 
em suas soluções. Espaços gratuitos poluídos de imagens 
televisivas sem sentido (muitas vezes, quatro em um único quarto), 
computadores e sonorização ambiente que não dizem para que 
estão ali.

Ao entender o espaço da arquitetura como sendo material e poesia, 
onde seus limites são muros, desníveis, portas fechadas, abóbodas 
robustas; mas também, umbrais intangíveis, vistas protegidas, 
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A provocação da UFRN, ao propor o PROJETAR - Seminário 
Nacional sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura – em 2003, 
nos levou a pensar como estávamos “ensinando” a disciplina de 
“projeto”. Compreender o que fazíamos, como conduzíamos 
os processos individuais de cada aluno, e como atuávamos, 
enquanto escola de arquitetura, passava por entender a origem 
do ensino de arquitetura no Brasil, e, em particular, na Bahia. 
Perguntávamos: “O que é ser contemporâneo em Salvador 
[periferia da periferia]?” 
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rumor de vozes, pátios encharcados de sombras. Percebe-se, no 
espaço COR, uma adequação negativa à linguagem comum, não 
porque se pretenda estabelecer um padrão cultural de linguagem, 
mas porque não se configura como um projeto arquitetônico-
conceitual, e, sim, um modo de ceder à expressão de uso. Fazer 
isso é empobrecer a arquitetura que se projeta, porque a função da 
arquitetura vai mais além de apenas reproduzir o ambiente.

Artigo: ATUALIZAR UMA PRÁTICA OU MITIFICAR 
O PRESENTE? In: Periódico Gazeta Mercantil Bahia, 
Salvador,15 e 16/maio/2000, p.2, Primeiro Caderno.

Inaugurou-se o novo Tribunal de Justiça do Estado no Centro 
Administrativo da Bahia - CAB. Fruto de um concurso privado 
de anteprojeto, no qual participaram dez escritórios de arquitetura 
atuantes em Salvador, teve por vencedor o projeto de Assis Reis em 
agosto de 1987.  A proposta vencedora, pensada para um terreno 
contíguo à Assembleia Legislativa, em estrutura pré-moldada, 
tinha coerência com toda a pré-fabricação do então construído no 
CAB. O concurso para os arquitetos – mesmo quando se trata de 
um concurso fechado, como foi o caso – revela um momento do 
pensar arquitetônico, a oportunidade de discutir e projetar uma 
arquitetura que foge da escala residencial e comercial, e assume 
a escala institucional, escala proposta como monumento, escala 
urbana, traz intrinsecamente uma polêmica conceitual e de 
concepção, restrita a um setor da população – arquitetos. 
(...)
Falar da arquitetura de um edifício de Assis Reis é pensar na 
importância do detalhe como fundamento na criação dos espaços. 
Ironicamente, nesta obra, o arquiteto abre mão do detalhe para 
incorporar o sentido de uma arquitetura de espetáculo. Uma 
opção perigosa para quem já alcançou um grau de sofisticação 
de uma arquitetura cheia de conceitos, sentidos, vazios que são 
incorporados com a intenção de produzir ambiência arquitetônica. 
Arriscar em outra direção faz pensar nos motivos. Penso em João 
Filgueiras e sua evolução dentro de uma arquitetura pré-moldada. 
Um caminho traçado por perseguir uma ideia. Já Assis Reis em 
sua busca de atualização da obra de Assis Reis, cria uma perigosa 
ruptura no edifício entre sua expressão volumétrica externa e 
os espaços internos. Nesse sentido, será, nos vazios interiores 
onde encontraremos algo da marca do mestre que brindou a 
Bahia com a CHESF (1979-1982). Esses interiores resultam ser 
surpreendentemente superiores ao fachadismo experimental 
externo. Para que contemporaneizar uma arquitetura que 
alcançou uma maturidade dentro de uma produção nacionalmente 
reconhecida?
(...)
Ao nos desvincularmos do movimento mundial, ficou difícil 
criarmos elos de conexão entre nossa produção arquitetônica e a 
tendência internacional vigente.   Dentro desta segunda realidade, 
percebe-se, a partir dos anos 80, uma relativização da economia na 
construção, ou seja, técnica e economia como resultado construtivo 
passou a ser apenas limitação para certos edifícios. Os edifícios 
singulares passaram a ser resultado de uma grande sofisticação 
projetual, tecnológica e experimental de uma arquitetura cada vez 
mais espetacular e hedonista. A exemplo o Guggenheim, em Bilbao, 
de Frank Gehry, inaugurado em 1997, Reforma do Reichstag, em 
Berlim, de Norman Foster, inaugurado em 1999, e a Cúpula do 
Milênio, de Richard Rogers, na península de Greenwich, Londres, 
com inauguração prevista para 2001. 
Monumentalidade, tecnologia, espetáculo e consumo. Neste 
sentido, assistindo ao processo global, como pretender 
contemporaneizar-se sem margear o pastiche arquitetônico?  Esta 
é a constante inquietação de quem produz arquitetura, hoje, no 
Brasil.
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Desviando para a temática sobre o ensino e o contexto da 
América Latina:

estrato 01
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Comunicação: Projeto Acadêmico Transitório – Entre a 
Escola Modernista e a Contemporaneidade.  I Seminário 
Nacional sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de 
Arquitetura - PROJETAR 2003 - Natal/RN.

Resumo: Entendendo a dificuldade imposta pela herança 
padronizada da escola modernista, este trabalho pretende 
contemporaneizar o ensino do projeto na FAUFBA através da: 
1) Aproximação conceitual – produção arquitetônica desde o 
período moderno ao contemporâneo. 2) Aproximação acadêmica 
– entendimento da produção do arquiteto recém-formado. 
Comparando metodologias de áreas afins, pretende-se incorporar 
novas possibilidades para o ato de projetação, reforçando a 
necessidade de o Curso de Arquitetura formar arquitetos com 
maior conhecimento tecnológico, incorporando uma complexidade 
programática coerente com a realidade atual. 

Palavras-chave: projeto arquitetônico | metodologia de projeto | 
programa contemporâneo.

Tema: ARQUITETURA NECESSÁRIA PARA UM LUGAR 
DA  INFORMALIDADE. Conversa na Pós - Arquitetura, 
Educação e Sociedade, Escola da Cidade, novembro/2017

De que lugar falamos como arquiteto? 
Do lado oposto de uma realidade como a Cidade da Cultura – 
Eismann – Santiago de Compostela-Espanha (Arquitetura não 
mais como desafio, mais sim como um capricho).
De que momento falamos como parte de um coletivo 
(Brasil)
Informalidade – como realidade do fazer arquitetônico
Herança ainda viva – construção tradicional como referência – 
Mestres e Artífices 
– Século XXI – Ser contemporâneo em Latino América
 - “OFÍCIO” - Quem é o mestre para nossos alunos? Quem 
é o aprendiz? Esta relação ainda se estabelece no momento 
contemporâneo?
 - DIREITO AUTORAL – Quem estabelece a obra acabada? 
Faça você mesmo? (Al Borde)
 - PLANEJAMENTO – Existe um contrato social? (Feira de 
São Joaquim)
NESSE UNIVERSO, COMO FICA O ENSINO DA 
ARQUITETURA?
- Do olhar da produção do espaço arquitetônico 
De que lugar falamos como instituição de ensino?
- FAUFBA – Salvador – Bahia; primeira capital do Brasil
Quem somos?Impossibilidades e possibilidades... 
A não Escola – Diversidade restrita oriunda de um aprendizado 
homogêneo 
 DE PROFESSORES “CLASSE MÉDIA”
“Exploramos” pouco a diversidade de nossa sociedade e 
caminhamos para uma homogeneidade de um pensamento 
arquitetônico – EL ALTO
(Estado Plurinacional de Bolívia)
A REALIDADE DAS COTAS – IMPACTOS NA SALA DE 
AULA
ABSTRAÇÃO x PRAXIS 
A experiência do fazer arquitetônico não atribui valor para o 
mundo acadêmico. 

Palestra: ¡ARQUITETECTURA, HAGA UNO MISMO! 8 
PROYECTAR. Buenos Aires, UBA/FADU, novembro/2017.

Temática: Arquitetura contemporânea na América Latina: autoral 
+ informal. III Encontro Diálogos Metropolitanos Lima | Bahia. 
Universidade Católica de Lima, agosto/2018.

Provocação: Sobre a temática Ni lo nuevo, ni lo viejo: lo necesario se 
realizou em Pamplona, Espanha, em junho de 2015, o terceiro 
congresso da Fundación Arquitetura y Sociedad8. Uma temática 
que refletia a crise econômica que se estabeleceu em 2008 e 
reverberava no tempo do fazer arquitetônico europeu e, porque 
não dizer, mundial. Entretanto, a crise não chega a todas as regiões 
mundiais de uma mesma forma. Falar das exuberantes, supérfluas 
e ostentosas experiências arquitetônicas do início do século XXI, 
nos países centrais, com sua sociedade “apaziguada” por uma 
social democracia estabelecida, e centro de produção de tecnologia 
para acompanhar as esquisitices dos caprichos arquitetônicos  e  
políticos  na construção de ícones urbanos9,  está bem distante 

8 Arquitectura Viva 171.02/2015
9 Cidade da Cultura em Santiago de Compostela, 

Galícia, Espanha.
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Publicar um texto crítico é uma provocação, que não só implica 
em uma exposição intelectual, mas também responsabiliza seu 
autor, comprometendo-o com os seus posicionamentos no âmbito 
profissional. Ao mesmo tempo, fica demonstrado qual é o grau 
da sua maturidade, do seu desempenho em uma área específica. 

Para além do texto acadêmico, percebemos como somos carentes 
da crítica arquitetônica diante da nossa produção contemporânea.   
Basta olhar para os nossos vizinhos hispano-americanos, que 
publicam, semanalmente, em jornais do cotidiano, colunas 
especialmente voltadas para a crítica na área da arquitetura.  

Alargar esse lugar se faz fundamental para a melhoria da 
qualificação da arquitetura brasileira. Este é o momento de 
sairmos desta zona de conforto da Academia. Entendo que temos 
que expandir o nosso conhecimento, extrapolando os limites 
universitários e enfrentando a complexidade dos tensionamentos 
arquitetônicos | urbanos de nossa realidade global e local.

estrato 01
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das acanhadas investidas dos países periféricos. Muitas vezes, estes 
países investiam em nomes do star system. Entretanto, um Calatrava, 
no Rio de Janeiro, não é o mesmo Calatrava em Valência, ou 
mesmo nossas produções, as quais, mais do que se constituírem em 
processos tecnológicos, intencionam parecer produtos de processos 
de alta tecnologia. 

Podemos também falar de uma crise da arquitetura, que se origina 
nos países centrais... Uma crise do excesso, como podemos ver na 
interrompida obra de a Cidade da Cultura de Eismann, em Santiago 
de Compostela, Espanha. Com a sua arquitetura encarada como 
um capricho, não mais como desafio. O sistema de produção 
da arquitetura mundial já não fala de sua aldeia para ser global, 
pois esta territorialidade já se pasteurizou, higienizou e unificou 
em expressões arquitetônicas sem alma. Buscando (re)alimentar 
o imaginário, alguns arquitetos se deslocam do lugar formal da 
arquitetura e vão em busca do genuíno, de um novo vocabulário 
reinterpretando o lugar, o vernáculo e seus sistemas construtivos. 
Segundo San Vicente “El interés por el know-how de las sociedades 
tradicionales crece sin cesar sobre las ruinas de la crisis globalizada 
del ‘sistema’”10. 

Assim, estamos falando de NECESSIDADES bem diferenciadas. 
Qual é a Arquitetura necessária para nossa realidade na América 
Latina? Como nos relacionamos com os movimentos arquitetônicos 
da contemporaneidade, esses emanados, quase sempre, dos 
sistemas centrais?

10 Jésus San Vicente. La ética de lo obvio. In: 

Arquitectura Viva 161.3/2014, P 11-19.
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menos crítica e mais prática
projetar e construir
estruturação para 
escritório de arquitetura

em 1992

3º lugar no Concurso Público de 

Ideias para Urbanização do Parque do

 Aeroclube (coordenadora), Salvador/BA

em 2000

selecionados no Concurso Internacional de 

Ideias O Modelo Europeu de Cidade: 

história, vigência e projetação de futuro / 

Contrastes nos países ibero-americanos, 

com a proposta RIO 174, em julho/2000
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Apesar da dificuldade de inserção na realidade arquitetônica 
espanhola, realizamos uma ambientação da YOUNG & 
RUBICAN ESPANHOLA - (coautoria: Lola Garrido e Wolney 
Ortiz). Foi feita a reestruturação dos espaços internos em todo um 
andar da Torre Windsor – edifício inteligente madrilenho. Esta 
possibilidade só se viabilizou por se tratar de uma multinacional 
que tinha um brasileiro como diretor de conteúdo, e estarmos 
diante de um projeto de interiores. Área ocupada: 1 200 m². 
Cliente: Young & Rubican Publicidade. Madri, Espanha. Out/89 
(construído).

Curiosamente, esse edifício pegou fogo, em 2005, e foi demolido.

Essa experiência na Península Ibérica servirá como referência 
nos processos projetivos futuros no Brasil, como também na 
participação como Conselheira do CREA-BA e representante da 
FAUFBA no período 2004-2006. 

Destaco a existência de um tipo de “reserva técnica” paga 
pela indústria espanhola para especificação de seus produtos 
por arquitetos, prática polêmica entre os arquitetos no Brasil 
por sua deformação na aplicação junto aos fornecedores.  No 
caso específico de nosso trabalho realizado em Madri, o valor 
não foi repassado, pois teríamos que ter registros no Colégio de 
Arquitetos em Espanha. 

O processo de execução do nosso projeto também foi bem 
diferente do que estamos acostumados no Brasil. Na Espanha, 
existe a figura do “aparejador – técnico titulado que, sob as 
ordens de um arquiteto, executa diversos trabalhos relacionados 
com a construção de edifícios, ou seja, um arquiteto técnico”11. 
Essa figura, durante a execução do trabalho, passa a ser o olhar 
constante do arquiteto na realização da obra, fazendo, de fato, o 
acompanhamento da mesma, e dando retorno para cada questão 
técnica e/ou necessidade de alteração por questões específicas. 
Ao viver essa experiência na obra, sentimos uma tranquilidade no 
relacionamento com o executor contratado e seus terceirizados. 
Relações claras, limites estabelecidos, tensionamentos 
amenizados, ajudam na qualidade da construção. Ganha a obra, 
ganha o arquiteto, ganha o cliente.

do projetar ao construir

11 Esta definição de aparejador foi retirada 

da página (na web) do Dicionario de la 

Lengua Española (versão digital), editado pela 

Real Academia Espanhola. (Consultado em 

06.11.2018). Tradução nossa.
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retorno ao brasil

Chegar à Salvador com uma tese para concluir, e já sem a bolsa 
CAPES, me fez retornar ao que me havia impulsionado a estudar 
um pouco mais: o fazer arquitetônico.

Retornar ao escritório colaborativo12, que havia deixado na época 
de estudante, foi o primeiro passo. Outras maturidades, novos e 
antigos parceiros, todos empenhados, cada um à sua maneira, 
em produzir uma arquitetura de qualidade.

Dois foram os desafios arquitetônicos que marcaram esse 
momento de retorno.

De um lado, a decisão de participar do 

12 Esse escritório estava formado por amigos, Katia 

Santa Rosa, Fernando Beckerath, Flavio Rogerio 

Calmon, Moacyr Gramacho e Naia Alban – 

que, às vezes, trabalhavam juntos em projetos 

específicos. Dividíamos as contas do espaço, 

limpeza e desenhista. Eu e Moacyr Gramacho 

mantínhamos uma produção conjunta apesar de 

alguns projetos independentes. 
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CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE IDÉIAS PARA 
A URBANIZAÇÃO DO PARQUE DO AEROCLUBE 
(coordenadora), Prefeitura do Salvador/Instituto de 
Arquitetos de Brasil-Bahia, Salvador, Brasil, out/1992.

E, do outro, o projeto e construção do Albergue das Laranjeiras, 
no Pelourinho. 

ALBERGUE DAS LARANJEIRAS, adaptação e execução 
da obra para nova função do antigo sobrado no centro 
histórico de Salvador. Área total de reforma: 350 m2. 
Cliente: Albergue das Laranjeiras. Pelourinho, Bahia, 
inaugurado em dez/1994.

Apesar de me sentir completamente envolvida com a produção 
arquitetônica, eu estava descrente da realidade do planejamento 
urbano brasileiro, conforme mencionado anteriormente, por 
perceber que este se manteve congelado no período pós-Brasília. 

Tornava-se mais evidente, a cada dia, que as estruturas de planos 
diretores eram ultrapassadas e incompatíveis com as ações 
políticas, protagonizadas pelo poder público do nosso país. Esta 
constatação era contrária ao que foi por mim vivenciado, na 
realidade espanhola, onde a prática com propostas de intervenção 
urbana (muitas vezes setoriais e/ou pontuais), ainda que em 
menor escala, é uma potente geradora de novas dinâmicas de 
interação social.

Aproximar-se do desenho urbano, pelo viés arquitetônico da 
estruturação espacial, tendo o lugar e a história como uma fonte 
referencial, era a maneira possível de compreender e intervir na 
complexa realidade urbana soteropolitana. Era a nossa maneira 
de responder à provocação, ao desafio de participar do Concurso 
do Aeroclube. 

concurso aeroclube



concurso
aeroclube
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Com esse objetivo, montamos uma equipe multidisciplinar, 
que tinha arquitetos como base – Naia Alban (coordenadora), 
Moacyr Gramacho, Katia Santa Rosa, Fernando Beckerath e 
Flavio Rogerio Calmon – e contamos com vários consultores: 
Marcus Alban (Economia do turismo pós-industrial); Helder 
Ribeiro (Engenheiro Mecânico/estruturas de vento); Otacílio 
Tavares (Orçamento); e José Emanuel Evangelista dos Santos 
(Apoio-desenhista).   

Muitos foram os exercícios necessários para dominarmos a nova 
escala que se apresentava. Tivemos a sorte de ter três meses de 
prazo para o desenvolvimento do projeto. Este foi um dos fatores 
decisivos, que possibilitou nossa participação. Afinal, vencer a 
barreira dos 2,9 hectares de área do parque nos custou grande 
parte desse tempo. Analisar os jurados foi outro exercício. 
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MEMORIAL
(...) A ideia de um parque pós-industrial, voltado para o turismo e 
baseado no lazer construído, não deve, nem precisa, ser entendida 
como um simples parque turístico.
(...) O conceito pós-industrial reflete, no caso, a superação de um 
modelo urbano-industrial, engendrando um novo modo de vida 
que se apropria, em grande medida, de vetores pré-industriais 
como: o lazer, o descanso, a cultura, a arte... o lúdico. 

Trata-se de um parque que resgata uma série de valores da própria 
baianidade. A baianidade da “preguiça”, da brincadeira e dos 
ritmos desta cidade nação. Um parque de lazer e cultura voltado 
para a cidade e sua população, um espaço de natureza turística por 
sua dinâmica urbana própria.

CENÁRIO
De um lado, o Centro de Convenções, terrenos de engorda da 
especulação imobiliária, previsão para um futuro corredor de 
hotéis. Do outro, a colina de São Francisco, forte referência 
na geografia de orla, bairro de intensa tradição popular, uma 
comunidade ativa e organizada.

(...) A ausência de vegetação e relevo, a paisagem plana, espaçosa 
e aberta, a forte presença do mar, do sol e do vento, foram os 
elementos que nortearam a proposta, levando, ora a dialogar 
com os mesmos, ora a contrapor-se na busca da solução para a 
questão concretamente colocada – a de transformar o terreno em 
um parque.

O eixo paralelo ao forte vento sudeste, vento dominante durante 
todo o ano, une o parque ao bairro da Boca do Rio, com sua 
quadrícula impositiva, ocupação cartesiana redesenhada por uma 
realidade complexa e indefinida, desejo de ordem fora de ordem, ao 
mar. O mar, barriga de Iemanjá, grande cabeça, útero do mundo, 
ventre sempre fecundo para a vida. Força incessante, incontrolável 
busca da horizontalidade.

PELES E MARCOS
O conceito de peles surgiu da idéia de tensionar o grande vazio 
horizontal do Parque do Aeroclube, redesenhá-lo em outros vazios 
na escala humana, criar nichos, massas de referências, barreiras 

os três meses de 
dedicação absoluta 

foram bem 
recompensados. 

a emoção do 
momento de 
revelação do 

prêmio foi algo 
indescritível!



concurso
aeroclube
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Ficar em terceiro lugar foi uma grande conquista para os jovens 
arquitetos, recém-chegados da Espanha, e para a equipe como 
um todo. E, ao mesmo tempo, uma certeza de que a nossa 
arquitetura estava em um bom caminho. 

Estímulo para seguir insistindo.Responsável pelas próximas 
participações em concursos públicos13.  
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13 Em 1999, fomos convidados, Naia 

Alban e Moacyr Gramacho, pelo arquiteto 

Ricardo Alpoim para participar, juntamente 

com a sua equipe, de duas das áreas do 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA AS 

ÁREAS ESTRUTURANTES DO SUBÚRBIO 

FERROVIÁRIO - Núcleo de Paripe e Núcleo 

de Paraguari, promovido pela Prefeitura de 

Salvador/ Instituto de Arquitetos do Brasil - 

Bahia, Salvador, abril/1999. A equipe ficou em 

1º Lugar no NÚCLEO PARIPE, e desenvolveu a 

segunda fase do projeto, que não foi construído.
14 Neste momento, ainda não existia o SETE 

43 Arquitetura, que só vai ser formalizado 

enquanto pessoa jurídica em 2006. Entretanto, 

os arquitetos Naia Alban e Moacyr Gramacho 

se configuravam como uma dupla de produção 

arquitetônica, que contava com outros arquitetos, 

convidados para projetos específicos.  

visuais como nós, dentro da pressão da grande horizontalidade 
existente. Provocar o caminhar pela curiosidade do que está atrás. 
A intenção das peles e marcos se faz enquanto se pergunta até onde 
leva o caminho percorrido.
Peles são referências de um espaço que divide e organiza o parque 
em sua zona central. Uma pele que reveste, que protege, que 
aconchega. Elemento construído, criador de ritmo, dentro da 
horizontalidade existente, potenciador de direções e ambiências. 

AEROCLUBE | Texto de apresentação da proposta, 1992

Albergue, a construção de um conceito programático

Aqui, muito pesou a preexistência e a necessidade de realizar um 
mínimo de intervenções, no sentido de que o novo mantivesse o 
DNA do herdado. A construção de um Albergue da Juventude 
implica em um nível de intervenções muito menor que o de uma 
pousada, que, por exemplo, exige uma estrutura muito mais 
complexa quanto ao atendimento do hóspede.

Essa experiência em pensar o programa do futuro projeto de 
arquitetura, de defini-lo em parceria com outros profissionais, 
economistas, engenheiros de informática, escritores, se conformará 
em uma das principais características do escritório SETE 43 
Arquitetura14, que é o de FAZER JUNTOS.

O laboratório OBRA

O albergue foi projetado e construído por uma equipe que, 
antes de qualquer ideologia, ama o fazer a arquitetura.  E essa, 
entende-se como consequência de um processo. O canteiro não 
é, aqui, um sistema que reproduz um desenho, mas o define. 
São condicionantes não apenas o lugar, o programa, os materiais 
empregados, como também e, principalmente, as pessoas, os 
técnicos e técnicas envolvidos no processo obra. No laboratório 
que foi a construção do Laranjeiras, o carpinteiro – Sergipe, o 
pedreiro – Cabeça, o encanador – Zezinho – Sparlac, o acariciador 
de madeira, participaram ativamente das soluções construtivas e 
estéticas que definiram a forma do empreendimento.

Uma síntese de todo esse processo poderia ser definida como a 
busca de um método de desenho e intervenção em um patrimônio 
arquitetônico, tendo como ponto de partida sua espacialidade e, 
como meio, a obra. Este foi nosso laboratório de construção onde 
se consolidou nossa postura frente ao desafio do fazer arquitetônico. 
O resultado desse método traduz-se em uma espécie de escritura 
capaz de intervir no espaço organicamente e de maneira 
contemporânea, apesar de Lina Bardi já ter experimentado 
procedimentos similares bem antes. Um conjunto geratriz onde 
obra e desenho ocorrem simultaneamente, e se consolidam em 
apenas um, o objeto arquitetônico.
Moacyr Gramacho | SETE 43 Arquitetura. Texto apresentado 
em exposição. ARQUIMEMÓRIA 3. Painéis de Arquitetura. 
Salvador. Centro de Convenções. 2008.

Projeto familiar de três irmãos, que herdam um casarão no 
centro histórico de Salvador, e, com a requalificação da 3ª Etapa 
do Pelourinho, em 1992, uma decisão urgente teria que ser 
tomada, devido à pressão da própria ação governamental. Como 
proprietários desse casarão de esquina da rua das Laranjeiras com 
a rua Inácio Aciolly, hoje rua da Ordem Terceira, precisavam 
responder à questão: o que deveria ser feito com o imóvel? 

albergue das laranjeiras



albergue 
das

laranjeiras
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15 Foi desse período: 1998 | LOTEAMENTO 

NA ESTRADA DO QUIDÉ - loteamento de 

uma área de 13 hectares, à margem do rio São 

Francisco, Juazeiro, Bahia. Cliente: Construtora 

Oliveira Calmon (construído); 1991 | VILLAGE 

DO COUNTRY - (coautoria), conjunto 

residencial tipo village, com 10 unidades de 2 

quartos (1 suíte) e área comum de lazer. Área 

total construída de 805 m². Cliente: Construtora 

Oliveira Calmon.  Juazeiro, Bahia (construído). 

1992 | PORTAL DA COR - (coautoria), 

conjunto residencial tipo village, com 19 unidades 

de 3 quartos (1 suíte), área comum de lazer e um 

pequeno Centro Comercial. Área total construída 

de 2.485 m². Cliente: Construtora Oliveira 

Calmon. Juazeiro, Bahia (não construído). Em 

1993/94, SHOPPING ÁGUAS CENTER- 

(coautoria), Centro Comercial com 80 lojas, fast 

food, 2 praças internas, cinema e estacionamento. 

Área total construída de 2.420 m². Cliente: 

Construtora Oliveira Calmon. Juazeiro, Bahia 

(construído). 1996 | CONDOMÍNIO PEDRAS 

DO RIO - (coautoria), dois blocos de edifícios 

de apartamentos com dois quartos, área de 

lazer e estacionamento. 24 unidades. Área 

total construída: 2800 m², cliente: Construtora 

Oliveira Calmon. Juazeiro, Bahia (não 

construído).

Claro que, nem sempre, essas circunstâncias decorrentes da 
opção de assumir o projeto juntamente com a obra foi uma 
constante na nossa produção arquitetônica. Mas esse arranque 
deu visibilidade à nossa produção, o que foi fundamental para 
atrair clientes, além de consolidar um modo de fazer arquitetura 
que, no tempo, irá marcar os caminhos trilhados, seja pelo 
Escritório, por Moacyr Gramacho, por Naia Alban, e por todos 
os demais colaboradores que integraram a equipe, mesmo que 
temporariamente.

Juazeiro foi, através de nosso amigo e colega arquiteto construtor 
Flavio Rogerio Calmon, nesse nosso momento inicial, um grande 
parceiro e contratante de nossos serviços de arquitetura. Além de 
dividir o escritório (inicialmente na Federação, posteriormente 
no Pelourinho), enquanto estávamos na Espanha, ele estruturou, 
com o irmão e engenheiro Luiz Fernando Calmon, a Construtora 
Oliveira Calmon - COC. Assim, Juazeiro se transformou em 
nossa segunda morada, um lugar bastante receptivo para 
começarmos a prospectar projetos de arquitetura. Várias foram 
as provocações projetuais, sendo algumas delas construídas.15  

É importante sinalizar que foi exatamente no projeto do Village 
do Country, construído em 1991 pela COC, que conhecemos 
o engenheiro estruturalista pernambucano Juarez Gomes, que 
atuava entre Recife e Petrolina, e que passaria a ser um grande 
parceiro em nossos projetos de arquitetura, além de um querido 
amigo. 

O encontro não poderia ser mais didático.

Fizemos o projeto de um village e, em Salvador, contratamos 
o engenheiro que fez o projeto estrutural. Ao finalizarmos o 
projeto, e após enviá-lo para Juazeiro, obtivemos de Juarez a 
seguinte proposta: “O que eu economizar de ferro, vocês me 
pagam 50%”. E, assim, Juarez Gomes foi quem assinou o projeto 
estrutural do Village do Country. Uma relação, que, hoje, eu 
diria que foi de fundamental importância para a minha formação 
como arquiteta. A partir de então, todas as nossas propostas 
para Juazeiro e Petrolina tiveram o projeto estrutural assinado 
pelo estruturalista Juarez Gomes. Além de alguns projetos 
desenvolvidos em Salvador.

Também foi nessa época que conhecemos o engenheiro Edson 
Tanuri. Para Edson, construímos, inicialmente, sua casa. E, 
depois, fizemos uma parceria – Casas à venda – sobre a qual 
falaremos a seguir. 
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casas                                  
espaço doméstico apreendido

Os estudos realizados para escrever um dos capítulos da minha 
tese [Moradia e espaço urbano: a busca pela privacidade], me aproxima 
de leituras sobre as mudanças do modo de morar, onde percebe-
se que o espaço doméstico está passando por um processo de 
transformação. Temática que vamos incorporar para conceber 
os nossos projetos residenciais. 

A família contemporânea está perdendo seus laços biológicos, 
sendo substituída por uma reunião que se baseia, sobretudo, em 
laços psicológicos, menos hierarquizados e mais laxos. Segundo 
as previsões estatísticas, as famílias tendem a se compor com 
apenas um pai ou uma mãe, casados ou não, cuidando de seus 
filhos. 

Aumentou o número de casais heterossexuais sem filhos, e 
criaram-se residências para casais homossexuais, com filhos 
de matrimônios anteriores, ou não. Multiplicaram-se os lares 
formados por parentes: avós com netos, madrastas ou padrastos 
com meninos, filhos divorciados com os pais, mães divorciadas 
com filhos adultos solteiros, casas ocupadas por amigos jovens. 
Grupos, enfim, com relação sexual, ou não, com filhos para cuidar, 
ou não. Uma convivência que se mantém além de seu caráter 
utilitário e se preserva somente pelo seu conteúdo emocional. 

Vemos que a família biológica tradicional tende a se transformar 
numa opção a mais. Consequentemente, a arquitetura, entre 
outras coisas, tomará uma direção relacionada com as novas 
formas de se estar em casa. Qual será esta nova composição?  
Com qual distribuição? Com qual utilização? Quais são os 
valores globalizantes, e quais se sustentam com valores locais?
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CASA PONTE – RESIDÊNCIA DE RICARDO E TERESA 
- (co-autoria), residência com quatro quartos (duas 
suítes), escritório, estar e serviços. Área total construída 
de 550 m2. Cliente: Família Sinay Neves. Salvador, Bahia, 
junho/1996. Estrutura: Juarez Gomes (construído).

CASA MURO – RESIDÊNCIA EDSON TANURI -(co-
autoria), residência com quatro quartos (duas suítes), 

primeiras casas construídas

temos que 
romper o padrão 

residencial 
proposto pelos 

modernos. 
quais espaços 
os arquitetos 

estão propondo 
como respostas 

a estas questões 
contemporâneas?
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Poderia dizer que essas duas casas16  estão carregadas de intenções 
e experimentações. Experimentar com a materialidade, enquanto 
expressão de volumetria; entender a composição da cobertura, 
enquanto planos inclinados que compõem e coroam o volume 
proposto e brincar com a espacialidade interna, que permite 
jogos de cheios e vazios... e surpresas.

16 Tanto a Casa Muro, como a Casa Curva foram 

selecionadas e fizeram parte da exposição 

ENCORE MODERNE? ARCHITECTURE 

BRÉSILIENNE 1928-2005. Cité de L’Architecture et 

du Patrimoine. Paris. Out/2005 – Jan/2006.
17 Em Salvador: 2000 | - CASA RUA - (coautoria) 

- residência com três quartos (suítes), escritório, 

estar e serviços. Área total construída de 220 m². 

Cliente: Antônio Mazzano. Patamares, Bahia 

(não construído). CASA RISCO - (coautoria) - 

residência com quatro quartos (suítes), escritório, 

estar e serviços. Área total construída de 350 m². 

Cliente: Cláudio Nogueira. Patamares, Bahia 

(não construído). CASA CUBO – (coautoria) 

- residência com três quartos (duas suítes), 

escritório, estar e serviços. Área total construída 

de 220 m², cliente: Ana Karina Lino. Lauro de 

Freitas, Bahia (construído). RESIDÊNCIA DE 

GARAPUÁ – reforma da residência com três 

quartos, escritório, estar e serviços. Área total 

construída de 120 m². Cliente: Cláudio Alban. 

Município de Cairú, Bahia (construído). 1998 

| RESIDÊNCIA DE VALTERIS E ALINE - 

(coautoria), residência de praia com três quartos. 

Área Total Construída: 210 m². Cliente Valteris. 

Praia da Gamboa, Ilha de Tinharé, Cairú, Ba 

(construído). 1994 | RESIDÊNCIA ABEL e 

SANDRA - (coautoria), residência de praia 

em Baixios. Área total construída de 110 m². 

Cliente: Família Fonseca Ramos. Linha Verde, 

Bahia(construído).
18 CASA CARCARÁ – Residência com quatro 

quartos (duas suítes), escritório, estar e serviços. 

Área total construída de 560 m². Cliente: 

Everaldo Ferreira. Santo Antônio de Jesus, 

Bahia. Estrutura: Juarez Gomes (construída). 

CASA COLIBRI, residência com quatro quartos 

(quatro suítes), escritório, estar e serviços. Área 

total construída de 415 m². Cliente: César 

Augusto. Juazeiro, Bahia. Estrutura: Juarez 

Gomes (construída). 

CASA PONTE, UMA PASSAGEM ATRÁS DO MURO

Por dentro, a ponte que relaciona, cruza e aproxima os espaços de 
convivência de uma família contemporânea. Por fora, o muro que é 
uma grande massa externa voltada para o poente (20 x 12 metros), 
elemento marcante na expressão volumétrica da casa. Concebido 
como o protetor da intimidade residencial, o muro promove uma 
grande inércia térmica com uma expressão estética e funcional 
recuperada da arquitetura colonial, revestimento lateral de telha 
cerâmica, que, como tal, se enriquece de efeitos de luz e sombra 
cambiantes ao longo do dia. 
 
Toda essa grande brincadeira foi construída a partir da 
possibilidade de combinação de dois materiais estruturais – 
madeira/concreto. O jogo se repete no aproveitamento dos vazios 
criados pelas empenas do telhado que promovem mezaninos, 
entrepisos e recantos. E, talvez, a maior brincadeira de todas, que 
aparece volumetricamente pendurada, no grande muro, como o 
refúgio do casal. O refúgio-mirante, com visibilidade de 360 graus, 
um espaço que, ao mesmo tempo em que está isolado do todo da 
casa, mantém uma relação de guardião, por conta de uma situação 
semelhante à de um farol. Um ponto-limite onde, visualmente, se 
pode estar dentro e fora da casa.

O cliente expressa seu desejo, o desenho se apropria dele 
minuciosamente, mas tem que responder como uma provocação: 
a casa construída é consequência. Em definitivo, uma ideia 
arquitetônica proposta que se altera a partir de novas soluções 
de uma mão de obra artesanal específica, que se acresce da 
criatividade e sensibilidade do cliente, que se modifica através de 
soluções estruturais inventivas, e se concretiza em um todo espaço 
construído.

BOOK 2006 - SETE43 Arquitetura

CASA MURO

Mais uma vez a ideia da ponte ressurge. A ponte que, em projetos 
anteriores, pertencia ao espaço interno, aqui ela vai marcar a 
volumetria do construído, criando um eixo diagonal, eixo que 
dialoga com os visuais do rio. Neste clima semiárido, uma grande 
parede de pedra calcária da região fará a proteção de poente. 
Um hermético muro que abriga, protege, e estrutura um pátio 
descoberto com sua fonte umidificadora. Uma proteção que trará 
conforto térmico, aconchego e dramaticidade ao interior da casa.

Aqui, o telhado em telha cerâmica foi apropriado como um 
elemento simbólico, para a função casa, que resolve sua cobertura 
de forma independente dos planos inclinados, tradicionais na 
arquitetura residencial brasileira.

BOOK 2006 - SETE43 Arquitetura

Essas casas irão abrir duas frentes de trabalho para o escritório 
no meado dos anos 90: Juazeiro e Salvador17.

Em 2004/2005, retomaremos os planos inclinados nos projetos 
da Casa Carcará e da Casa Colibri18. Casas irmãs. Casas com um 
programa extenso, no qual aproveitamos a cobertura com seus 
planos inclinados como elementos de movimento para diminuir 
a volumetria da grande área construída, tirando partido plástico 
dos mesmos.

escritório, estar e serviços. Área total construída 
de 450 m2. Cliente: Família Tanuri. Juazeiro, Bahia, 
setembro/1997. Estrutura: Juarez Gomes (construído).
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Durante todo o tempo, o processo de projetação nos levava para 
além do lote, por entendermos que a arquitetura não termina 
com o espaço público imediato – a rua –, em sua relação de 
cidade. A partir daí, em 2000, atendemos à provocação do 
concurso conceitual, pois não tinha, em sua proposta, a intenção 
de exequibilidade:
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CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL-O MODELO 
EUROPEU DE CIDADE-HISTÓRIA, VIGÊNCIA E 
PROJEÇÃO DE FUTURO: CONTRASTES NOS PAÍSES 
IBERO-AMERICANOS. Área escolhida: Gasômetro 
do Rio. 2000. Projeto selecionado para a segunda fase.  
Apresentado em Santiago de Compostela, nov./2000. 

Participar do Concurso Internacional de Ideias O Modelo Europeu de 
Cidade: história, vigência e projetação de futuro / Contrastes nos países 
ibero-americanos, trazia a provocação da existência de um modelo 
de referência para as cidades Ibero-americanas, o que, do nosso 
lugar de observação – o Brasil, já se constituía em uma grande 
polêmica. Dentre as nove áreas propostas, escolhemos a área do 
Gasômetro do Rio de Janeiro.  

A equipe foi composta pelos arquitetos: Naia Alban e Moacyr 
Gramacho (mais tarde, foram responsáveis pela criação do SETE 
43 Arquitetura) e o arquiteto convidado Marcio Campos, todos 
baianos. E os estagiários: Maurício Lins, Zilton Calvalcante, 
Reinaldo Cezimbra e João Paulo de Resende Souza. Apoio de 
escritório: José Emanuel Evangelista dos Santos. Fotografia: 
Griselda Klüppel. RIO 174 foi o código de identificação atribuído 
à nossa proposta – como uma referência à tragédia do sequestro 
do ônibus da linha 174, em 2000. Incidente que depois virou um 
documentário – Ônibus 174 – do diretor José Padilha.

Dentre as 26 equipes que se apresentaram para o Rio de Janeiro, 
apenas duas passaram para a segunda fase: a XXX000 e a 
RIO174.  

Fizeram parte do Júri, na primeira fase do concurso, os arquitetos: 
Severiano Mario Vieira Porto, Mauro Neves Nogueira, Eduardo 
Mendes de Vasconcelos, Roberto Segre, Cristina Micaelo e 
Antonio Vélez Catrain. 

Para a segunda fase, do total de 300 participantes ibero-
americanos, 21 foram escolhidos para uma apresentação em 
Santiago de Compostela – Espanha, sede promotora do concurso.

Este processo marcará todos os seus participantes. No âmbito 
do escritório, essa foi a terceira vitória, de um total de três 
participações19. Foi contaminador. A necessidade de se 
profissionalizar, enquanto escritório de arquitetura, ficava cada 
vez mais forte. 

19 1992, 3º LUGAR | CONCURSO 

PÚBLICO NACIONAL DE IDEIAS PARA 

A URBANIZAÇÃO DO PARQUE DO 

AEROCLUBE | PMS | IAB-BA | SALVADOR 

BA; 1998, 1º LUGAR | CONCURSO 

PÚBLICO NACIONAL PARA AS ÁREAS 

ESTRUTURANTES DO SUBÚRBIO 

FERROVIÁRIO - NÚCLEO PARIPE |PMS/

IAB-BA |SALVADOR BA. Em parceria com o 

Escritório de Ricardo Alpoim; 2000, PROJETO 

SELECIONADO PARA SEGUNDA FASE | 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 

- O MODELO EUROPEU DE CIDADE - 

HISTÓRIA, VIGÊNCIA E PROJEÇÃO DE 

FUTURO: CONTRASTES NOS PAÍSES 

IBERO-AMERICANOS | RIO 174 - 

GASÔMETRO DO RIO.
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O próprio processo do concurso exigia um trabalho a ser 
realizado com muitos croquis, fotos retrabalhadas com inserção 
de desenhos e montagem através de muitas cópias coloridas de 
fragmentos, resultando em verdadeiras colagens, onde a maquete 
física do conjunto era o elemento de base e, uma vez construída, 
era fotografada para compor os primeiros painéis. 

Essa foi uma experiência que marcou a forma de trabalho do 
futuro escritório SETE 43 Arquitetura. Na segunda fase, o 
processo se repetiu, mas dessa vez maquetes específicas foram 
construídas para serem fotografadas, compondo as novas 
lâminas solicitadas. Um processo que o escritório já dominava 
na produção dos books de apresentação dos projetos contratados. 
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concurso RIO 174
Operar com a categoria Modelo pressupõe a aplicação e 
reprodução de uma ideia-conceito original. O jardim barroco 
francês, modelo de jardim e posteriormente modelo urbanístico, é 
paradigma desta operação. 

A cidade do Rio de Janeiro, e por extensão qualquer metrópole 
brasileira, a cidade como ela é, consiste na violação extrema da 
operacionalidade do modelo.
A sucessão de diversos modelos lado a lado no espaço da cidade 
tem como consequência a negação da aplicabilidade de qualquer 
modelo, seja para toda a cidade, seja para um trecho dela.

A contemporaneidade da cidade, radical e violenta, tem caráter 
residual: está construída sobre escombros vivos de modelos quase 
mortos.

Modelos desajustados e obsoletos e incompletos permanecem 
na cidade brasileira por ausência de vontade socioeconômica: 
Avenida Presidente Vargas, os elevados, os sistemas de transporte, 
os sistemas de comunicação etc.

A cidade como ela é, negando a aplicabilidade do modelo, faz da 
sua deconstrução uma repetição de si própria. A deconstrução do 
Rio de Janeiro é a mesma cidade do Rio de Janeiro.
Daí, para além da estratégia do Collage City, o esvaziamento do 
modelo abandona, ao mesmo tempo, a possibilidade de harmonia: 
a cidade das barreiras – elevados, canal do mangue, muro 
contínuo, fuligem de tráfego – tem como possibilidade última uma 
megaestrutura sem conexão.

A intervenção situa-se entre a afirmação da violação do modelo, a 
sua impossibilidade histórica e o desenho deste reconhecimento: a 
megaestrutura é deslocada pelo vazio, que, por sua vez, com esse 
movimento, faz o modelo vibrar, sacudindo-o.

O “dentro” – vazio – é criado através da barreira física: nega e 
afirma a cidade, através da ideia referencial de modelo: o jardim, 
por sua vez, é esvaziado semanticamente, pelas quadras de esporte.

RIO 174 | Texto de apresentação da proposta, 2000.

Essa entrada no século XXI foi muito estimulante para o 
escritório, que buscava se consolidar. Existia a compreensão de 
que o SETE 43 Arquitetura, como começou a ser conhecido 
antes mesmo de sua formalização, em 2006, era um espaço para 
se pensar arquitetura, esponjoso e flexível com os pares. Além 
disso, os projetos só eram incorporados quando existia, de fato, 
uma provocação que despertasse o interesse dos integrantes da 
equipe. Ou seja, os integrantes do escritório escolhiam os projetos 
com os quais gostariam de se envolver.
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Essa excepcionalidade ocorreu devido aos novos desdobramentos 
surgidos nas carreiras dos sócios. Moacyr Gramacho começou a 
se envolver e se atrair por projetos de cenografia20, de expografia21 
e, posteriormente, de direção de arte voltada para o cinema. 
Muitos desses trabalhos eram desenvolvidos sem a participação 
do escritório.  

No meu caso, com a aproximação da universidade, através da 
pesquisa, em um primeiro momento, passei a exercitar uma troca 
interessante entre a prática e a teoria, enriquecendo as discussões, 
tanto no escritório como na sala de aula. Quando, posteriormente, 
fui contratada como professora substituta, em 1997, percebi que 
seria impossível me reconhecer como professora de projeto sem a 
prática anteriormente vivenciada no SETE 43 Arquitetura.

Ampliar esses horizontes, abrindo novos campos de trabalho, 
propiciou, para o próprio escritório, uma experimentação 
com novas materialidades. Materialidades bastante usadas no 
teatro, em exposições, eventos e cinema... No entanto, por sua 
temporalidade efêmera, não interessavam à arquitetura formal 
deste começo de século em Salvador. De forma generalizada, 
percebe-se que o fazer arquitetônico vinha percorrendo uma 
trajetória mais direcionada para a industrialização do que 
para a manutenção dos parâmetros artesanais e da construção 
do detalhe. Hoje, esta trajetória é bem mais valorizada pelos 
professores, mas pouco praticada em sala de aula. 

A reciclagem também vai aparecer como um forte componente, 
bem como a necessidade de investimento em vivências com 
materiais inusitados, de uma forma tal que os mesmos passem 
a imprimir veracidade nas cenas constituídas (sejam no teatro 
ou no cinema). Isto acontece em contraposição à arquitetura 
moderna herdada, a qual só seria fotografada se fosse no dia da 
inauguração, sem pessoas e, de preferência, com o céu límpido, 
para a sua imagem não rivalizar com a da obra de arte22.  

Hoje, penso que estávamos construindo um desvio: a poética 
dos espaços, que sempre foi perseguida na nossa arquitetura... 
Um fazer arquitetônico que se propõe cada vez mais lúdico, 
impregnado de vivências e muito mais divertido. 

Dessas trocas e interferências das áreas afins, percebo que o 
projeto do SETE 43 Arquitetura atingiu a sua maturidade com o 
trabalho de concepção, criação e acompanhamento da cenografia 
da Exposição – 25 ANOS DE ABELARDO RODRIGUES – 
realizada para o Museu Abelardo Rodrigues. E promovida pelo 
IPAC Pelourinho/Secretaria de Cultura do Governo do Estado. 
O evento foi sediado em Salvador, Bahia, em dezembro/2006. 

20 O SETE 43 Arquitetura participou de: 

Produção Técnica do espetáculo: O Processo. 

Prêmio Copene de Teatro, Direção de Fernando 

Guerreiro, TCA, 14/abril/1999. Projeto do 

palco para a peça A Cobra Morde o Rabo, Grupo 

Roda, Espaço X - Biblioteca Central, Salvador, 

maio a julho /1999. Produção Técnica do 

espetáculo Calígula, Direção de Fernando 

Guerreiro, Sala do Coro TCA, abril/1999. 

Produção Técnica do espetáculo Volpone. Direção 

de Fernando Guerreiro. Núcleo de Teatro do 

TCA, Sala do Coro, outubro/2000. Produção 

Técnica do espetáculo de Entrega do Prêmio 

COPENE de Teatro, Direção de Marcio Meireles, 

TCA, abril/2001. Criação e produção do cenário 

dos 60 Anos da ODEBRECHT – Gilberto Gil e os 

Quatro Cantos – Direção de Luis Mafuz, TCA, 

novembro/2004. Criação e produção do cenário 

dos 20 Anos da TV Bahia – As Divas da Música 

Brasileira – Direção de Fernando Guerreiro, Sala 

Principal do TCA, abril/2005. Apoio Técnico 

para a realização da estrutura do cenário da peça 

teatral – Amor e Loucura - Grupo Roda, Teatro do 

SENAC, Salvador, novembro a dezembro/2006. 
21 O SETE 43 Arquitetura participou de: 

Criação da expografia da exposição – 50 Anos 

de Urbanização – Publicação do 1º Prêmio Clarival 

do Prado Valladares para o espaço expositivo da 

Fundação ODEBRECHT. Salvador, abril/2006. 

Criação da expografia da exposição – O Brasil de 

Pierre Verger – Curadoria de Alex Baradel, Museu 

MAM – São Paulo, fevereiro/2006, MAM – 

Rio, junho/2006, MAM – Salvador, julho/2006. 

Com posterior adaptação para MARS Porto 

Alegre, janeiro/2007. Criação da cenografia 

da exposição – BRASKEM – para o espaço 

expositivo da própria empresa. Polo Petroquímico 

de Camaçari, Bahia, abril/2007.  Criação da 

cenografia da exposição – A Talha Neoclássica na 

Bahia – Publicação do 2º Prêmio Clarival do Prado 

Valladares para o espaço expositivo da Fundação 

Odebrecht. Salvador, abril/2007.
22 Palestra de Manuel Sá - Narrativas Fotográficas 

na Arquitetura ou: Como a arquitetura se 

apaixonou pela fotografia e foi correspondida. 

NOVA MASTABA, março/2018.
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Destacam-se, aqui, alguns trechos da carta que recebemos, 
comentando essa exposição.

exposição 25 anos                   
de abelardo rodrigues

(...)
Fui captada pela exposição. Se há, ali, uma cenografia lindíssima 
que soube associar linhas curvas e retas obtendo o verdadeiro 
feito de surgir em meio as paredes do Palacete do Ferrão, esses 
equipamentos expositivos foram me convidando, passo a passo, a 
muitas surpresas. Me senti dentro de uma caixa de joias. 
Numa suave curva, visores me deixam ver - em detalhes -, esculturas 
sacras. Vitrines em linhas retas, limpas, realçam pequenas obras 
primas em marfim e altares minúsculos, portáteis, inseridos até em 
garrafas. Suportes retilíneos tornaram-se expositores para oratórios 
ou outras peças da imaginária cristã. Uma iluminação pontual 
incidindo sobre finos tubos em metal e acrílico translúcido me 
permite abstrair, por um momento, o espaço edificado da antiga 
construção do Palacete, conduzindo meu olhar para riquíssimas 
peças em madeira, pedra ou marfim que flutuam no ar. Por isso 
“vi” as peças, uma a uma, em detalhes e de todos os ângulos. 
Esplêndido! 
Numa outra sala, o espelho bem colocado no centro aproxima um 
detalhe da pintura do teto, banhada em luz natural; do detalhe fui 
ao todo. Fiquei envolta naquela cúpula policromada. 
Um conjunto equilibrado de suportes expositivos, num cinza, com 
luz bem direcionada, faz realçar uma outra série de esculturas 
sacras; barrocas, me explicou uma amiga. Uma observação: na 
pausada caminhada por entre os expositores vi, no alto, próximo 
ao teto, uma abertura. A sábia arquitetura cenarizada deixou 
visível, de propósito, uma parte da coluna original da casa, o que 
nos prova que, por momento algum, os traços arquitetônicos da 
construção ficaram escondidos. Penso que o efeito foi ao contrário; 
os traços marcantes do prédio do museu estão ali se apresentando 
no decorrer da exposição, acompanhando-a. A arquitetura 
centenária não me escapou. 
Numa sequência harmônica de expositores chega-se a um salão. 
Uma única cruz, fixada com precisão, com o entorno livre, 
possibilita a visão direta dessa obra em si. A visão fica direcionada, 
limpa, objetiva. Posso realmente observar a peça. Dela, parto para 
as vitrines, e como ‘vi’ bem ‘vista’ a grande cruz, meu olho ficou 
treinado para que eu pudesse observar uma série delas em menores 
dimensões. Então, a própria exposição me ensina a... ver.   
Me chamou a atenção a composição, as cores, a luz mas, acima de 
tudo, esse conjunto de mobiliário ao qual denominamos ‘suporte’, 
porque só apoio, me permitiu observar - que é diferente de ver. 
Agora, com essa expografia pude observar particularidades das 
peças que são peças-joias. Observar pela frente, as laterais, o fundo, 
a volumetria, as cores, os formatos.
 (...)
Saí da exposição “A corte celestial” leve. Feliz. Duplamente feliz. 
Minha alma ficou leve, e eu sorri. Fiquei feliz também por ver 
uma expografia projetada que usou de recursos para fazer realçar 
o que de mais belo tem o Museu Abelardo Rodrigues; a sua 
coleção preciosa de peças da imaginária cristã. Ganhamos nós, o 
público. Então, pergunto, não é esse o objetivo de um museu e uma 
exposição? Não é por isso que as exposições são necessariamente 
renovadas? 
Dou os parabéns a equipe que concebeu a expologia e projetou 
a expografia do Museu Abelardo Rodrigues e, nesse abraço 
caloroso, entram os sensíveis dirigentes estaduais que dão suporte 
a esse museu. Exemplar. Essa não menos bela cidade do Salvador 
ganhou uma exposição primorosa. Vivenciei o belo no prédio, na 
exposição, nas peças. Uma expressão corrente me ajuda a finalizar 
– aí está um trabalho “para ninguém botar defeito”.

Carta intitulada Expografia e uma incursão ao belo: uma visita ao 
Museu Abelardo Rodrigues, Salvador. Assinada pela Professora 
Dra. Suely Moraes Ceravolo. Departamento de Museologia – 
FFCH /UFBA. Salvador, 5.01.2007, ao visitar a exposição.
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Como professora, tive que limitar meu tempo de dedicação ao 
escritório à participação em reuniões conceituais de discussão dos 
projetos, ficando a produção da arquitetura para os arquitetos 
agregados, que passaram a ser sócios e responsáveis técnicos da 
produção do SETE 43 Arquitetura. 

O que já era uma prática, se torna mais frequente para arquitetos 
e estudantes que se somam à equipe de produção do SETE 43 
Arquitetura. Ora estagiários, depois arquitetos, ou profissionais 
convidados para projetos específicos... Todos alimentando o 
lugar da criação, o que, em alguns momentos, transcendia a 
arquitetura estrito senso.   

Passaram pelo SETE 43 Arquitetura:
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Camilo Ramos / Alexandre Prisco / Luana Figueiredo / Marcia 
Rocha / João Boni / Nivaldo Andrade / Maurício Lins / Maurício 
Amaral / Gabriela Soriano /  Igor Souza / Michelle Medeiros / 
Reinaldo Ferraz Cezimbra / Diego Serra / Cinthia Rosa / Rosa 
Ribeiro / Juliana Aragão / Gustavo Moura / Daniela Blumetti / 
Josane Oliveira  / Camila Souza  / Luiza Vasconcelos / Marcio 
Campos / Cione Garcia / Valtécio Filho / Carmen Martins 
/ Diogo Vasconcellos / Elisa / Daniel / José Pereira / Teresa 
Wegelin / Elizabete Felix / Bruno Cavalcanti / Joaquim Silva 
/ Ângela Pedrão / Silvi Hack/ Carol Tanajura / Wesley / Jana 
Lopes / Marina Teixeira / Clara Soledade / Carolina Gabrielli 
/ Mariângela Bastos / Carolina Carvalho Pinto / Alex Pinheiro.

O caminho seguinte foi a formalização da empresa SETE 43 
Arquitetura.

SETE 43 Arquitetura                      
profissionalização

A EQUIPE, nem sempre reunida:
Naia Alban / Moacyr Gramacho – arquitetos fundadores
ARQUITETOS AGREGADOS
Sergio Alencar | Yoanny Rodriguez Calvo | Zilton Cavalcanti
APOIO ADM
Rosangela Chagas / Emanuel dos Santos

Após o cumprimento da etapa da profissionalização, o escritório 
conseguiu alçar voos maiores. Foi possível assumir contratos 
que não podiam ser viabilizados por pessoas físicas e participar 
de licitações. Aumentou a receita, mas também os custos 
administrativos. Vários colaboradores foram incorporados. E, 
entre os mais constantes, muitos se tornaram sócios do SETE 43 
Arquitetura. 
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O sucesso dos projetos realizados em Juazeiro, juntamente 
com o engenheiro Edson Tanuri (proprietário da Casa Muro) e 
o estruturalista Juarez Gomes (proprietário da fábrica de pré-
moldados PREMOTEC), teve como consequência a oficialização 
de uma nova sociedade, voltada para a criação e execução de 
projetos de residências enxutas (com 200 a 300 m²). A proposta 
previa a exploração da estética resultante do aproveitamento de 
materialidades locais. Tanuri ficou encarregado de prospectar os 
clientes, enquanto a execução da obra era de responsabilidade de 
Juarez Gomes, que também trabalhava na viabilidade econômica 
e no cálculo estrutural.  

O arranque para os primeiros projetos foi a Casa Cubo, construída 
em Lauro de Freitas. Na verdade, trata-se de uma composição feita 
com dois cubos em posição de “fagocitose”. A proposta deveria 
ser econômica, mas, na realidade, devido às suas explorações 
volumétricas e sofisticações estruturais, não conseguimos atingir 
os valores iniciais, e o projeto não foi viabilizado conforme o 
esperado, apesar da obra ter sido concluída.

Então, a forma de um cubo, medindo 7,00m X 7,00m, foi o 
mote para as primeiras casas. Esses cubos foram explorados 
com rupturas em seu eixo – Casa Barco, Cubos Sacudidos, Casa 
Curva – após a intersecção de um muro de proteção poente – 
Casa Compacta. Todas construídas dentro da proposta inicial. 
Tivemos a oportunidade de experimentarmos a utilização de 
perfis tubulares de metalon como uma nova solução para as 
esquadrias. Trata-se de uma liga que apresenta pouca resistência, 
não sendo adequada para a realidade de Salvador, mas indicada 
para o sertão baiano. Essas esquadrias eram fabricadas a partir do 
aproveitamento do vidro reciclado da fábrica de acrílico do Polo 
Petroquímico da Bahia. Devemos ressaltar que foi contratada a 
mão de obra qualificada dos serralheiros da região.

Ao experimentar a esquadria fabricada com o metalon, nos 
deparamos com um problema fundamental para garantirmos 
o sucesso: as ferragens. Não existiam, no mercado, ferragens 
acessíveis a uma obra de pequeno porte, que viabilizassem 
soluções possíveis para atingir um bom acabamento, fechamento 
e estanqueidade das águas em seus limites com o muro. Portanto, 
o problema só poderia ser resolvido através de um trabalho 
muito artesanal. E isso inviabilizava a obra, na medida em que 
implicava em gastos inesperados.  
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O sucesso dos projetos continuou. Entretanto, tivemos que rever 
algumas das materialidades propostas. Voltamos a utilizar as 
esquadrias tradicionais, fabricadas em madeira e vidro, como 
solução de fechamento, principalmente nos programas que 
demandavam uma maior área construída (350 m² à 500 m²). 
As casas, agora, estavam sendo prospectadas para um cliente 
específico.  estrato 02

/

Com o pensamento de empreender em Juazeiro-Petrolina, 
duas tentativas foram feitas, com parceiros distintos. O próprio 

casas para a venda        
2002

CASA CURVA
Residência com três quartos (suítes), escritório, estar e serviços. 
Área total construída de 220 m2. Cliente: Bárbara e Silvano de 
Souza. Out/2002 (construído).

CASA BARCO 
Residência com três quartos (suítes), escritório, estar e serviços. 
Área total construída de 220 m2. Cliente: Edgar Sancho. Colina do 
Rio, Juazeiro, Bahia. Out/2002 (construído).

CASA RAMPA 
Residência com três quartos (suítes), escritório, estar e serviços. 
Área total construída de 320 m2. Cliente: Edson Tanuri. Colina do 
Rio, Juazeiro, Bahia. Dez/2002 (não construído).

CASA PATAMAR
Residência com quatro quartos (suítes), escritório, estar e serviços. 
Área total construída de 380 m2. Cliente: Edson Tanuri. Colina do 
Rio, Juazeiro, Bahia. Dez/2002 (não construído).

CASA COMPACTA
Residência com três quartos (suítes), escritório, estar e serviços. 
Área total construída de 220 m2. Cliente: Marcos Tanuri. Colina 
do Rio, Juazeiro, Bahia. Dez/2002 (construído).

2003

CASA CUBOS 
Residência com quatro quartos (suítes), escritório, estar e serviços. 
Área total construída de 430 m2. Cliente: Olímpio Tanuri. Colina 
do Rio, Juazeiro, Bahia. Out/2003  (não construída).

2005

CASA GESTO
Residência com quatro quartos (duas suítes), escritório, estar e 
serviços. Área total construída de 210 m2. Cliente: casa conceitual. 
Juazeiro, Bahia. Jun/2005 (anteprojeto).

CASA RE-CONCEITO
Reforma da residência com quatro quartos (duas suítes), estar e 
serviços, com área de piscina e churrasqueira. Área total construída 
de 280 m2. Cliente: Aloísio Galvão. Salvador, Bahia. Jun/2005 
(anteprojeto).

CASA LINHA D’AGUA 
Residência com três quartos (duas suítes), estar e serviços. Área 
total construída de 210 m2. Cliente: casa conceitual. Juazeiro, 
Bahia. Jun/2005 (anteprojeto).

2006

CASA PP
Residência com um quarto, estar e serviços. Área total construída 
de 50 m2. Cliente: Edgard Sancho. Pilar, Bahia. Jun/2006 
(anteprojeto).

CASA GEOMÉTRICA
Residência com quatro quartos (duas suítes), escritório, estar e 
serviços. Área total construída de 330 m2. Cliente: Júlio César, 
Juazeiro, Bahia. Jun/2006 (não construído).
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Moacyr comprou um lote e fizemos o projeto do Viés Village. 
No entanto, uma mudança na legislação alterou completamente 
as possibilidades de construtibilidade do terreno, inviabilizando 
o projeto. O edifício Petrolina, construído com outros parceiros 
empreendedores, teve duas versões... E também não foi 
viabilizado.
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Juazeiro e Petrolina nos ensinou muito sobre o tempo político 
das obras públicas, bem como das descontinuidades entre os 
mandatos, para além dos partidos e, muitas vezes, além do próprio 
político. Tempos que se configuram de maneira diferenciada. As 
intenções e prioridades de um prefeito, em seu primeiro mandato, 
é diferente das do mesmo prefeito em um segundo mandato. 

Entramos de cabeça em um projeto que mudaria a escala 
do escritório e a cara de Juazeiro. O então prefeito, recém-
empossado, nos chamou para pensarmos sobre projetos para 
algumas praças de Juazeiro e nos propusemos a fazer um projeto 
ampliado, um projeto ambiental para uma cidade do sertão...  O 
Projeto JUAZEIRO VERDE. 

Fomos contratados (talvez este tenha sido o motivo de nossa 
formalização enquanto SETE 43 Arquitetura) para propor 
intervenções pontuais, arquiteturas urbanas com capacidade de 
gerar novas dinâmicas para a cidade, o que daria uma nova cara à 
Juazeiro. Além disso, iríamos colocar a cidade no âmbito de uma 
grande discussão ambiental, a Agenda 21 Global, construída no 
Rio de Janeiro em 1992. Juazeiro seria inserida na pauta do meio 
ambiente e do desenvolvimento sustentável. 

A grande escala retoma os concursos urbanos vencidos pelo 
escritório, incorpora a experiência do fazer, em pequena escala, 
dos projetos até então construídos, e se soma com a prática de um 
construtor estruturalista: Juarez Gomes. 

O conjunto de projetos executivos desenvolvidos foram:

VIÉS VILLAGE
 
Conjunto residencial tipo village, com 4 unidades de 2 quartos 
(1 suíte) e área comum de lazer. Área total construída de 405 
m2. Cliente: Moacyr Gramacho. Petrolina, PE, abril/2006 (não 
aprovado).

ED. PETROLINA [1] 

Edifício residencial, com 22 unidades de 2 quartos (1 suíte) e área 
comum de lazer. Garagem: 22 vagas. Área total construída: 2460 
m2. Cliente: Premotec e Ricardo Lubarino Centro, Petrolina-PE, 
abril/2007 (não aprovado).

empreendendo em petrolina



juazeiro
verde



65/
estratos de 

uma memória 
arquitetônica

O projeto arquitetônico executivo e o projeto estrutural 
ficaram prontos, e o orçamento foi realizado, sem os demais 
complementares, que tinham sido incorporados ao orçamento 
como verba a partir do metro quadrado de construção. Os 
recursos de 15 milhões de reais foram garantidos pelo Governo 
do Estado da Bahia, com a previsão de início da execução em 
2007. O projeto foi apresentado, no final de 2006, ao então 
governador Paulo Souto, que se candidatava para a reeleição, em 
2006, com previsão de ter um segundo mandato no período de 
2007 a 2010, e, também, para o então senador da Bahia, Antônio 
Carlos Magalhães. O aval foi dado pelos devidos políticos... Mas 
o que não era esperado era que Jacques Wagner ganhasse de 
Paulo Souto nessas eleições.

Muda-se o partido no governo, mudam-se os projetos. 

Outras demandas recebidas da Prefeitura de Juazeiro no período 
da elaboração do Juazeiro Verde:
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juazeiro verde                       
2005-2006

PARQUE DAS ESTAÇÕES 

Parque Urbano em área de 77.561 m2 no bairro de Piranga na 
Cidade de Juazeiro, Bahia. A área construída de 13.000 m2 está 
dividida entre: centro de convenções e exposições, edifício de 
escritórios, supermercado, restaurantes, mirante, anfiteatro, 
memorial da Linha Férrea, SAC – Empresarial (salas voltadas 
para empresas ligadas ao agronegócio) e apoios de sanitários para 
o parque. Além do construído, temos: quadras de esporte, parque 
infantil, estacionamento e ciclovia. Cliente: Prefeitura Municipal 
de Juazeiro-Ba (SEINFRAH) e Governo do Estado da Bahia 
(SEDUR / CONDER).  Início de projeto: Jan/2005 (aprovado).

MEMORIAL DO VAPOR

Espelho d’água e talude para o memorial do vapor Saldanha 
Marinho, área verde, estacionamento, parque infantil, área para 
lazer e entretenimento, e complexo de bar e restaurante. Área total 
construída de 40.000 m2. Cliente: Prefeitura de Juazeiro. Juazeiro, 
Bahia. Nov/2005 (parcialmente construído). 
 
BANCA – EIXO VERDE 

A intervenção no eixo rodoviário que cruza a cidade, constando 
de ampliação da calçada para pedestres com laje em balanço, 
ciclovia em toda sua extensão, e plantio de árvores e palmeiras, 
em canteiros ao longo da calçada. Área total construída de 15.000 
m2. Cliente: Prefeitura de Juazeiro. Juazeiro, Bahia. Nov/2005 
(parcialmente construído). 

TERMINAL HIDROVIÁRIO

Humanização do espaço existente, área para pequenas salas onde 
funcionará comércio e serviços diversos, sanitários e plataforma 
para atracação de embarcações e iluminação. Área total construída 
de 1.895 m2. Cliente: Prefeitura de Juazeiro. Juazeiro, Bahia. 
Nov/2005 (parcialmente construído). 

AQUÁRIO DO RIO 

Centro Cultural e de Lazer com praça das carrancas, piscina 
pública, apoio para escunas e peixaria. Área total construída de 
12.368 m2. Cliente: Secretaria de Recursos Hídricos / Governo do 
Estado da Bahia. Juazeiro, Bahia. Mar/2005 (anteprojeto). 
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A Praça Turca foi a obra que mais trouxe visibilidade ao escritório. 
Vários prêmios, várias matérias, várias referências. A premiação 
de maior significância foi:
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PRAÇA ESPIRAL 

Praça com elementos espirais envolvendo as árvores existentes. 
Área total construída de 945 m2. Cliente: Prefeitura de Juazeiro. 
Juazeiro, Bahia. Mar/2005 (não construída).

1º Lugar na categoria Arquitetura de Espaços Urbanos 
- Praça Turca - Juazeiro/BA, VI BIENAL IBERO-
AMERICANA DE ARQUITETURA E URBANISMO, 2008 
- Lisboa.

Por conta desses projetos na região do Alto São Francisco, o 
escritório foi convidado para realizar vários projetos urbanos, 
a convite de prefeituras próximas, os quais, no entanto, não 
chegaram a ser construídos. Destaco um projeto, que tenho um 
carinho especial, que marca o fim de nossas tentativas no campo 
das grandes intervenções na região. Um projeto que também foi 
pensado – e estruturalmente viabilizado – pelo engenheiro Juarez 
Gomes. 

praça turca

ESTUDO PRELIMINAR DO MUSEU DO RIO SÃO 
FRANCISCO E PARQUE FLUVIAL 

Requalificação urbanística da Orla de Petrolina com 9,2 ha 
(praças, estacionamento, praça de esportes, parques infantis, 
calçadões, áreas verdes), com a implantação do Museu do Rio 
São Francisco com 8.400 m2, e o Cinema-Teatro com 4.200 m2 
de área construída. Cliente: Prefeitura de Petrolina, Petrolina, 
Pernambuco, julho/2009 (aprovado). 

museu do são francisco             
e parque fluvial

Pensar na grande escala que acompanhou o SETE 43 
Arquitetura até aqui, me faz refletir sobre as dificuldades 
enfrentadas nos processos, e, principalmente, nas distâncias entre 
o projeto realizado e a obra construída.  Para que projetos dessa 
envergadura se concretizem, são necessárias muitas articulações 
que não estão no campo político do arquiteto. 

No que diz respeito à forma como a contratação do projeto 
arquitetônico acontece, quando se trata apenas da decisão de um 
único político, a tarefa de consolidar a proposta para o coletivo 
que esse político representa é uma missão quase impossível. Em 
alguns casos europeus, percebe-se a utilização de arquitetos-
estrelas, renomados, na hora de viabilizar algumas dessas 

Praça no centro da cidade, local para um descanso, local de parada, 
local para ficar à sombra. Área total construída de 621 m2. Cliente: 
Prefeitura de Juazeiro. Juazeiro, Bahia. Set/2005 (construída).
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macroações urbanas. Pois, além de “garantir” seu sucesso, atraem 
investidores interessados. Coisa que não possui nenhum eco nas 
lógicas das cidades do nordeste brasileiro.

Percebemos que esses processos são mais exitosos, quanto 
mais eles se aproximam do coletivo, pois estamos falando de 
áreas públicas de cidades e de cidadãos. Políticos interessados, 
concursos públicos e arquitetos criativos não bastam para 
consolidar e levantar projetos dessa magnitude. Projetos que, 
em via de regra, não foram pensados a partir de um estudo de 
viabilidade econômica.  

É importante destacar que a minha participação nesses projetos 
em Juazeiro e, posteriormente, no Alto São Francisco, aconteceu 
de forma esporádica em reuniões de discussão conceitual que 
enfocavam as soluções arquitetônicas. Existiam os arquitetos do 
SETE 43 Arquitetura, que eram o braço executivo do escritório.

A mesma eleição que tirou o JUAZEIRO VERDE da pauta do 
Governo da Bahia foi a que colocou o SETE 43 Arquitetura 
na Requalificação da Feira de São Joaquim. A convite de Marcio 
Meirelles, então secretário de Cultura do governador vencedor, 
Jacques Wagner, e respaldado pelo então ministro da Cultura, 
Juca Ferreira, desenvolvemos a metodologia de construção para 
um processo participativo, dentro do tempo político estabelecido.  
Pois, para além dos ensinamentos aprendidos com Juazeiro, a 
Feira de São Joaquim era um espaço, em sua essência, político.  
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Apesar da descrença dos feirantes diante de mais uma promessa 
de intervenção na Feira de São Joaquim – FSJ, esse projeto já 
pretendia ser exitoso. Estruturado não apenas para atender 
às necessidades físicas de renovação da feira, ele já nasceu de 
uma proposta com três dimensões – a física, a sociocultural e a 
de gestão. Apesar da primeira ser a de maior apelo político, e 
que implica nos maiores custos, por envolver uma construção, 
entendemos, desde o começo, a importância de solucionar a 
feira, em sua gestão, assegurando não só a sua independência, 
mas a conquista de uma vida própria. E, além de tudo, tínhamos 
os dois mil feirantes como tensionadores sociais, uma vez que eles 
deveriam abraçar o processo. 

o processo 
participativo da 

feira abriria uma 
nova possibilidade 
de atuação. novos 

envolvimentos e 
realidades. 
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requalificação da feira             
de são joaquim

Feira de São Joaquim – FSJ | CONSTRUÇÃO 
PARTICIPATIVA

Feira livre CONSOLIDADA, feira FIXA, feira DEMARCADA, 
feira que mistura o comércio FORMAL e INFORMAL, feira 
POLÍTICA, feira CAÓTICA, feira CHEIA DE OUTRAS 
FEIRAS.
Feira MEDINA, feira LABIRÍNTICA, Feira FECHADA, feira 
MURADA.

FSJ | METODOLOGIA DE TRABALHO | QUADRO DE 
PRODUTOS E ETAPAS

Metodologia 

A Metodologia proposta pela coordenação demonstrou sua 
eficiência ao longo do processo23. Uma metodologia que parte 
da complexidade do objeto – Feira de São Joaquim – para traçar 
entendimentos setoriais, criando assim uma transversalidade 
entre as várias esferas de poder – federal, estadual e municipal 
– representadas pelos órgãos institucionais envolvidos24,  os 
proponentes contratados e feirantes. Uma proposta de trabalho que 
ganhou uma rapidez institucional ao envolver, simultaneamente, 
vários órgãos de governo, trabalhando sobre o mesmo objeto, 
tendo como resultado proposições integradas sob um olhar crítico 
da Feira de São Joaquim. Desta maneira, o projeto conseguiu 
atingir um resultado participativo satisfatório, reflexo das várias 
experiências distintas, seja nas superposições de interesses tanto dos 
usuários e feirantes, como do poder público.

Foi fundamental a delimitação precisa de um período de apenas 
quatro meses  para a concepção e execução dos subprojetos – 
arquitetônico-urbanístico, sociocultural e econômico-gerencial – a 
partir da data de contratação dos Agentes Propositivos. O objetivo 
era imprimir uma maior agilidade, uma vez que a máquina 
pública, por sua proximidade com o objeto, normalmente não teria 
condições de absorver.

Uma proposta metodológica que surgiu da observação das 
várias tentativas de intervenção na Feira de São Joaquim25. 
Intervenções que não conseguiram atingir o objetivo pretendido 
de melhoramentos da feira, somados à necessidade de defini-la de 
uma maneira mais ampla, através de suas particularidades, de sua 
dinâmica e, principalmente, de sua riqueza dentro da realidade 
cultural da cidade de Salvador.

Naia Alban – RELATÓRIO DE CONSULTORIA – IPAC- 
Convênio de Cooperação nº 008/2008 MinC/FNC

23 Ver Proposta Metodológica no Relatório  

da Coordenação e Supervisão – Projeto de 

Requalificação da Feira de São Joaquim, entregue em 

setembro de 2008. P 14.
24 Idem, Articulações Institucionais. P 13.

25 Idem, Histórico das Intervenções Públicas na 

Feira de São Joaquim – 1976 a 2005. P 7 – 12.
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Como Consultora contratada pelo IPAC para a área de 
planejamento urbano, acompanhei e participei do rico processo 
da proposta de Requalificação da FSJ. 

Desdobramentos:

estrato 02
/

Artigo de livro: Requalificar a Feira de São Joaquim: 
espaço político da cidade informal. In: Reconceituações 
Contemporâneas do Patrimônio. Marco Aurélio A. de 
Filgueiras Gomes e Elyane Lins Corrêa (Organizadores) 
Salvador: EDUFBA,2011.

Este processo foi fundamental para estruturações posteriores 
de trabalhos participativos na UFBA [Residência 3 – Memorial 
da UFBA; Praça de Saramandaia ou mesmo a MAQUETE UFBA], 
apresentados no ESTRATO [+1]. 

colaborações com a UFBA

Ainda como professora substituta, a convite da então diretora 
Ana Fernandes, fizemos o projeto e o acompanhamento da 
requalificação da biblioteca da FAUFBA.

BIBLIOTECA DA FACULDADE DE ARQUITETURA DA 
UFBA 

Reforma, execução e readequação da Biblioteca da FAUFBA. Área 
total construída 590 m2. Cliente: Direção da Faculdade. Federação, 
Salvador, Bahia. Jun /2001 (construído).

Desse contato com o SIBI – Sistema de Bibliotecas da UFBA, 
fizemos vários projetos de requalificação, que envolveram vários 
estudantes/estagiários da FAUFBA, no processo projetivo dos 
mesmos. Foram realizadas discussões ricas com bibliotecários, 
que traziam suas demandas de atualizações para os espaços 
existentes26. 

A convite do então Reitor, professor Naomar Almeida, e por 
indicação do coordenador da Escola Oficina de Salvador – EOS, 
professor Luiz Dourado, fomos contratados pela FAPEX para:

BIBLIOTECA DO TERREIRO DE JESUS 

Projeto Arquitetônico de Readequação da Antiga Biblioteca 
da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, para abrigar o 
Memorial da Saúde Brasileira. Contém: biblioteca histórica de 
medicina, laboratório de restauro de livros antigos, biblioteca 
virtual, salas para bibliotecárias, um pequeno auditório, apoio 
para funcionários, café e livraria. A restauração do antigo edifício 
está a cargo da EOS. Área total construída de 1650 m2. Cliente: 
Faculdade de Medicina/UFBA. Salvador, Bahia. Ago/2005 
(parcialmente construído).

26 BIBLIOTECA CENTRAL DA UFBA – Setor 

Empréstimo – Reforma do 1º pavimento da 

Biblioteca Central de Ondina para albergar 

as novas necessidades. Sistema de Bibliotecas 

da UFBA. Área total construída de 3670 m². 

Cliente: Sistema de Bibliotecas da UFBA, 

Salvador, Bahia, outubro/2002 (concluído). 

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

DA UFBA – Reforma do portal de internet da 

Biblioteca de Ciências Econômicas. Cliente: 

Sistema de Bibliotecas da UFBA, Salvador, 

Bahia, agosto/2006 (concluído). BIBLIOTECA 

DO CEAO – Consultoria para novas instalações 

na Rua Carlos Gomes. Cliente: Sistema de 

Bibliotecas. Salvador, Bahia, abril/2004. 
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Ainda na FAMEB – UFBA, fomos contratados pela FAPEX | 
PROJETO PETROBRAS, para:

estrato 02
/

pensando a FAMEB | UFBA

RESTAURAÇÃO DA ALA NOBRE DA FACULDADE DE 
MEDICINA DO TERREIRO DE JESUS 

Espaço administrativo da Faculdade de Medicina da UFBA, 
secretaria, colegiado, Salão Nobre, Museu Afro, Museu de 
Etnologia e Arqueologia, e áreas complementares de serviço. Área 
total construída de 5.763 m2. Cliente: Universidade Federal da 
Bahia. Salvador, Bahia. Ago/2007 (projeto, acompanhamento e 
fiscalização de obra).

Depois, a convite do professor Tarcísio Andrade, coordenador 
do Centro de Assistência Psicossocial - CAPs | FAMEB | UFBA, 
fizemos:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO ANEXO CARNEIRO 
DE CAMPOS NA FACULDADE DE MEDICINA DO 
TERREIRO DE JESUS 

Adequação para inserção de mezanino e estrutura de um centro 
de assistência psico-social (CAPs). Área total construída de 495 m2. 
Cliente: Universidade Federal da Bahia UFBA, Salvador, Bahia. 
Nov/2008 (aprovado e construído).

Ainda a convite do Reitor Naomar Almeida, fizemos o projeto 
do Complexo do Instituto de Humanidades Artes e Cultura - IHAC da 
UFBA, que albergam os novos Bacharelados Interdisciplinares 
- BIs. Esse complexo, além dos dois prédios em construção, 
também conta com um teatro e um cinema, formando uma área 
de concentração da comunidade universitária, estendendo o eixo 
da Praça das Artes.

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) 
Professor  Milton Santos 

Cliente: UFBA – Pró-reitoria de Planejamento e Administração 
PROPLAD. Complexo incluindo Sala de Cinema – 312,53 m2, 
Auditório – 1.197,28 m2, Edifício de Professores – 2.629,68 m2, 
Edifício de Laboratórios – 4.525,75 m2. UBFA-Bahia. Dez/2009 
(parcialmente construído). 

projetando a UFBA

Também foi realizado um estudo preliminar para a transformação 
da Reitoria da UFBA em um Centro Cultural e Convenções 
com capacidade para atender congressos de até 2.000 pessoas. 
A proposta prevê a possibilidade de provocar a reorganização 
de toda a imediação da Reitoria (que seria transferida para 
o Campus de Ondina) e o Hospital Universitário. O projeto 
também deveria solucionar o problema de estacionamento da 
área.

Esses momentos de diálogo com o mundo universitário ampliaram 
a minha vivência para além da Faculdade de Arquitetura. E 
me fizeram perceber outras relações intrínsecas ao universo 
acadêmico.
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Aproximar-me da Prefeitura de Campus, mais especificamente 
do setor de projeto, me fez compreender o quão política e 
hierárquica é a universidade, e que, para além de seu corpo 
técnico, estão os interesses das atividades fins. Os diretores / 
pesquisadores / professores quase sempre conseguem determinar 
prioridades e soluções, as quais, muitas vezes, não seriam as mais 
adequadas para o coletivo universitário.  

Toda essa experiência foi retomada no momento em que me 
candidatei ao cargo de diretora da FAUFBA em 2011. 

E aparece como proposta para depois da direção em 2020. 

Dentre as principais ideias, destaca-se a de construir um 
ambiente mais colaborativo entre a FAUFBA e a UFBA, para 
dar respostas às demandas da própria universidade no campo 
do fazer arquitetônico, seja como ensino e/ou pesquisa e/ou 
extensão. Temos muito a contribuir.

estrato 02
/





03

estrato 03

consolidações e congelamento 
ensino de projeto acadêmico + 

prática do fazer

professora substituta, FAUFBA, 1997-2002

professora concursada, FAUFBA, 2002
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Entender o que é ser uma professora de projeto, é algo que leva 
tempo. 

O processo criativo é algo muito sensível, e fazer uma crítica a 
um jovem aluno, nessa idade de constituição do ser adulto, é algo 
bastante delicado.

E, como o processo criativo não tem receita, temos que buscar 
entender essas heranças de vida de cada um, seus conhecimentos, 
estimulando a busca pelo alargamento de outros mundos, dando 
espaço para que, através da reflexão, o ser criativo se exponha, 
aprenda com as críticas e cresça.  

Deliciosa e árdua tarefa.

Como professora substituta desde 1997, e concursada, em 2002, 
começo a tentar entender o que norteia o ensino de arquitetura 
na FAUFBA, tentando estabelecer as razões do distanciamento 
em relação às questões da arquitetura contemporânea. Já o 
urbanismo e a história passaram por uma renovação com a 
criação do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (MAU), em 
1983, e, depois, com a sua transformação em Programa de Pós-
graduação, a partir da incorporação do curso de doutorado em 
1999. 

do ensino na graduação
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Ainda com o vínculo de bolsista | pesquisadora (1994-1996), fiz 
algumas substituições na graduação. Fui professora substituta 
da disciplina Arquitetura no Brasil - ARQ 120, Departamento 
V, graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA (2. 
semestre/1995 e 1. semestre/1997) - Módulo da Arquitetura 
Moderna. Percebi que jamais seria professora de disciplinas 
teóricas, pelo menos, dentro daquela metodologia de ensino/
aprendizagem onde o professor discorre sobre o tema, durante 
todo o tempo da aula, enquanto os alunos apenas assistem. As 
impossibilidades aumentaram quando tive que assumir duas aulas 
seguidas. Repetir o mesmo conteúdo... Isso me deu a sensação de 
ser um vídeo cassete que era rebobinado sistematicamente. (Essa 
era a tecnologia da época!)

Desde março de 1997, contratada como Professora Substituta da 
Faculdade de Arquitetura da UFBA, Departamento II, disciplina 
ARQ 016 - Ateliê I, sempre trabalhei em parceria com a professora 
Griselda Klüppel, então coordenadora. Inicialmente, éramos 
quatro professores para uma turma de 60 alunos. Mas, além 
de nós, tivemos vários colaboradores, sendo alguns professores 
do quadro permanente, outros substitutos, e isso sem contar os 
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monitores voluntários e de tirocínio docente. 

Esta disciplina (com carga horária de 12 horas semanais) 
constituía-se em um ganho para o currículo da FAUFBA de 
1996. Os ateliês, como passaram a ser denominados, ampliavam 
as possibilidades de ensino da arquitetura, na medida em que 
promoviam uma interação entre professores de departamentos 
diferentes dentro do espaço da sala. 
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ATELIÊ I 
EXERCÍCIO 1 – (Equipe de 3 alunos)
SALVADOR E SUAS ESCADAS:
O ESPAÇO EM MOVIMENTO; INCERTEZAS NO 
TRANSITAR
TEMPO DO EXERCÍCIO: 8 AULAS

ESCADA: Escolha uma escada na lista proposta de escadas públicas 
em Salvador com significado histórico e estético de importância.
FILME: Escolha um filme, na lista proposta, onde a escada ganha 
o protagonismo da cena.

MOTE: “Por um lado, a escada convida ao movimento, e é, ela 
própria, o movimento congelado. O ritmo musical dos degraus é 
tão filho da ergonomia como da dança; fala do corpo humano, 
mas do corpo humano em movimento: sua regularidade é a 
regularidade do caminhar. Os deslocamentos ao acaso dos pés 
no piso se intensificam, se aceleram e se ritmam na escada: seu 
percurso tonifica a pauta, exaltando o caráter singular do trânsito. 
Por outro lado, a escada dificulta o passo; em seu trajeto, aguardam 
a fadiga e a vertigem: protegido do olhar, seu final é incerto: 
cada degrau nos distancia do plano familiar. A escada pode criar 
distâncias irrecuperáveis; o destino inseguro e a luz imprecisa 
conformam um umbral ante a que sempre vase vacila.” 
El espacio privado. Madrid: MEAC, 1990, p. 149.

OBJETIVO: Através de uma escada soteropolitana – dimensão 
concreta – e da compreensão de uma outra escada no ambiente 
cinematográfico – dimensão simbólica – se pretende compreender 
como o espaço é pensado, criado, articulado pelo elemento 
ESCADA, que transcende da simples realidade de mudar de nível.

Esses exercícios foram amadurecendo, a cada ano, sempre sendo 
reprogramados a partir dos resultados selecionados como os mais 
positivos.

no ateliê, histórias 
acadêmicas 
diversas, 
juntamente 
com atividades 
profissionais 
particulares, 
constroem 
um clima de 
complexidade 
para o processo 
criativo.

A discussão passou a ser encarada como um elemento 
fundamental, onde os sessenta alunos não só assistiam as 
aulas, mas também interagiam e participavam ativamente das 
descobertas e experimentações. Assim, praticavam exercícios de 
motivação, imprescindíveis para alunos de primeiro ano. 
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Aprovada em concurso público para o cargo de Professor 
Adjunto da Faculdade de Arquitetura da UFBA, Departamento 
II – Da Criação e Representação Gráfica, na matéria: Projeto 
de arquitetura, urbanismo e paisagismo, tomei posse em abril de 
2002.
Até o final de 2002, continuamos com a mesma disciplina – ARQ 
016 - Ateliê I.

Em 2003, propus à professora Griselda Klüppel que fôssemos 
para outro Ateliê, pois já estávamos no Ateliê I há sete anos. 
Assim, fomos para o ARQ 016 - Ateliê III. O fato desta disciplina 
ter, em sua ementa, a complexidade das questões habitacionais, 
fez com que eu a abraçasse com empenho. Em seguida, passei a 
assumir a coordenação.

Entendíamos que a carga horária do Ateliê, ministrada em 
três dias de aula, com quatro horas de duração em cada aula, 
resultava em muita dispersão. Havia muita dificuldade para 
prender o aluno na sala de aula. Por este motivo, criamos algumas 
dinâmicas para fragmentar e, assim, otimizar a utilização do 
tempo.  As experiências anteriores do Ateliê I vão ser o ponto de 
partida para o novo programa implantado no Ateliê III.  

ATELIÊ I – para alunos de primeiro ano
EXERCÍCIO 3 – (Equipe de 2 alunos)
APROXIMAÇÃO DA ARQUITETURA VIA O DETALHE
TEMPO DO EXERCÍCIO: 6 AULAS
ARQUITETO: Selecionar uma obra em Salvador, e 
explorar a produção do arquiteto, criando pontes, entre 
elas, a partir do detalhe. 

MOTE: A cortesia do detalhe – Luis Fernandez-Galiano. In: AV 
Monografias n. 96 (2002). Tradução: Naia Alban
O detalhe é grande. (...) 
Essa individualidade do rastro no fragmento é também o fracasso do 
projeto ilustrado, que procurou racionalizar a produção de edifícios 
através da normatização de seus detalhes, em uma persecução 
admirável e estéril do esperanto construtivo e em uma busca tão 
tenaz como extraviada da objetividade arquitetônica entre um 
emaranhado confuso de subjetividades em conflito. Finalmente, 
as grandes obras emblemáticas que põem o detalhe a serviço do 
simbólico propiciam logos urbanos em tudo alheios à pauta ou à 
norma, porque seu valor como mito citadino ou marca empresarial 
baseia-se no inesperado de seu achado. Estas arquiteturas maiores 
são também arquiteturas a varejo, já que seu pormenor construtivo 
é com frequência um laborioso artesanato que as transforma em 
arquiteturas do detalhe, trajes sob medida que conjugam a perícia 
do corte e a qualidade do tecido com sua condição de modelos 
exclusivos. Mas, mesmo que seja firula do projeto, vocabulário 
de autor ou instrumento de um signo, o detalhe é sobretudo um 
rasgo de cortesia arquitetônica e amável urbanidade. São somente 
detalhes? Sejamos detalhistas.   
  
OBJETIVO: Entendendo que o espaço arquitetônico se faz não 
somente na espacialidade do construído, mas também na qualidade 
do detalhe arquitetônico nele manifesto. Perseguem-se conceitos 
espaciais próprios e capazes de identificar uma arquitetura. 
Entender o detalhe arquitetônico como parte da obra arquitetônica 
é a proposta, uma vez que se observa o distanciamento da 
produção arquitetônica frente ao detalhe, quando o mesmo passa 
a ser entendido como algo independente do projeto arquitetônico.
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Assim, a função do professor na sala de aula vem se transformando. 
O professor passa a ser um possibilitador, orientador e 
questionador de um determinado projeto, não mais um detentor 
de verdades, mas sim um indutor de caminhos. 
As verdades desapareceram. Possibilidades, pescadas diariamente 
na internet, são trazidas pelos alunos para o Ateliê. É nesse espaço 

DEPARTAMENTO DA CRIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DISCIPLINA ARQ 031: Ateliê III
PERÍODO LETIVO: 2003
PROFESSORES: NAIA ALBAN SUAREZ (coordenadora), 
GRISELDA KLÜPELL, CIONE FONA GARCIA e MARIA 
HERMINIA OLIVERA HERNANDEZ (Estágio Docente 
Supervisionado) e João Lucio Boni (Monitor).

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
EMENTA OFICIAL: 
Desenvolver a capacidade de análise e criação arquitetônica 
mediante a execução de exercícios (mínimo de três) de leitura 
de obras e realização de projetos habitacionais pluridomiciliares 
em nível de anteprojeto e projeto arquitetônico (mínimo de um 
exercício) atendendo a: 1) adequação ao programa habitacional em 
toda a sua complexidade; 2) habitabilidade da unidade domiciliar, 
do edifício pluridomiciliar, do conjunto e de seus espaços; e 3) 
diálogo com o entorno ao nível dos sistemas urbanos, da morfologia 
e da paisagem urbana.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Estão divididos em três modalidades:
• ENSAIOS – trabalhos de pesquisa introdutórios ao projeto 
arquitetônico, a partir da observação do existente e/ou de leituras 
direcionadas. Sempre em equipe.
• EXERCÍCIOS – proposta projetual a partir dos ensaios. 
Proposta individual com exceção do último trabalho que será em 
dupla. 
• PROVOCAÇÕES DE HAPPY HOUR – discussões a partir de 
tema específico, toda sexta-feira, às 18h, aberto para convidados.

ENSAIOS

ENSAIO I – Concepção de um cenário a partir do texto de 
Alejandro Reyes – A promessa de Onorina in: Vidas de Rua; Salvador; 
Fundação Jorge Amado; 1997.
ENSAIO II – Avaliação de área de caráter predominantemente 
habitacional em Salvador.
(Concepção Professor Marcio Campos).
ENSAIO III – Seminário a partir das leituras Rem Koolhaas – 
Conversaciones com estudiantes; Barcelona; GG 2002; e Inaki Abalos 
– La buena vida – visita guiada a las casas de la modernidad; Barcelona; 
GG; 2000.
ENSAIO IV – Crítica a partir de comparações tipológicas e 
contextuais das propostas modernistas X contemporâneas do 
modo de morar. Filmes de ficção – relações humanas propostas.

EXERCÍCIOS DE PROJETO

EXERCÍCIO I – Proposta de Loteamento em terreno a construir 
na cidade de Salvador – Mix urbano – uma projeção de futuro.

EXERCÍCIO II – Anteprojeto com estudo de massas das 
volumetrias arquitetônicas e suas relações de fluxos na 
requalificação habitacional enquanto espaço construído. 
Temas propostos: 
• Iguatemi. Como se relacionam as habitações do seu entorno.
• Largo de Roma. A Península Itapagipana com a beatificação 
de Irmã Dulce.
• Pilar. Intervir com volume de construção habitacional, para 
dinamizar o já construído.
• Rótula do Abacaxi. Demanda habitacional a partir da estação 
do Metrô.

EXERCICIO III – Para ser executado em dupla. Projeto Executivo 
de um conjunto residencial de dez unidades em terreno acidentado 
de 6000 m² em zona de proteção rigorosa no frontispício da cidade. 
Construção crítica da legislação proposta pelo ETELF – PMS / 
IPAC / IPHAN.
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que professor e aluno, com suas histórias e memórias, perseguem 
ideias para o fazer arquitetônico.

Com o tempo, a diversidade nos ateliês, proposta no currículo 
de 1996, foi perdendo força. Os professores das disciplinas 
teóricas foram retornando ao seu lugar de conforto. O debate 
no Ateliê perdia a riqueza e o caráter inovador e provocativo da 
integração entre os campos complementares e essenciais para o 
fazer arquitetônico. A história, o conforto, a teoria, a acústica, a 
estrutura... Se recolhiam, novamente, em seus departamentos... 
Local para os especialistas, dentro de uma escola que forma 
generalistas. Retornamos aos ateliês dos antigos projetos de 
arquitetura.

Ficamos com o Ateliê III até 2007, quando decidimos migrar 
para o Ateliê IV [ARQ 041], pois, por ser o último ateliê de 
projeto, possibilitava o desenvolvimento de propostas mais 
complexas. A partir deste propósito, optamos por um programa 
temático, direcionado para as possibilidades de intervenção no 
patrimônio construído. Esta temática era coincidente com as 
pesquisas desenvolvidas pela professora Griselda e por mim. O 
que resultou, mais uma vez, no reforço da nossa parceria, ou 
seja, na reafirmação de que tínhamos propostas complementares. 
Como dizia a própria Griselda, no primeiro dia de apresentação 
aos alunos: “A professora Naia cuida da poética da arquitetura e 
eu, da técnica. Assim, às vezes, discordamos nos posicionamentos. 
Cabe a vocês fazerem a síntese!”. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ARQUITETURA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E 
PAISAGISMO
DISCIPLINA: Ateliê IV – ARQ 041 
PERÍODO LETIVO: 2007/2
PROFESSORES: GRISELDA KLÜPPEL (coordenadora) 
NAIA ALBAN SUAREZ e JEALVA LINS
MONITORIA GRADUADA: ANA VITORIA GOMES.

TRABALHO 2 – REHABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DE USO 
PÚBLICO E SEU ENTORNO
“O ritmo de crescimento das grandes cidades brasileiras, há muito, 
não é o mesmo dos anos 70 e 80, do século passado, e, tampouco, 
a lógica de expansão sem fim, através da agregação de novas áreas, 
é tão marcante quanto antes. Desta maneira, o desafio cada vez 
mais constante de projetar entre, com, e sobre o construído tende 
a marcar, decididamente, a prática profissional dos arquitetos.”27

Nesse sentido, o projeto que se propõe, para o segundo trabalho 
do curso, cujo programa funcional se descreve a seguir, refere-
se à proposta de organização dos espaços interiores e exteriores 
da edificação existente, considerando-se a implantação de um 
complexo arquitetônico que ocupará uma área construída entre 
4.500 m² e 5.500 m², levando-se em conta todo o conjunto – pré-
existência e nova construção anexa.
Os três programas sugeridos a seguir deverão explorar as 
possibilidades de que os usuários realizem rotinas diferenciadas de 
uso, entendendo que o espaço proposto venha a preencher carências 
de espaços públicos de lazer e cultura para os soteropolitanos, 
enquanto macrointerferência – na cidade – como no entorno mais 
imediato – o bairro. 

TEMAS
Museu de Arte Contemporânea | Biblioteca | Complexo de 
cinemas

27 Campos, Márcio C. Fora do centro: a lógica das 

extensões. Qual tem sido o destino dos “edifícios antigos” 

fora dos centros históricos brasileiros? O caso de Salvador. 

in http://vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/

esp187.asp   
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2015.1 Aulas presenciais na graduação 
Carga horária semanal: 3 horas
Disciplinas: Introdução ao TFG
Número de turmas: 1
Professor envolvido: André Lissonger

2015.2 Aulas presenciais na graduação 
Carga horária semanal: 3 horas
Disciplinas: Introdução ao TFG
Número de turmas: 1
E
Carga horária semanal: 4 horas
Disciplinas: ARQ141 – Tópicos de Arquitetura e Urbanismo – 
Experimentação e Obra na FAUFBA; 
Número de turmas: 1 turma
Professor envolvido: Sergio Ekerman

2016.1 Aulas presenciais na graduação 
Carga horária semanal: 4 horas
Disciplinas: ARQ141 – Tópicos de Arquitetura e Urbanismo 
– Arquitetura Moderna e Contemporânea em América Latina 
Número de turmas: 1 turma
Professor envolvido: Nivaldo Andrade

comissão e coordenação do TFG                                  
2002-2011

A parceria nas aulas da disciplina Ateliê IV – foi uma metodologia 
que durou até agosto de 2011, quando eu assumi a direção da 
FAUFBA.

Depois de três anos sem dar aula, senti que estava me distanciando 
muito dos discentes.  Então, em 2015, retomei a condição de 
professora, me dedicando a um trabalho com o qual eu sempre 
estive envolvida: o TFG – Trabalho Final de Graduação. Desta 
vez, formei uma dupla com o professor André Lissonger. Além 
disso, também me aliei ao professor Sergio Ekerman. Juntos, 
experimentamos uma disciplina de prática construtiva, obtendo 
um relativo sucesso. 

OBJETIVO
O objetivo principal do exercício é refletir sobre a configuração dos 
espaços necessários para desenvolver diferentes tarefas dentro de 
complexos de natureza cultural, cujo foco é a compatibilização de 
usos e funções e sua contemporaneidade em espaços arquitetônicos 
pré-existentes. Espaços que, em suas origens, tiveram usos e 
programas funcionais distintos. Questiona-se como é possível a sua 
atualização, posta em prática através do projeto de arquitetura, 
através do desenvolvimento de conhecimentos teóricos específicos, 
e seu consequente aprendizado.
O exercício deseja provocar a atenção sobre uma série de questões 
básicas, como as que se esboçam a seguir: 
Arquitetura e projeto | Arquitetura e cultura | Arquitetura e lugar 
| Arquitetura e espaço.

Com a reestruturação da Faculdade de Arquitetura da UFBA, 
passou a ser obrigatória a realização do Trabalho Final de 
Graduação – TFG. 
Ao entrar para o quadro permanente de professores, fui 
convidada pelo Colegiado do Curso para participar da Comissão 
de Avaliação dos Trabalhos Finais de Graduação – TFG. Uma 
comissão formada por dez professores que se responsabilizavam 
por todas as defesas. O objetivo era manter um padrão de análise 
dos trabalhos. Com o decorrer do tempo, esta comissão passou a 
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ser considerada muito polêmica, no âmbito da FAUFBA.
Em 2007, fui convidada pela então coordenadora do Colegiado, 
professora Cristina Paim, para ser coordenadora do TFG; e 
reorganizar a estruturação das bancas, buscando sempre uma 
diversidade das áreas de análise. Criamos, então, a Semana de 
TFG, que deu mais visibilidade e transparência aos processos.

Os TFGs implicaram na adoção de uma nova dinâmica na 
finalização da graduação, na medida em que instituiu um 
ambiente de discussão da arquitetura, enquanto espaço proposto, 
onde se evidencia a necessidade de inovação das metodologias 
projetuais, bem como do seu ensino-aprendizagem, enquanto 
práticas geradoras de uma expressão coerente com o contexto 
e o lugar. Prioriza-se, desta maneira, muito menos a intuição, e 
mais a conceitualização. 

Destaca-se, aqui, a análise sobre as vantagens e desvantagens 
da globalização, somadas às necessidades de ruptura com o 
modelo modernista herdado. Considerado estruturante, em um 
determinado momento do ensino de arquitetura no Brasil, este 
modelo já não dá mais conta da nossa realidade atual. 

Hoje, a prática do ensino do fazer arquitetônico não pode 
estar exclusivamente voltada para a arquitetura formal, mas, 
também, deve estar direcionada para uma produção de cidade, 
fundamentada em toda a sua complexidade social e urbana. 
Consequentemente, tem-se a necessidade de incorporação e 
aprofundamento do quadro docente, de forma tal que seja 
possível a ampliação das novas áreas e demandas da arquitetura 
e do urbanismo contemporâneos. 

Ao longo desses anos, foram feitas muitas colaborações, a convite 
dos professores dos outros ateliês. Os convites resultaram em aulas 
com temáticas específicas, sugeridas pelos colegas de trabalho, 
levando-se em conta a minha área de pesquisa e atuação. Através 
destas aulas, buscamos fazer com que os debates se tornassem 
mais provocativos, densos e aprofundados.  

do ensino na pós-graduação

Entrei na Universidade pela porta da pesquisa, como já foi 
comentado. Como pesquisadora do então curso de Mestrado, 
fiz algumas substituições, dentre estas, a do professor Heliodório 
Sampaio, quando saiu de licença para cursar o doutorado em 
São Paulo.  Assumi, então, a disciplina Evolução da Teoria 
Urbanística - ARQ 502, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo 
da UFBA, ministrando-a durante o segundo semestre de 1995. 
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A participação no grupo de pesquisa também resultou na 
minha escolha para ser a professora-coordenadora da Disciplina 
Universalidade e Diversidade na Arquitetura e Urbanismo do 
Movimento Moderno - ARQ 734 - Tópicos Especiais, Mestrado 
em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 2o. semestre/1997. Além 
de mim, também ministraram esta disciplina as professoras Anete 
Araújo, Anna Beatriz Ayroza Galvão, Marta Camisassa (visitante), 
Olivia Fernandes de Oliveira, Sonia Marques (visitante). Como já 
era previsto, portanto, a concepção do conteúdo programático foi 
estruturada a partir da diversidade de enfoques dos pesquisadores 
especialistas envolvidos. Tal experiência pode ser considerada 
muito positiva, diante da enorme variedade de visões, apesar do 
enfoque estar centralizado no mesmo objeto de estudo. 

Esta disciplina foi a primeira a ser ministrada pelo Grupo de 
Pesquisa da Arquitetura Moderna na Bahia. A partir deste 
primeiro momento, os integrantes do grupo pretendiam ir além 
da proposta inicial. A ideia era ampliar e fortalecer a linha de 
pesquisa História e Crítica da Arquitetura e Urbanismo do Mestrado da 
FAUFBA, criando mais espaço para assessorias, consultorias e 
orientações de pesquisas nessa área. Esta meta foi parcialmente 
realizada.

Pouco a pouco, fui me afastando da Pós-Graduação, pois o 
meu interesse sempre foi a área de projeto. Mais recentemente, 
juntamente com um grupo de professores, começamos a elaborar 
uma proposta de Pós-Graduação, que tinha como questão 
central: “O que é fazer pesquisa, através de (ou por) projeto?”.
Retomo a Pós  pelo ateliê de projeto do nosso curso de 
especialização, o Curso de Conservação e Restauração de 

“a contradição 
entre o projetar e 
pesquisar: enquanto 
o projeto está 
focado em fechar 
portas e tomar 
decisões, a pesquisa 
está direcionada 
em abrir portas e 
levantar hipóteses.     
o projeto está 
preocupado com 
respostas e a 
pesquisa, com 
perguntas. para 
usar o projeto 
como instrumento 
de pesquisa, 
precisaríamos 
resolver esse 
paradoxo.”

Arq. Zeca Brandão | 
Professor da UFPE

Monumentos e Núcleos Históricos - CECRE. No entanto, 
a minha participação no ateliê de projeto (no CECRE) se 
consolidou quando este se transformou em um curso de mestrado 
profissional em 2010. E passou por uma mudança em sua 
estrutura acadêmica, voltando-se para a valorização do projeto 
arquitetônico. Ou melhor, foi criado um espaço no currículo para 
que o mesmo pudesse ser viabilizado. 
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Com o ensino do projeto de arquitetura melhor distribuído no 
currículo, ao longo do curso, o MP-CECRE assume seu lugar 
de Mestrado Profissional, direcionado para a área de patrimônio 
construído. 
Depois desta atuação, fui chamada para integrar a equipe de 
responsáveis pelas três primeiras edições da nossa Residência 

Técnica RAU+E, 2013, 2015 e 2017, como orientadora de 
projetos específicos. Mais especificamente, no âmbito do PPGAU, 
assumi aulas presenciais sobre a América Latina: 
A aproximação com a América Hispânica, apesar de implicar 
em uma forte relação com o ensino, será tratada no próximo 

2008/2009. Acompanhamento no Ateliê III, durante a XV Edição 
do Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos e 
Conjuntos Históricos. Salvador, Faculdade de Arquitetura da UFBA. 
CAPES / IPHAN / UNESCO.

2016.2 / 2017.1 – Mestrado Profissional - CECRE Aulas 
presenciais na pós-graduação 
Carga horária semanal: 4 horas
Disciplinas: Ateliê de Projeto 
Número de turmas: 1 turma
Professores envolvidos: Conjuntamente com vários professores. 
Coordenador: Nivaldo Andrade

2015.2 PPGAU Aulas presenciais 
Carga horária semanal: 3 horas
Disciplinas: ARQB03 – Arquitetura e Urbanismo Contemporâneos 
na América Latina
Número de turmas: 1 turma
Professores envolvidos: Nivaldo Andrade, Naia Alban, Gloria 
Cecilia e Jose Carlos Huapaya

2016.2 e 2017.2 - Aulas presenciais 
Carga horária semanal: 3 horas
Disciplinas: ARQB03 – Arquitetura Contemporânea na América 
Latina  
Número de turmas: 1 turma
Professores envolvidos: Nivaldo Andrade, Naia Alban e Lídia 
Quieto (apenas em 2017.2)

estrato 03
/

das orientações e bancas

Estrato. Afinal, foi através do cargo de diretora que eu tive a 
oportunidade de contribuir com a construção da rede que, 
hoje, envolve a FAUFBA, e, consequentemente, também a mim, 
enquanto professora.
Desde que entrei na FAUFBA, sempre estive muito envolvida 
em atividades e estudos que resultam, direta ou indiretamente, 

na orientação ao nível da graduação, mais especificamente, o 
TFG. Posteriormente, quando fui incorporada como professor 
colaborador no PPGAU, em 2009, comecei a orientar mestrandos 
e, posteriormente, doutorandos. 

No decorrer de toda a minha carreira acadêmica, foram 
realizadas as seguintes bancas e orientações:
Participo, como jurada do Opera Prima 2016:
Aqui, coloco em destaque as atividades que visam a ampliação 
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ORIENTAÇÕES

Doutorado

Mestrado

MP-CECRE

Residência AU+E

Graduação TFG

Estágios PROPLAN

Iniciação Científica

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS

Doutorado

Mestrado

MP-CECRE

Graduação TFG

Bancas em Concurso Público

02

05

03

03

64

22

04

02

17

03

70

12

ORIENTADORA DE TRABALHO PREMIADO

2005

Menção Honrosa como orientadora de TFG - Corte e Costura 
Intervenção nos Armazéns - aluna Renata Paim Tourinho Dantas, 
CONCURSO NACIONAL OPERA PRIMA.

2007

Menção Honrosa como co-orientadora de TFG: Biblioteca dos 
Subúrbios - aluna Cinthia Rosa, 19º CONCURSO NACIONAL 
OPERA PRIMA - BRASKEM - IAB-Nacional.

2010

Premiado como orientadora de TFG - Residência Artística - PAX, 
do orientando: Gabriel de Castro Magalhães, Prêmio Syene Jovens 
Arquitetos 2009 -1ª Versão. Teatro Castro Alves, Salvador, 17 de 
agosto de 2010.

Menção Honrosa como orientadora de TFG: Espaços para Shows - 
Jequitaia - aluno Luiz Claudio Purificação de Souza, Prêmio Syene 
Jovens Arquitetos 2009 -1ª Versão. Teatro Castro Alves, Salvador, 
17 de agosto de 2010.

2011

Premiado como orientadora de TFG - Cultura Vertical na Paralela, 
do orientando: Ciro Almeida do Nascimento, Prêmio Syene Jovens 
Arquitetos 2010 -2ª Versão. Teatro Castro Alves, Salvador, 03 de 
agosto de 2011.

2015

Orientadora da equipe premiada no 1. LUGAR do Concurso 
de Estudantes – Bahia: Projeto de Edificação para o PMCMV – Selo 
Casa Azul. Equipe formada pelos estudantes: Flavio Carvalho 
Silva, Gabriela Silva Correia Cordeiro, Júlia de Oliveira Pires, 
Léo Oliveira Kikuchi. Patrocínio Caixa Econômica Federal. 
Organizadores: Escola Politécnica da UFBA, Faculdade de 
Arquitetura da UFBA, UNIFACS-Universidade Salvador. 
Premiação entregue em 8 de julho de 2015, no II Seminário 
Tecnologia da Construção & Arquitetura. UNIFACS, Salvador.

2017 

Nicholas Alexandre Dourado Belloso, intitulado Ecossistema Urbano: 
Paisagem e Ecologia na Enseada do Cabrito, defendido: ABRIL /2017, 
co-orientação: Miguel Accioly (biólogo) 1º Lugar-Nordeste do 
Prêmio Rosa Kliass de Paisagismo como orientadora do TFG de 
Nicholas Alexandre Dourado Belloso, Associação Brasileira de 
Arquitetos Paisagistas - ABAP / CAU/SP.
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das possibilidades de ação, de promover o estímulo e de 

estrato 03
/ Membro da Comissão Julgadora da Regional 03 do 27° Concurso 

Opera Prima e Prêmio #ImagineComVidro. Entre os dias 10.10.16 

e 04.12.2016 foram analisados 86 trabalhos da Regional 3 (Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), sendo selecionados os cinco 

melhores trabalhos pela comissão julgadora, em uma reunião 

virtual no dia 07.12.2016.

da extensão e assessoria técnica

provocar desdobramentos favoráveis ao ensino na FAUFBA. A 
convite da então diretora, professora Ana Fernandes, participei 
da estruturação de dois projetos: o do Curso de Especialização em 
Pedras Ornamentais e da criação do Escritório Público da FAUFBA, 
desenvolvido em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Salvador, com o objetivo de atender uma parte da população 
em vulnerabilidade econômica. Ambas as iniciativas não 
deslancharam por motivos específicos.
Por outro lado, o Prêmio Syene foi exitoso, em suas duas primeiras 
versões. Nascido como uma proposta similar ao Opera Prima, 

Assessoria Técnica prestada para a Faculdade de Arquitetura, 
Departamento de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e 
Paisagismo. Responsável pela Montagem e Coordenação do 
módulo de Arquitetura na Organização do Curso Pós-Graduação 
em Pedras Ornamentais, promovido pela Escola Politécnica da 
UFBA – Departamento de Ciências e Tecnologias dos Materiais - 
DCTM. Período: dezembro/2002 a abril/2004.

Assessoria Técnica prestada para a Faculdade de Arquitetura, 
Diretoria da FAUFBA. Para estruturação do Convênio entre 
Faculdade de Arquitetura e Secretaria de Habitação de Salvador, 
visando a estruturação do Escritório Público da FAUFBA. Período: 
abril/2002 a dezembro/2002.

restrita ao estado da Bahia, esta premiação tinha o objetivo de 
destacar os três primeiros TFGs selecionados, presenteando 
os seus autores com uma viagem de dez dias para a Espanha, 
onde seriam visitadas as obras da construtora Copasa, parceira 
espanhola da Construtora Syene (no Brasil). Todas as despesas 
foram pagas pela Syene, empresa de capital majoritariamente 
espanhol.    

Como país jovem, temos nossa herança arquitetônica construída 

Criação do Prêmio Syene Arquitetos 2010 – Ano 1. 1º Concurso 
de Trabalhos Finais de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
para os formandos do Estado da Bahia no ano de 2009. Comissão 
Organizadora: Jealva Lins (Construtora Syene). Professores: Naia 
Alban e Nivaldo Andrade (FAUFBA). André Lissonger (UNIME), 
Leandro Cruz (UNIFACS). Construtora Syene/FAUFBA. Início: 
agosto/2009. Esta mesma comissão foi responsável pela 2ª Edição 
em 2010.
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no marco do pensamento do movimento moderno, e, dentro 
dele, a corrente racionalista-funcionalista.  Esta corrente parte 
da premissa de que a forma é um resultado da função: programa, 
materiais e contexto. Esta foi a estrutura que eu, ainda como 
estudante de arquitetura, na década de 80, aprendi e adotei como 
uma verdade. Um racionalismo arquitetônico que se baseia no 
mito de uma sociedade científica e racionalmente ordenada, e 
que cultiva uma grande admiração pela tecnologia. 

Ao trabalhar em uma instituição de ensino, desde o início, 
comecei a tentar entender que herança é essa, que estrutura a 
nossa escola. 
O nosso Projeto Político Pedagógico – PPP não diz muito28 sobre 
esta questão. 

ensino-aprendizagem                                  
entendendo a FAUFBA

estrato 03
/

28 Desde 2013, estamos tentando reformular 

nosso PPP. O anterior nunca foi encontrado 

enquanto um documento único. O que existe são 

apenas trechos do suposto PPP, datado de 1996.    

O que vemos, como uma proposta conjunta, é a diversidade de 
processos desenvolvidos pelos professores. Cada membro do corpo 
docente, a depender de sua formação, e de sua busca individual, 
se aproximará mais (ou menos) dos métodos utilizados quando 
aprendeu arquitetura. A outra opção é se aproximar (até mesmo, 
devido à angústia de não saber) das formas mais contemporâneas 
de compreender o ensino-aprendizagem. 
Historicamente, a Faculdade de Arquitetura da UFBA foi a 
única na área, em todo o estado, até o ano de 1998. Só então, 
foi inaugurado o segundo curso de arquitetura da Bahia, dentro 
de uma universidade privada, a UNIFACS. Assim, durante um 
período significativo, a FAUFBA foi o lugar de formação da 
compreensão do espaço construído, seja ele arquitetônico, seja 
ele urbano, dentro do estado baiano. 

No começo, a consolidação da escola foi alimentada pelos seus 
próprios egressos, que formaram o quadro de professores, com 
exceção de alguns poucos professores externos a este circuito, 
os quais fizeram a diferença ao longo de sua história. Dentre os 
professores de projeto, na década de 70, quase ninguém tinha 
mestrado. Com a abertura do curso de mestrado na FAUFBA, em 
84, ocorre uma alteração desse quadro, provocando a melhoria 

na FAUFBA, passei 
a questionar: 

com quais bases 
metodológicas 

estamos 
trabalhando?
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do nível de qualificação. 

Enquanto essa realidade permaneceu inalterada, mais 
precisamente até o meado da década de 80, foi a responsável 
pelo acristalamento dos métodos projetuais divulgados e 
consolidados pelo movimento moderno. O modernismo deixou 
de ser visto como um movimento, e passou a ser considerado 
como a única forma de se ver e lidar com o ensino, o que foi além 
do estabelecimento de um padrão, para se constituir na adoção 
de uma espécie de cartilha, que pregava uma única forma de se 
fazer arquitetura: a moderna.

Esta arquitetura, então, foi entendida como solucionadora de 
programas de atividades, um somatório de instalações, ou, ainda, 
como uma boa solução de medidas em planta baixa. Mais que isso, 
foi encarada como uma arquitetura preparada artificialmente em 
laboratório, sem conexões com a realidade e com a história, sem 
intuição e improvisação. Uma arquitetura proposta e baseada 
em um processo de sistematização, fundamentado em cálculos 
precisos, com a utilização de materiais industrializados. Produzida 
de acordo com uma tecnologia importada, e tendo a sua estética 
incorporada. Enfim, uma arquitetura que não conseguirá se 
sustentar enquanto ciência, sistematização e tecnologia. 

Ao situarmos a conjuntura brasileira, a ciência nas universidades 
ocorrerá de uma maneira cada vez mais segregada, diante da 
realidade construída. A produção científica, apesar de observar 
o padrão vigente nos países de primeiro mundo, acontece a 
partir da estrutura sistêmica pura, sem relação com a proposição 
arquitetônica propriamente dita, distanciada, cada vez mais, da 
tecnologia produzida nas/para as indústrias da construção civil. 
Esta defasagem pode ser percebida nos laboratórios técnicos de 
materiais, conforto e instalações.  Começa a valer a prática da 
intuição arquitetônica, respaldada pelos antigos parâmetros e 
manuais.
 
Precisamos de uma tecnologia sofisticada com alto valor 
agregado? O que temos, como arquitetos, para propor à 
sociedade brasileira? 
No ensino de projeto, as pequenas e grandes composições 
das Belas Artes se subdividiram em arquiteturas: residencial 
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quais são as 
tecnologias que 
nos interessam? 
para qual 
arquitetura 
buscamos 
tecnologias 
inovadoras?



94 /
estratos de 
uma memória 
arquitetônica

unifamiliar e plurifamiliar, edifícios de oficinas, hotéis, clubes, 
hospitais, escolas, creches, ginásio de esportes, cinemas, bancos, 
entre outras tipologias, as quais, ao longo dos anos, eram 
introduzidas para o estudante de arquitetura. 

No que diz respeito à teoria/história, foi incorporada uma visão 
baseada na forma urbana, e de sua aproximação com o espaço 
construído, com o espaço herdado, e sua expressão volumétrica 
urbana. A cidade e sua complexidade transdisciplinar ainda 
engatinhava como temática. Este é um enfoque que entrará na 
FAUFBA pela porta da pós-graduação.

29 Alberto Rafael Cordiviola. O curso de Arquitetura 

da UFBA. Em: Arquitetura e Ensino: reflexões para uma 

reforma curricular. ABEA/UFRJ: Rio de Janeiro. 

2003.
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Experiências de nova concepção curricular, como a do Curso de 
Arquitetura, aprovada em 1996, demonstravam o amadurecimento 
da crítica sobre o isolamento e fragmentação do ensino herdados do 
modelo pós-reforma de 1968. Aquilo que foi feito em Arquitetura 
concebia uma nova integração de contextos e conteúdo, a partir da 
ferramenta pedagógica dos ateliês. Afastava-se, assim, do modelo 
que transformara o aluno numa espécie de nômade, sem relação de 
pertencimento com os lugares que frequentava, e sem condições de 
integrar os desafios e oportunidades de uma formação adequada. 
Nessa visão crítica da reforma, os anos de chumbo promoveram 
um modelo de cima para baixo, que interrompeu um processo em 
curso, fragmentando o enlace de Ensino, Pesquisa e Extensão e a 
própria razão de ser das células departamentais.

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018-2022. 
UFBA. Histórico. P24. 

Apesar desse reconhecimento recente da UFBA, com relação 
à proposta de 1996, entendemos que parte dos professores 
compreendiam o que significavam as mudanças planejadas, 
enquanto outra parte seguia aplicando o modelo aprendido29.  
Não cabe, aqui, nenhuma dúvida de que esta guinada irá marcar 
toda uma geração de arquitetos baianos, que, hoje, retornam à 
escola como professores, depois de trilhar caminhos diversos em 
outras escolas, em outros universos acadêmicos. 

Entretanto, aquela inovadora proposta inicial foi se desgastando 
no tempo, perdendo a sua força. Grande parte dos docentes, 
aqueles que não entenderam o projeto traçado, pouco a pouco, 
retrocediam, saindo do lugar do debate – os ateliês – para 
retornar ao confortável lugar do isolamento e da fragmentação 
do ensino, quase uma unanimidade nos anos anteriores a 1996. 
Demos alguns passos para trás.  

Entramos em um novo processo de pensar o ensino de arquitetura 
da FAUFBA, dessa vez, com um número bem maior de professores 
envolvidos e o quadro bastante renovado. O que nos leva a uma 
proposta muito mais duradoura, que venha a resultar em um 
PPP mais complexo, inserido no contexto de uma universidade 
pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, que se configurou a 
partir de 2005. Democracia é algo que dá trabalho. E sempre foi 
construída por pequenos passos.  
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quem são estes 
alunos que chegam 
à universidade? 
quais são os seus 
conhecimentos e 
quais são os seus 
questionamentos?

Percebemos que estamos, de fato, fazendo parte do mundo, 
quando: reafirmamos a importância do contexto, enquanto 
formado por idiossincrasias próprias de uma arquitetura 
específica; estabelecemos referências arquitetônicas voltadas 
para a compreensão da nossa realidade; conseguimos criar 
proposições geométricas que se materializem com tecnologias 
possíveis; posicionamos a informalidade como parte formativa 
de nossas cidades… E, apesar de sermos periféricos, o fato 
de estarmos propondo mudanças na estrutura do ensino da 
arquitetura em Salvador é algo muito salutar. É algo que faz com 
que um professor se sinta verdadeiramente vivo.

estrato 03
/
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gestão | desvio
entendendo a realidade pública

eleita para o cargo de 

Diretora da FAUFBA, em agosto/2011

reeleita em 2016
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Em 2011, a FAUFBA estava esgotada. 

Poucos eram os novos professores, e muitos já haviam se 
aposentado.

Vamos ao início, quando retornei, como pesquisadora.

Ao me aproximar do mundo acadêmico, fui vendo que existia a 
possibilidade de eu vir a participar daquele lugar, como professora 
de projeto. No ano de 1999, houve uma grande distribuição de 
cargos para professores titulares, e, no momento, a FAUFBA 
recebeu sete vagas. Não tinha pensado que essa era a forma de 
entrar – como titular, mas me senti em condição de concorrer 
e fiquei em terceiro lugar (todos os cargos foram ocupados por 
professores da casa).  

Cada titular, ao ser promovido, gerou uma vaga de professor 
adjunto. Estas vagas foram ocupadas em 2001-2002, através 
da realização de novos concursos. Eu fui aprovada neste ano. 
E, juntamente comigo entraram, em áreas distintas, mais cinco 
professores, distribuídos por todos os departamentos. 

Esta foi a primeira renovação, depois de terem se passado 
quase 20 anos sem oferta para a ocupação de cargos vagos 
nas universidades públicas, em todo o país. Nessa perspectiva, 
percebe-se como o quadro vai ficando desgastado, na medida em 
que não existe uma programação para a atualização do quadro 
docente.

Participei, como professora substituta, em 1998, da última disputa 
para o cargo de diretor, quando tínhamos três candidatos, e a 
professora Ana Fernandes foi a eleita. Entretanto, o desgaste já 
se anunciava, pois, os últimos quatro diretores haviam assumidos 
sozinhos, sem vice-diretor. E, após a gestão de Ana, os diretores 
passaram a assumir o cargo, eleitos com a formação de uma 
chapa única e exercendo a direção em um único mandato. 

A partir da entrada do nosso grupo de professores, em 2002, 
integrado por seis professores adjuntos, iniciou-se uma 
renovação, lenta, mas constante. Com a implantação do REUNI, 
a universidade pública entrou, de fato, no planejamento federal 
como programa de governo. 

Entre 2014 e 2016, a FAUFBA passou por um período de muita 
mudança, contratando 28 novos professores, o que correspondeu 
a mais de um quarto de todo o quadro. Neste momento, tínhamos 
a garantia de contarmos com um total de 100 cargos de docentes 
para a Escola.

estrato [+1]
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Em 2010, diante dessa realidade, após me situar no meio desses 
dois momentos, decidi me candidatar, sendo a candidata única. 
No entanto, dessa vez, eu não assumiria o cargo sem contar com 
um vice. (Só não imaginei que seriam dois mandatos.) Convidei 
a professora Elisabete Ulisses, por entender que precisava de 
alguém que conhecesse a estrutura da universidade, e que 
fosse envolvida com a instituição. Acertei duplamente com essa 
parceria, pois, além de seu conhecimento sobre a UFBA, me 
encontrei com uma pessoa muito ética e de grande sensibilidade 
para lidar com a diversidade dos interesses dos professores, dos 
estudantes e dos técnicos administrativos.
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PROPOSTA PARA ADMINISTRAÇÃO | FAUFBA | 2011-
2015  

Professora Dra. Naia Alban.
(...)
Como condutora da proposta, desejo contar com sugestões de todos 
os envolvidos da nossa comunidade acadêmica, estando sempre 
aberta às proposições que venham reforçar este Plano de Ação 
que apresento. Neste sentido, espero que a comunidade consiga 
provocar e ser provocada pelos estímulos de condução, bem como 
seja capaz de reconfigurar novas ações que julgar pertinentes. 
Reforçando a necessidade de estruturar, efetivar e implementar o 
novo Regimento da FAUFBA e, ao entender que a reformulação 
de nossa estrutura interna criará um desdobramento no sentido 
de repensar o novo perfil de arquiteto urbanista que se pretende 
formar, temos a compreensão do momento contemporâneo em 
que vivemos. 
Assim, ao me candidatar a este cargo, pretendo trazer e transmitir 
a inquietação do espírito arquitetônico crítico – este que sempre 
me acompanhou tanto na minha formação, como na minha 
atuação profissional –, e agora no ambiente da gestão acadêmica 
pública, especificamente no universitário que é a FAUFBA. E 
sendo o fazer arquitetônico uma parte de minha experiência 
profissional, pretendo explorar as possibilidades de produção 
da nossa Faculdade, transformando nosso espaço universitário 
em um grande laboratório acadêmico e dinâmico, carregado de 
ludicidade, que, acredito, ser a essência da arquitetura.        
Salvador, 10 de junho de 2011.

A própria Proposta Administrativa já foi um grande mergulho 
na realidade da escola, ao propor o entendimento da FAUFBA 
extramuros e intramuros. Para o desenvolvimento dessas relações, 
foram elencadas ações para todo o período de gestão. Também 
destacava a continuidade de ações, que foram iniciadas por outros 
diretores, mas que também faziam parte da nossa plataforma de 
ação. 

na primeira 
gestão, havia 

todo um universo 
a desbravar.           
na segunda, 

o desafio era 
consolidar e 

ampliar o que já 
havia sido feito.
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Todas realizadas, apesar da ampliação não ter sido concluída. 
No começo, tivemos alguns questionamentos, tanto sobre o 
novo prédio, como a respeito da casinha, que muitos achavam 
que deveria ser demolida para dar ao prédio de Diógenes a 
perspectiva devida (programada) de uma edificação modernista. 
Criamos um projeto de extensão:

Obra de ampliação da Escola. O grande esforço realizado pela 
gestão da Professora Solange Araujo contará com uma atenção 
especial de nossa gestão, pois esta conquista da ampliação de 
nosso espaço físico deverá ser concluída com sucesso no prazo 
estabelecido.

Regimento da FAUFBA – conclusão das discussões para o novo 
regimento de FAUFBA e posterior implementação do mesmo.

Abertura do acervo da Biblioteca, transformando-a em um setor 
com acesso livre para seus usuários. Essa transformação exigirá 
adaptações físicas, e de gestão, que vêm sendo amadurecidas entre 
as bibliotecárias, de acordo com o Sistema de Bibliotecas da UFBA 
e com a administração da FAUFBA.

Apoiar a construção do curso de especialização em Residência 
Técnica, apoio técnico na área de habitação social, proposto 
pela professora Ângela Gordilho. Proposta feita com base na Lei 
da Assistência Técnica (Lei Federal 11.888/2008), criada por 
Zezéu Ribeiro, que garante o acesso à arquitetura e engenharia 
por parte da população de baixa renda. Esta lei também incentiva 
as universidades a assumirem esse papel de fornecer Assistência 
Técnica, através de convênios com o Poder Público, além de, 
obviamente, trazer um resultado prático para a sociedade e ampliar 
a interação da comunidade FAUFBA com a população em geral.

Projeto de Requalificação - PROJETANDO FAUFBA. 
Projeto que visa acompanhar as reformas da Unidade, e que 
conta com 3 (três) bolsas institucionais, cada uma com seu projeto 
específico. Iniciado em outubro/2011. Projeto registrado junto à 
Pró-Reitoria de Extensão. Coordenação: Sergio Ekerman e Naia 
Alban.

Ao final do projeto, tínhamos realizado:

De 2011 a 2014, realizações do PROJETANDO FAUFBA. 
Projetos: Atualização do cadastro da FAUFBA | Projeto Executivo 
da Casinha [para receber a RAUE] | Proposta de acessibilidade 
para todo o complexo – novo elevador e acessos para todos os 
níveis e conexão com o PPGAU |  Estudo do estacionamento 
de cima | Layout do mezanino | Auditório I FAUFBA – acústica 
e climatização |  Cores do Anexo Novo | Nova platibanda do 
Anexo – provocação Pasqualino | Estudo de acessos e níveis do 
estacionamento de baixo | Ajustes no ARQ-TV | Limites do 
canteiro experimental – estudos | Anexo – conexões e elevador 
[para viabilizar a finalização do Anexo Pasqualino] | Provocações 
FACED. Realizados até 2014.

Quanto à casinha (edificação eclética à frente do edifício 
principal, sede da chácara comprada pela UFBA), apesar de não 
reconhecer grandes atributos arquitetônicos, acreditava que um 
bom projeto poderia reinventá-la. Além disso, não se justificava 
derrubar um patrimônio construído. E também nos deparávamos 

Foram elas:
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com a falta de recursos para construir outro prédio com aqueles 
mesmos metros quadrados já existentes. Já havia um projeto de 
reestruturação, desenvolvido pelas técnicas arquitetas, Mariely 
Santana e Silvia Pimenta – a pedido da ex-diretora. Tratava-se 
de um espaço direcionado para a realização de exposições. 

Então, essa reforma passou a ser um dos temas a serem trabalhados 
pela – Requalificação da FAUFBA. Entendíamos que este poderia 
ser o espaço ideal para nossa nova extensão, que veio a se chamar 
– Residência Técnica em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – RAU + 
E. Somaram-se as equipes e o resultado foi bastante acolhedor. 
Esvaziar o edifício histórico, propiciando grandes espaços, revelar 
sua estrutura de cobertura, dar acessibilidade e acoplar a ele uma 
pequena unidade de apoio com as áreas molhadas, foi a definição 
de projeto. 

FAUFBA estruturante

Com relação ao anexo, apesar de não concordar com o 
processo e projeto apresentado, entendia que já não caberia a 
mim questioná-lo, apenas executá-lo. Conhecia o tempo de um 
projeto, e, como já foi mencionado anteriormente, os tempos 
políticos das instituições públicas são ainda mais lentos. 

A gestão anterior havia feito um grande esforço para conquistar 
a ampliação de nosso espaço físico, obtendo a aprovação nas 
devidas instâncias administrativas.  Iniciou-se a primeira etapa 
da obra, que foi finalizada e entregue em 2015. Concluímos os 
projetos complementares, com um grande apoio da SUMAI. 
Com todos os percalços de uma obra pública, ela está sendo 
retomada no início de 2019, para a sua finalização.

Residência AU+E de interesse social, hoje em sua 3ª Edição, 
coordenada pela professora Ângela Gordilho, feita com base na Lei 
da Assistência Técnica - Lei Federal 11.888/2008 (já mencionada 
anteriormente). A AU+E assume o desafio de transformar-se em 
uma rede nacional de Assistência Técnica, que vem demandando 
um esforço institucional significativo.

Ao apresentar uma proposta para concorrer à reeleição, fiz uma 
análise das questões estruturantes de nossa unidade, avaliando 
quais metas tinham sido realizadas no primeiro mandato, e as 
que ficaram por acontecer. Importante destacar que, com a 
chegada de novos técnicos administrativos, a escola retoma o 
compromisso com renovações no campo da gestão como um 
desafio. Ao mesmo tempo, observa-se que a equipe se posiciona 
positivamente, diante da construção da nova estrutura aprovada 
na forma de Regimento Interno.
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30 Mesa Redonda – Projetos Pedagógicos em 

Instituições Públicas de Ensino Superior – no VI 

Projetar – o projeto como instrumento para a 

materialização da Arquitetura: ensino, pesquisa 

e prática. Coordenadora da Mesa: Professora 

Naia Alban. Convidados: Professor Dr. Gustavo 

Scheps (UNA-Uruguai), Professora Dra. Juliana 

Torres (UFMG), Professora Dra. Ana Cristina 

Faria (UF São João del Rei – MG), Professor Dr. 

Luiz Amorim (UFPE). Faculdade de Arquitetura 

da UFBA, Salvador, Bahia, Brasil, de 23 a 29 de 

novembro de 2013.

provocação para a revisão do PPP

Muitas foram as ações para a reestruturação de nosso Projeto 
Político Pedagógico – PPP. Entretanto, diante da mudança 
estrutural de nossa escola, quando os departamentos foram 
destituídos e os núcleos foram criados, passamos a ter um 
ambiente que reforça as discussões acadêmicas e retira as questões 
burocráticas administrativas. 

O fato de a coordenação acadêmica ter passado a assumir o peso 
burocrático dos antigos departamentos, como a distribuição e 
a lotação dos professores, gerou um certo desconforto. Com o 
tempo, no entanto, essa percepção global do ensino da FAUFBA, 
por parte da Coordenação, se mostrou acertada, apesar das 
arestas criadas. 

Deste modo, o PPP, proposto quase simultaneamente com a 
implementação do novo regimento, ficou prejudicado em sua 
construção. Com a chegada dos novos professores, esta realidade 
se modifica e a discussão do PPP é retomada.  Este é o momento 
em que nos encontramos atualmente.
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Regimento Interno da FAUFBA – A discussão estruturada na 
gestão anterior foi o ponto de partida para repensar a FAUFBA, 
entendida como unidade de ensino de uma universidade pública 
em Salvador | Bahia, focada nas questões para o século XXI. 
Implementar o Novo Regimento da FAUFBA foi um desafio. 
Estávamos cientes de que a reformulação de nossa estrutura 
interna criaria um desdobramento para se repensar um novo 
perfil de arquiteto urbanista que se pretende formar, a partir da 
compreensão do momento contemporâneo em que vivemos e 
dos desafios postos pela contemporaneidade. Implantação em 
02.10.2014. Início das discussões para a atualização do Curso de 
Arquitetura.

Reforma Administrativa da FAUFBA – O novo Regimento foi 
implementado com a participação de dois novos administradores, 
que fizeram um diagnóstico de nossa estrutura administrativa e 
propuseram uma atualização dos processos administrativos a partir 
do novo Regimento. Foram promovidas novas dinâmicas, rotinas, 
capazes de melhorias nas condições de trabalho, buscando-se a 
transparência das competências e atribuições, e possíveis ajustes 
que se façam necessários. 

Reestruturação Curricular da FAUFBA - Retomar a 
discussão do curso a partir das dinâmicas de ensino e das novas 
lógicas de perceber, expressar e realizar arquitetura e urbanismo e 
paisagismo. Encontrar as lacunas teóricas que foram se formando, 
ao longo dos 20 anos decorridos após a implantação do atual 
currículo da FAUFBA, de 1996. Além de atualizar, criticamente, 
as portarias do MEC, tanto no que se refere à carga mínima 
estabelecida para o curso de arquitetura e urbanismo, quanto no 
âmbito dos conteúdos e das interrelações disciplinares propostas. 
Pensar nas questões didáticas e nos métodos de ensino, e o conjunto 
das questões necessárias para compor o nosso novo Projeto Político-
Pedagógico. Entender a universidade pública mais inclusiva, 
percebendo a diversidade de origem dos estudantes e atuar em 
um espaço que se faz dentro da complexidade inerente à cidade e 
ao pensamento contemporâneo. (Proposta em andamento). Áreas 
estruturantes de nosso currículo estão sendo temas de discussões 
em uma confluência entre membros da FAUFBA e convidados 
externos30.
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na graduação                                 
provocações para fora da sala de aula

uma discussão permanente 

Convencida da necessidade de dar ampla divulgação da produção 
dos nossos ateliês e demais disciplinas, foi criada a EXPO 2013 
FAUFBA (por mim estruturada e coordenada).

Esta proposta vem se repetindo, sistematicamente, ao longo 
dos anos. Foi construído um sistema de cabos tensionados, 
especialmente montados para receber essa exposição nos espaços 
da FAUFBA. Fizemos as edições de 2014, 2015, 2016 e 2017. Em 
todas elas, realizadas no final de cada ano letivo, ficam evidenciadas 
as características metodológicas de cada coordenação dos ateliês 
e oficinas de projeto. Esse retrato de nossa produção também 
sinaliza, tanto as nossas carências, quanto as nossas qualidades 
no ensino da arquitetura, urbanismo e paisagismo. 

Existe um questionamento por parte dos professores sobre o 
momento em que é feita a exposição; e, por parte dos estudantes, 
as questões giram em torno do custo do painel. 

EXPO 2013 FAUFBA

Concepção e montagem da exposição de final de ano da FAUFBA. 
Participam todos os estudantes das disciplinas de Ateliês (diurno) e 
Oficina de Projeto (noturno). Foram expostos 600 painéis. Layout 
da distribuição dos painéis: Professora Patrícia Farias. Montagem: 
Marcos Borba e equipe. FAUFBA, 15 à 22 de janeiro de 2014. 
Inaugurada na abertura do ano letivo de 2014.

Estamos levando a discussão da expo FAUFBA para o PPP, pois 
entendemos sua importância como parte de nosso processo de 
ensino-aprendizagem. Tanto o formato, como o momento em 
que se insere no curso, podem ser repensados. Entretanto, divido 
com alguns professores a necessidade dessa percepção sobre o 
conjunto dos resultados obtidos em nossas práticas de projeto.  

A ideia de conhecer nossos pares e dar maior visibilidade à nossa 
produção motivou a direção da FAUFBA a organizar a semana 
de recepção dos alunos calouros para o ano letivo de 2015.

SEMANA DE ABERTURA 2015 – FAUFBA

Concepção e Curadoria Geral. Abertura do Ano Letivo de 2015. 
Subtemas: O que fazem os alunos da FAUFBA? O que fazem os professores 
da FAUFBA? Intercambistas. Alunos Premiados. Professores Premiados. 
Escritórios Baianos – Depoimentos. Experiências em outras Federais – UFPE 
e UFMG. Noturno Institucional. Depoimentos no Pórtico. Cinema no Pórtico. 
FAUFBA, Salvador, 02.03.2015 a 06.03.2015.

O evento foi muito produtivo e muito trabalhoso, alcançando 
o êxito. Poder ver, além da sala de aula, o que todos estavam 
fazendo, foi bastante estimulante, não apenas para os estudantes, 
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mas também para os professores. 

Entretanto, não tivemos condições para realizar outras edições. 

O projeto RECICLANDO FAUFBA estava entre as minhas metas 
de ação, para 2011-2015.

Promover uma ação, junto a todas as Unidades, através de um 
projeto intitulado – Reciclando UFBA – que intenciona levantar 
todo o lixo reciclável, e, através de um trabalho a ser desenvolvido 
em ateliês multidisciplinares das áreas afins – arte, arquitetura, 
estrutura e design – reaproveitar todo o material recolhido. Tudo o 
que for transformado, a partir da reciclagem, vai retornar para as 
Unidades, onde serão úteis como divisórias, mobiliários, esculturas, 
etc... Ou, a depender da materialidade encontrada, poderão ser 
confeccionadas esculturas urbanas, as quais podem ser expostas 
nos Campi da UFBA (ACCS).

PROPOSTA 2011-2015.

Este projeto estava diretamente ligado a mim, enquanto 
professora-arquiteta. Em um primeiro momento, em 2012, com 
a participação do professor substituto Marcos Nuñez (arquiteto 
atuante como cenógrafo e cenotécnico), iniciamos as oficinas de 
reciclagem com os descartes dos inservíveis da FAUFBA. Velhas 
cadeiras e mesas foram transformadas em estacionamentos para 
bicicletas, poltronas para o Pórtico e painéis de informação. 
Entretanto, o contrato do referido professor foi encerrado, e 
ficamos sem ninguém que abraçasse a proposta. 

E eu havia aprendido que, até mesmo a melhor das ideias surgidas 
em uma instituição como a UFBA, só tem futuro se houver algum 
professor que aceite colocá-la em prática. Tentei seduzir vários 
professores, na época, sem sucesso. Ainda penso em retomá-la, 
quando sair da direção da escola, pois sei que esta proposta tem 
um grande potencial para dinamizar e congregar as unidades da 
UFBA. Além de dotar os espaços comuns de nossa universidade 
de equipamentos criativos e de baixo custo.  

Todas essas frentes abertas demandavam o compromisso de 
professores engajados no fazer arquitetônico, bem como a 
utilização de estruturas administrativas, que dessem o suporte 
necessário. A meta é concretizar boas ideias, obtendo bons 
resultados, no momento das ações específicas. Entretanto, 
comecei a perceber que, para que essas ações frutificassem, de 
fato, eu precisava de professores que entendessem, como eu, a 
importância das mesmas. E se dispusessem a colaborar, além de 
propor soluções.
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ampliação e renovação                         
do quadro docente

Existe, desde 2010, um acordo da UFBA, aprovado no Conselho 
Universitário – CONSUNI, que estabelece os cargos de 
professores por unidade, e cada aposentadoria de professor passa 
a gerar automaticamente uma nova vaga, que terá sua destinação 
estabelecida pela Congregação de origem do aposentado. Esta 
decisão do CONSUNI deu uma maior tranquilidade para 
as unidades acadêmicas, que, anteriormente, mendigavam e 
brigavam por cargos junto à Administração Central.  

Em 2011, quando entrei na direção, a cota de arquitetura era de 
92 professores permanentes, dos quais tínhamos apenas 86. Isso 
devido às muitas aposentadorias que tivemos nesse período. A 
universidade fez uma redistribuição de mais três cargos, última 
ampliação do REUNI, e, posteriormente, outra distribuição, 
quando a FAUFBA recebeu mais cinco cargos, frutos de um 
grande trabalho coletivo acadêmico-administrativo, alavancado 
pela nova Coordenação Acadêmica e implantado em nossa 
escola. Assim, ficamos com nosso quadro de professores fixado 
em 100 professores permanentes, como já sinalizado. 

Como estávamos começando a repensar o nosso Projeto 
Político Pedagógico, decidimos segurar as contratações de novos 
professores, pois entendíamos que existiam lacunas significativas 
em nosso currículo, as quais demandariam contratações 
específicas, em novas áreas de conhecimento. 

Conseguimos segurar por dois anos. Entretanto, diante da 
impossibilidade de avançarmos com o novo PPP, e com a 
continuidade de aposentadorias (em 2014, chegamos a contar 
com apenas 78 professores permanentes) tivemos que iniciar os 
concursos. Nesta época, as contratações de professores substitutos 
estavam ultrapassando o limite estabelecido pela Administração 
Central, que correspondia à faixa de 10% a 15% do quadro de 
docentes permanentes.

Dessa maneira, depois de longos processos de definição dos 
campos do concurso, buscou-se atender às demandas mais 
contemporâneas da área da arquitetura, urbanismo e paisagismo. 
Um árduo trabalho da Congregação. Entendo que o nosso 
PPP inicia sua grande mudança pelas novas e diversas áreas 
de conhecimento, que foram estabelecidas pela Congregação: 



106 /
estratos de 
uma memória 
arquitetônica

Assim, entre 2015 e 2017, foram contratados 28 professores, 
aprovados em concurso na FAUFBA.

Como forma de estimular o acolhimento desses novos 
professores-pesquisadores (muitos originários de outros estados), 
fizemos reuniões para apresentar a estrutura da UFBA e da 
FAUFBA, os editais existentes para pesquisa e extensão, as 
questões administrativas, como também propiciamos o encontro 
entre os mesmos. Como forma de apoio físico, equipamos uma 
sala, como gabinete coletivo, espaço que ganhou o nome de 
Laboratório Jovens Talentos – LAJOTA. Percebeu-se, a partir 
da novidade, um grande engajamento dos novos professores 
com várias linhas de pesquisas, o que pode ser comprovado 
pela quantidade de projetos de pesquisa que recebeu bolsa nos 
programas: Permanecer, PIBIC, PIBEXT, ACCS, entre outros.
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visibilidade e recursos

Dentro das propostas de dinamização da FAUFBA, como forma 
de dar visibilidade à nossa escola no âmbito do cenário nacional, 
bem como promover reformas de qualificação dos espaços da 
nossa unidade, foram captados eventos científicos de referência 
nacional e internacional, estruturados a partir do nosso PPGAU 
e Extensão. 

Os eventos eram realizados com o apoio de Secretaria 
Administrativa da FAUFBA, e, sempre que possível, foram 
sediados dentro da própria unidade. No que diz respeito ao pessoal, 
a produção envolvia a participação de alunos da graduação e 
da pós-graduação, além de monitores e organizadores de mesa, 
respectivamente. Foram realizados:

Em 2015 - 1_Projeto Urbano Paisagístico Ambiental | 2_ 
Concepção, Crítica e Prática de Arquitetura e do Urbanismo de 
Interesse Social. | 3_ Modelagem tridimensional e Geometria de 
Superfícies Não Usuais e Complexas em Projetos de Arquitetura, 
Paisagismo e Urbanismo | 4_ Teoria, História e Crítica do 
Urbanismo, do Planejamento Urbano e do Paisagismo, Brasil 
e América Latina | 5_ História, Teoria e Crítica da Arquitetura 
e do Urbanismo: com ênfase em Brasil e América Latina | 6_ 
História, Teoria e Crítica da Arquitetura | 7_ Expressão Gráfica, 
Modelagem e Simulação Digital aplicada ao Projeto de Arquitetura 
e Urbanismo – e seus complementares | 8_ Projeto Arquitetônico 
e Urbanístico – Com Ênfase em Eficiência Ambiental. Em 2016 | 
9_ Projeto Arquitetônico e Urbanístico – Com Ênfase em Teoria 
e Metodologia de Projeto | 10_ Projeto e Instalações Prediais | 
11_ Patrimônio Cultural e Políticas de Preservação da Arquitetura, 
do Urbanismo e do Paisagismo. | 12_ Tecnologias e Metodologias 
Aplicadas ao Urbanismo, Paisagismo e Planejamento Urbano 
e Regional | 13_ Técnicas Retrospectivas, Tecnologia e Projeto 
do Patrimônio Edificado | 14_ Infraestrutura Urbana | 15_ 
Projeto, Prática Profissional e Ética | 16_ Planejamento Urbano e 
Regional e Estudos Sociais e Ambientais. Em 2017: 17_ Projetos e 
Instalações Prediais - Ênfase em Sistemas Elétricos | 18 _ Projetos 
e Instalações Prediais - Ênfase em Sistemas Hidrossanitários.
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Prototipagem + marcenaria + canteiro experimental

Desde o momento em que entrei na direção da FAUFBA, venho 
tentando consolidar o lugar da prática arquitetônica. Foram feitas 
várias tentativas de sensibilização de professores, do quadro da 
unidade, e da Administração Central, com o objetivo de suprir a 
nossa necessidade. Algumas tiveram êxito, enquanto outras, nem 
tanto.

2013 | ARQUIMEMÓRIA 4

Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado. Salvador: 
Centro de Convenções da Bahia. 14 a 17 de maio de 2013. 
Realização: IAB-BA / FAUFBA / PPGAU-UFBA / MP-CECRE-
UFBA. Apoio: CAPES, CNPq, FAPESB, CAU-BA.

2013 | VI Projetar 2013

O Projeto como Instrumento para a Materialização da Arquitetura. Salvador: 
FAUFBA e PPG-AU/UFBA. 25 a 29 de novembro de 2013. Apoio: 
Capes / CNPq / FAPESB.  

2016 | XIII ENEPEA

XIII Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escola de Paisagismo em 
Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Tema: Paisagismo Necessário 
| Verde Social Salvador: FAUFBA. 23 a 27 de agosto de 2016. 
Realização: FAUFBA e PPGAU da UFBA. Patrocínio: CAPES, 
CNPq, FAPESB, CAU-BA. 

2017 | VIII Seminário PROJETAR

Tema: LA EXPERIMENTACIÓN PROYECTUAL 15 à 17 
novembro.2017. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – 
Universidad de Buenos Aires – Argentina. Internacionalização do 
Seminário PROJETAR.

ARQUIMEMÓRIA 5 

Tema central O global, o nacional e o local na preservação do patrimônio. 
Realização: IAB-BA / FAUFBA / PPGAU-UFBA / MP-CECRE-
UFBA. 27/11 a 01/12 de 2017.

2018 | V ENANPARQ

Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo. Tema: Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: crises, impasses 
e desafios. Realização: FAUFBA, PPGAU, MP-CECRE e RAUE da 
UFBA. Patrocínio: CAPES, CNPq, CAU-BA. Salvador-Bahia – 13 
a 19 de outubro de 2018.

projetos | laboratórios | extensão

uma vez na direção 
da FAUFBA, 

venho tentando 
consolidar o 

lugar da prática 
arquitetônica.
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Em 2011, realizei a minha primeira ação para sensibilizar 
os políticos parceiros da UFBA, buscando a inclusão de nosso 
projeto - Laboratório de Prototipagem Rápida e Fabricação 
Digital – PRoFaD, em ementa parlamentar. 

Como podem ver, a cada momento, eu buscava envolver mais 
professores que pudessem se interessar. Todos esses professores 
convidados, por questões específicas, não abraçavam a proposta. 
E foi com a professora Akemi Tahara, que esse quadro começou 
a mudar. Ela assumiu a marcenaria da FAUFBA, e começou 
a estruturá-la. Os passos, inicialmente pequenos, ao longo do 
tempo, foram dando seus frutos. Estruturou, em torno do Grupo 
de Pesquisa TECTÔNICA, os agregados. Professores e alunos 
começam a se envolver na construção com madeira, e a realizar 
experimentos, através do contato com a variedade deste material. 
Como um desses frutos, estão os trabalhos desenvolvidos com o 
bambu. 

Herdamos uma quantidade expressiva de ferramentas e máquinas 
manuais e industriais31 da Escola Oficina de Salvador – EOS, 
uma extensão da FAUFBA, que, nos anos 90, desenvolveu um 
significativo trabalho a partir de um convênio com a Espanha. A 
qualificação técnica da mão de obra da construção civil para o 
patrimônio construído foi um dos objetivos alcançados. 

Nossa marcenaria estava sendo arrumada e organizada. Mas 
faltava um técnico de laboratório – marceneiro, para dar o 
apoio necessário, visando um funcionamento mais sistematizado. 
Depois de um longo percurso, com a construção, aprovação e 
inclusão desse perfil no corpo administrativo da UFBA, houve 
a destinação de uma vaga específica, e, em seguida, a realização 
das provas práticas de laboratório. Assim, conseguimos, no início 
de 2018, a contratação do mesmo. Uma excelente aquisição 
que vem colaborando, para além da própria marcenaria, com a 
manutenção física da própria escola.

Com a chegada dos novos professores, a TECTÔNICA foi 
somando potencialidades. Uma aproximação com o professor 

31 Algumas delas ainda estão na Faculdade de 

Medicina, onde funcionava a sede da EOS, 

enquanto não são transferidas pela SUMAI.

2012

Laboratório de Prototipagem Rápida e Fabricação Digital – 
PRoFaD –  Estruturação, Montagem do espaço e regras de 
funcionamento. Participação: Professores Edson Fernandez, 
Marcos Nuñez e Daniel Paz.

2014

Laboratório de Prototipagem Rápida e Fabricação Digital – 
PROTO Lab –  Estruturação, Montagem do espaço e regras 
de funcionamento. Participação: Professores Edson Fernandez, 
Marcos Nuñez, Daniel Paz, Akemi Tahara, Sergio Ekerman. 
Desde 2012.



109/
estratos de 

uma memória 
arquitetônica

estrato [+1]
/

Em janeiro de 2016, depois da provocação da Reitoria para que 
fizéssemos uma maquete física da UFBA, para expor no primeiro 
congresso da UFBA, comemorativo dos 70 anos, decidi enfrentar 
o desafio. Afinal, esta seria a maneira de começar a estruturar 
o nosso tão desejado laboratório de prototipagem digital. Sabia 
que realizar este projeto, artesanalmente, seria impossível, devido 
ao curto prazo. Então, busquei ajuda em todas as unidades que 
possuíam algum tipo de máquina de controle numérico. A Escola 
de Belas Artes tinha uma cortadora a laser, que estava quebrada. 
O IHACLabi, laboratório aberto e recém-inaugurado, estava 
montando uma plotadora de filamento plástico e, para colaborar 
com os modelos em 3D, nos aproximamos do Departamento de 
Ciência da Computação. 

Em março, tínhamos o projeto estruturado (e orçado), cujo 
título era Maquete dos Campi da UFBA: Uma construção colaborativa. 
Com o apoio financeiro da Administração Central, o projeto foi 
viabilizado. No entanto, este não teria saído do papel se não fosse 

2015 

Explorando as possibilidades dos tacos. A TECTÔNICA, foi 
convidada a participar da Exposição Coletiva de Reciclagem: A Arte e O 
Utilitário. 5ª Semana ACM. Salvador: FAMEB-UFBA. Patrocínio: 
Fundação ACM.  Pelourinho - Salvador. Outubro/2015. 

2016

Prêmio Odebrecht para Desenvolvimento Sustentável. Brasil – 2015. 8. 
Edição. Premiação: Menção Honrosa para a FAUFBA-UFBA. Trabalho: 
EcoFlex: Módulo Multiuso Sustentável.  Autores: Pedro Henrique 
Ferreira Andrade e Sara Bezerra Silva. Orientador: Professora 
Akemi Tahara. Entrega dos Prêmios: Rio de Janeiro. Evento 
organizado de 16 a 18 de outubro de 2016. Dentro de uma 
extensa programação, ocorreu a “Reunião de Feedback” entre os 
organizadores da Odebrecht, os premiados e Instituições de Ensino 
Envolvidas, da qual fui convidada a participar.

2016

Comunicação – Canteiro Experimental – Congresso da UFBA 70 
Anos. UFBA, Salvador, de 14 a 17 de julho de 2016. Professores 
envolvidos: Naia Alban, Nivaldo Andrade Junior, Jardel Pereira 
Gonçalves, Sergio Ekerman e Edson Fernandes. 

2017

Exposição Experiência, Vivências e Compartilhamentos.  Promovido: Lugar 
Comum + Tectônica.  Vinculado às pesquisas: Extensão Tectônica 
e ao Vazios Construídos. Salvador: FAUFBA. 31/01 a 18/02/2017.

Jardel Pereira, que ministra a disciplina de Técnicas Construtivas, 
na Politécnica, vai consolidar, ainda mais, o nosso Canteiro 
Experimental, que começa a dar seus pequenos passos. O professor 
Daniel Marostegan, contratado em 2016, também trará 
significativas contribuições para a construção/estruturação do 
nosso Canteiro Experimental.

Desdobramentos:
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pelo empenho das professoras Erica Checcucci e Maria Emília 
Regina.  Sem elas, mesmo com todo empenho da direção e 
Administração Central, nada teria dado certo.

Os desdobramentos foram fantásticos. As unidades que mais 
se envolveram foram as que mais retorno obtiveram. Acredito 
que os maiores benefícios foram obtidos no campo do ensino-
aprendizagem. Conseguimos criar 16 bolsas de estágio (sendo 
que quatro estavam mais distantes, pois tivemos pouca interação 
com o núcleo da Matemática). Os estudantes assumiram o Lab 
Maquete, e, sob a coordenação das professoras Erika e Mila, 
construíram métodos para realizar os processos necessários, 
dentro do tempo possível. 

O projeto previa a construção dos doze módulos, de (78 cm x 
78 cm), e mais oito unidades dispersas. Tivemos um volume 
de trabalho impressionante, diante do pouco tempo para a 
sua realização. No Congresso da UFBA, em outubro de 2016, 
apresentamos o Campus de Ondina sem o entorno. A maquete, 
medindo 4,00 m x 1,60 m, foi exposta na Reitoria.

Também adquirimos e consertamos alguns equipamentos: a 
CNC teve seu laser substituído, compramos duas plotadoras 
de extrusão em filamento plástico e uma impressora de corte 
digital Silhouette. Com estes equipamentos, dentro do possível, 
passamos a dar suporte para as disciplinas de Ateliê e Oficina de 
Projeto.  

Alguns alunos ministraram aulas, elaboraram artigos, distribuíram 
conhecimento, além de estruturarem o novo FADIGA. O 
Laboratório de Fabricação DIGital na Arquitetura tem como 
objetivo “dar continuidade a diversas ações desenvolvidas 
no âmbito do Projeto Maquete, ampliando e aprofundando 
conhecimentos construídos sobre o tema da Fabricação Digital, 
além promover a difusão das experiências vivenciadas e ampliar 
a difusão destas novas tecnologias para a comunidade acadêmica 
e comunidade externa da UFBA.”32

32 Texto retirado do Projeto FADIGA. FAUFBA, 

junho/2018.

2016-2018 | MAQUETE DA UFBA

Coordenação geral: Naia Alban. Professores envolvidos: Erica 
Checcucci (FAUFBA); Maria Emília Regina (EBA); Paulo Gomes 
(IHACLab); Antônio Apolinario (MAT-DCC) | Construção da 
maquete física dos campi da UFBA em módulos de 0,78 x 0,78 m, 
com o relevo cortado por CNC a Laser, e a volumetria dos edifícios 
plotadas em filamento plástico, conjuntamente com a construção 
de um ambiente virtual interativo, 3D e realista dos campi da 
UFBA. Este projeto envolve não apenas professores da Faculdade 
de Arquitetura da UFBA, mas também os professores  do curso 
de Design da Escola de Belas Artes, os professores do Instituto de 
Matemática (Departamento Ciência da Computação), e o novo e 
colaborativo IHACLab, do IHAC. Dentro de um projeto maior, 
proposto a partir da SUMAI, as maquetes físicas dos campi da 
UFBA servirão para subsidiar a estruturação do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano da UFBA, o PDDU-UFBA. Início: 
março de 2016. Término: junho de 2018.
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Produções acadêmicas geradas pelo Projeto Maquete:

Participação como expositor da mesa redonda Maquete dos Campi 
da UFBA: Uma Construção Colaborativa, no âmbito do Congresso da 
UFBA 70 Anos, promovido pela UFBA em Salvador de 14 a 17 de 
julho de 2016; Salão Nobre da Reitoria, dia 17 de julho de 2016. 
Com a participação dos professores coordenadores das unidades 
envolvidas – Naia Alban (Coordenadora Geral), Paulo Gomes 
(IHAC-LABI), Érica de Sousa Checcucci (FAUFBA), Antônio 
Lopes Apolinário Jr. (Ciências da Computação) e Maria Emilia 
Regina (EBA).

CHECCUCCI, E. S.; REGINA, M. E.; ALBAN, N.; BESERRA, 
B. R.; BORGES, D. A.; SANTOS, L. F. L. Projeto Maquete da 
UFBA: uso de impressão 3D para representação das edificações. 
In: 2017 SBTIC+SIBRAGEC, Fortaleza, 2017.

REGINA, M. E.; CHECCUCCI, E. S.; ALBAN, N.; SANTANA, 
D. S.; SILVA, V. O. S. Uso de cortadoras à laser e à lâmina para 
fabricação da topografia e das vias no Projeto Maquete da UFBA. 
In: 2017 SBTIC+SIBRAGEC, Fortaleza, 2017.

REGINA, M. E.; ALBAN, N.; CHECCUCCI, E. S.; SANTOS, 
L. D.; SANTANA, E. B. S. Fabricação digital na confecção de 
maquetes: uma experiência do Projeto Maquete Campi UFBA. In: 
2017 SBTIC+SIBRAGEC, Fortaleza, 2017.

Quando os projetos conseguem sensibilizar professores do 
quadro, eles crescem e frutificam. Este foi o caso da Coordenação, 
ao desenvolver os seguintes projetos de extensão, realizados em 
caráter eventual:

2014-2016

Praça Saramandaia 

Coordenação geral: Naia Alban. Professores envolvidos: Akemi 
Tahara (Coordenadora do Projeto Físico Executivo da Praça), 
Gabriela Leandro e Elyane Lins (Coordenadores do Projeto 
de Mobilização da Comunidade de Saramandaia). Realização 
do projeto executivo da Praça do Bairro de Saramandaia, 
desdobramento do Plano de Bairro de Saramandaia realizado pelo 
Lugar Comum, integrante do Termo de Ajustamento de Conduta 
assinado entre o Ministério Público Estadual e a JHSF. O projeto 
teve caráter participativo, envolvendo moradores e lideranças do 
bairro, bem como professores e estudantes. A implementação da 
proposta foi viabilizada através do instrumento de cooperação 
a ser realizado entre a Construtora JHSF e a UFBA, conforme 
determinado pelo setor de Convênios e Contratos da UFBA. 
Projeto executivo – arquitetônico e complementares – foi concluído 
e entregue à comunidade de Saramandaia, Prefeitura Municipal de 
Salvador, JHSF Construtora, em junho de 2016.

Como desdobramento, temos um projeto de Extensão, coordenado 
pela professora Aline Barroso, que vem acompanhando a 
execução da praça de Saramandaia pela Prefeitura Municipal 
de Salvador. Um rico processo, complexo e de tensionamentos 
constantes, que enriquecem os envolvidos na compreensão da 
dimensão social e política da arquitetura.

Vários foram os projetos que apoiamos institucionalmente. 
Destaco o projeto elaborado pelo professor Nivaldo Andrade, 
pela dimensão e importância do tema:
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Desdobramentos:

Projeto: 

DIÓGENES REBOUÇAS: ARQUITETURA, CIDADE E 
PATRIMÔNIO. 

Objetivo: resgatar a importância da obra do arquiteto e urbanista 
baiano Diógenes Rebouças (1914-1994), no marco do seu centenário 
de nascimento. O projeto contempla a criação e publicação do 
site www.diogenesreboucas.com.br, no ar desde maio de 2014, 
mesas redondas temáticas sobre a produção de Rebouças, visitas 
guiadas às suas obras localizadas em Salvador e realização de uma 
oficina com estudantes de graduação em arquitetura e urbanismo, 
entre abril e novembro de 2014, para a digitalização dos desenhos 
originais dos seus projetos e para a elaboração de maquetes físicas 
e virtuais que vão compor a exposição homônima que acontecerá 
no Teatro Castro Alves, em Salvador, em novembro de 2014.  
Promovido: Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento 
da Bahia (IAB-BA) e Odebrecht. Apoio: Reitoria da UFBA, 
PRODOC/UFBA -Projeto n. 5827, aprovado no Edital PROPCI-
PROPG/UFBA 04/2013 - PRODOC/UFBA; SECULT – BA, 
IPHAN-BA, IPAC-BA - Edital do Fundo de Cultura (Proposta 
n. 6752, aprovada no Edital n. 16/2013 - Patrimônio Cultural, 
Arquitetura e Urbanismo 2014).

EXPOSIÇÃO

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo; SAMPAIO, Gabriela Gusmão; 

CALABRESE, Federico; NERY, Juliana Cardoso; CALMON, 

Pedro Alban; ESTEVES, Roberta Palmeira. Diógenes Rebouças: 

cidade, arquitetura e patrimônio. 2015. Exposição remontada 

em Recife. XI Seminário DOCOMOMO Brasil. Galeria Janete 

Costa, Parque Dona Lindú, Recife. 17 a 22/abril/2016.

PUBLICAÇÃO

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; SAMPAIO, Gabriela 

Gusmão (Org.); CALMON, Pedro Alban (Org.); OTREMBA, 

Gabriela (Org.). Diógenes Rebouças: cidade, arquitetura e 

patrimônio. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2017. v. 1. 384p. 

No período 2016-2018, estruturamos uma forma de otimizar as 
palestras de nossos convidados externos, realizando-as sempre 
às 17h, para que todos, dos turnos diurno e noturno, possam 
participar. 

Como estímulo para a participação dos estudantes, todo 
esse debate extraclasse ganhará um registro como Atividade 
Complementar, que será integralizada no currículo do estudante. 
Assim, todo aluno terá seu Cartão MASTABA NOVA | 
CONFERÊNCIAS, onde registrará, através de um carimbo, sua 
frequência. Este Cartão, formado por 15 espaços, ao final de seu 
preenchimento, deverá ser entregue no Colegiado (noturno ou 
diurno). Cada carimbo equivale a duas horas, e, assim, o aluno 
poderá integralizar até 30 horas de Atividade Complementar, 
como participante desse projeto.
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Passaram pela NOVA MASTABA, desde o início do projeto em 
junho de 2017: 

Projeto de Extensão 

MASTABA NOVA | CONFERÊNCIAS

Coordenadora: Naia Alban. Proposta da FAUFBA, pós-graduações 
(PPG-AU, CECRE e RAU+E), para otimizar os convidados 
externos (professores, pesquisadores e profissionais) atuantes na 
interface da arquitetura, paisagismo e urbanismo – e que, por 
motivos diversos, chegam à FAUFBA.  Projeto Gráfico: Arquiteto 
Rodrigo Sena. 

Adriana Filgueiras Lima | IJFL (Brasil)

Beatriz Mugayar Kühl | USP-SP (Brasil)

David Barragan | Al Borde (Equador)

Debora Barretto | CAU-BA (Brasil)

Dieter Dietz | Ecole Polychnique Federale de Lousanne (Suiça)

Edgar Ignatio Mazo Zapata | Secretaria de Infraestrutura de Medellín (Colômbia)

Eduardo Rojas | Ex-Consultor BID (Estados Unidos)

Floriano Freaza Amoedo|FFA Arquitetura (Brasil)

Gareth Doherty | Harvard University Graduate School of  Design (Estados Unidos)

Gerhard Steixmer | TU Wien (Áustria)

Hugo Segawa | FAU-USP (Brasil)

João Mascarenhas Mateus | Universidade de Lisboa (Portugal)

Jorge Alberto Galindo | Universidad Nacional de Colombia (Colômbia)

Jose Aguiar | Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (Portugal)

José Augusto Nepomuceno | Acústica & Sônica (Brasil)

José de Nordenflycht | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

José Tavares Lira | FAU-USP (Brasil)

Margareth Perreira | UFRJ (Brasil)

Maria Margarita Segarra Lagunes | Universitá Degli Studi Roma (Itália)

Marlies Breuss | TU Wien (Áustria)

Mohamed Elshahed |British Museum (Reino Unido)

Pedro Fiori Arantes | UFABC (Brasil)

Rita Veloso | UFMG (Brasil)

Robert Pechman | UFRJ (Brasil)

Esta proposta surgiu a partir da provocação feita pela Pró-reitora 
Cassia Virginia Bastos Maciel de Ações Afirmativas e Assistência 
Estudantil da UFBA. A ideia é investir no pensamento sobre 
soluções possíveis para minimizar as dificuldades encontradas 
pelos alunos de arquitetura, inscritos na PROAE.

Diante das opções discutidas, foram traçados dois caminhos a 
serem seguidos:

FAUFBA | LIGFAU + kit didático                                 
proposta de assistência estudantil
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Primeiro – Atender à demanda do aluno, criando um laboratório 
de informática estruturado com 20 máquinas, só para os 
estudantes, capaz de propiciar ambiente de elaboração das tarefas 
demandadas pelas disciplinas de linguagem, representação 
e simulação, como também concepção arquitetônica – eixo 
estruturante de nosso Projeto Político Pedagógico. Garantindo-
se, assim, um espaço de uso contínuo dos alunos de nossos dois 
cursos – diurno e noturno – com um atendimento ininterrupto 
das 7h às 22h - Laboratório de Informática de Graduação - LIG_
FAU.  

Segundo – Oferecer ao aluno o material didático necessário 
para a realização dos exercícios e projetos demandados pelas 
diversas disciplinas, principalmente as básicas, fundamental para 
a formação do arquiteto – KIT DIDÁTICO da FAUFBA.

Ao montarmos o projeto, entendemos que seria necessária uma 
sólida estrutura de gestão. O apoio institucional da PROAE e 
PROPLAN viabilizaram os estagiários e bolsistas que estruturam 
o atendimento contínuo do nosso LIG_FAU. Toda a demanda 
da obra civil, estruturação de rede e energia, foi realizada 
pela SUMAI, através das demandas geradas pela eficiente 
Coordenação do Apoio Administrativo que assumem também 
a coordenação do referido projeto. Técnicos Administrativos 
responsáveis: Daiane Pereira e Joída dos Santos que abraçaram 
a proposta. O nosso setor de compras também vem construindo 
nosso planejamento, para que, no ano que vem, possamos 
começar a entregar o Kit Didático aos nossos alunos. Quem está 
à frente desta iniciativa é o nosso administrador, Ramon Araújo, 
coordenador do setor de compras. O programa vem sendo 
testado desde agosto/2018, com bastante sucesso.

aproximações com a américa latina                               

Tinha, em meu plano de gestão, a proposta de ampliar nossa 
inserção nacional e internacional, promovendo um sistema 
de intercâmbio contínuo com outras universidades brasileiras 
e estrangeiras. Atenção especial deveria ser dada à América 
Latina, retomando nossa participação no Asociación de 
Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas da América del 
Sur - ARQUISUR. 

Na Gestão da professora Ana Fernandes, a FAUFBA passou a 
fazer parte dessa associação, chegando inclusive a recepcionar 
um dos encontros ARQUISUR. No entanto, os dois diretores 
que assumiram a escola, por suas razões específicas, não deram 
continuidade à nossa participação. 
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No começo, tive dúvidas, imaginando se o esforço para manter 
a escola no ARQUISUR valeria a pena (e talvez ainda as tenha). 
Sempre trazia essa dúvida, cada vez que participava dos encontros. 
As dificuldades para pagar as taxas internacionais, a grande 
distância sempre a ser percorrida, a dificuldade de sensibilizar os 
professores para participar e se envolver nos Grupos de Trabalho 
Permanente do ARQUISUR. Tudo muito trabalhoso e difícil. 
Somos a escola que está localizada mais ao norte, dentre todas 
as demais participantes, sendo que a grande concentração se 
encontra na Argentina e, depois, no Chile. 

Tinha algo que sempre me levava a continuar participando: o fato 
do encontro ser basicamente focado na produção dos estudantes 
da graduação. No Brasil, temos muitos encontros, seminários, 
congressos na área, mais nenhum se estrutura para a graduação. 
O Prêmio Aroztegui, que possui quatro categorias, premia todos 
os anos de projeto da graduação. Categoria A – primeiro e 
segundo ano. Categoria B – terceiro ano. Categoria C – quarto e 
quinto e Categoria D – Trabalho de Fim de Carreira. As escolas 
e seus professores fazem dessa premiação uma referência para o 
próprio planejamento dos conteúdos das disciplinas de projeto. 

Existe uma disputa entre as escolas, para saber quem ganha mais 
prêmios, a qual costuma ser acompanhada, no “corpo a corpo”, 
pelos cursos. Também durante o Encontro, existe o Taller de 
Ideas, que congrega muitos alunos, convidando-os a pensar 
soluções arquitetônicas diante de uma provocação. São muitos 
estudantes (no último encontro de 2018 em Rosário | Argentina 
foram 1.500 alunos), que se inscreveram nesse Taller, vindos de 
várias escolas da Argentina, Chile e Uruguai majoritariamente. 
Recentemente, foi criado o Taller Virtual, sob a coordenação 
de Fernando Speranza. Através da internet, em um período 
de uma semana, realiza-se um taller, que promove uma grande 
interação entre os alunos de todas as escolas participantes. Em 
2018, participaram 19 escolas de cinco países da América do Sul. 
Uma metodologia curiosa, com resultados surpreendentes. Nesse 
sentido, sempre reconsiderei nossa desistência. 

Muitos professores foram envolvidos e ficaram no caminho.  
Recentemente, com o envolvimento da professora Ariadne 
Moraes no Taller Virtual, a escola tem conseguido uma maior 
participação, pois também foram envolvidos os novos professores 

ARQUISUR | Asociación de Faculdades y Escuelas de 
Arquitectura Públicas de América del Sur. 

Representação restabelecida no último encontro em Buenos 
Aires, Argentina, em outubro de 2012. Estive como Represente 
Institucional Consejo de Decanos – XXXI Encuentro ARQUISUR. Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, na Universidade de Buenos Aires. 
Outubro de 2012, Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina.
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recém- contratados. 

Nossa participação é pequena e o nosso resultado nas premiações 
dos trabalhos de graduação é nenhum. Fica a dúvida sobre a 
necessidade de obtermos um maior engajamento dos professores, 
ao estimular os alunos, ou se, de fato, estamos com uma produção 
projetiva de menor qualidade. Nossos prêmios sempre acontecem 
nas áreas da pesquisa e da extensão. Em 2019, o ARQUISUR, 
acontecerá em Belo Horizonte, na UFMG. Uma maneira de 
estimular os estudantes a participar... E, talvez, assim, vir a 
fortalecer nossos vínculos.

Duas outras redes foram estabelecidas com a América Latina, 
desta vez, através da pesquisa, no caso peruano, e da produção 
arquitetônica das intervenções no patrimônio construído, no caso 
Ibero-americano.

estrato [+1]
/

1ª Missão Lima – Construção de um Programa de Cooperação 
Científica e de Intercâmbio Acadêmico entre a FAUFBA e a 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo da Pontifícia Universidad 
Católica del Peru (PUCP). Na FAUFBA, coordenado pelo Professor 
Dr. Marco Aurelio de Filgueiras Gomes, até 2016, e posteriormente 
pelo Professor Jose Carlos Huapaya. E na PUCP pelo Professor 
Dr. Wiley Ludeña Urquizo. Conservatório – ¿Cómo Continuar el Dialogo 
Lima - Bahia? Mesa: Professora Dra. Naia Alban Suarez (Decana 
UFBA-FA), Professor Msc. Frederick Cooper (Decano UFB-
FAU), Professor Msc. Reynaldo Ledgard (Jefe Departamento 
Arquitectura PUCP) e Professor Dr. Marco Aurélio de Filgueiras 
Gomes (FAUFBA). 1º Encontro – Diálogos Lima | Bahia. Lima – 
Peru. Evento realizado no período de 23 a 27 de julho de 2012. na 
Pontifícia Universidad Católica del Peru (PUCP), Departamento 
de Arquitectura Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Na primeira missão em Lima, fui entrevistada pelo Periódico El 
Comercio, de Lima Peru. Caderno Casa y Mas. Sábado, 04/
agosto/2012. P 4. Título: Arqutectura brasileña. Entrevistadora 
Gloria Montanaro. Foram realizadas mais duas missões, em 
Salvador (2014), que geraram a publicação – Diálogos metropolitanos: 
Lima/Salvador: processos históricos e desafios do urbanismo contemporâneo. 
Salvador: EDUFBA. 2015 e em Lima (2018) – para a estruturação 
dos – Diálogos Metropolitanos Lima – Salvador, publicação que será 
organizada por Lima.

EM 2014, Membro Institucional da Red PHI - Projeto PHI 
Patrimônio Histórico + Cultural Ibero-americano - construção 
de uma plataforma que permita um melhor conhecimento 
do valor estratégico do patrimônio, assim como uma gestão 
mais eficiente desta herança comum, de modo a ativar a sua 
capacidade de ordenamento do espaço habitado. Coordenado, 
mundialmente, pela Red PHI – Espanha. A Red PHI – Brasil, 
tem sua coordenação na UFMG – Minas Gerais. http://rede-phi.
net/?page_id=6&lang=pt

Desdobramentos:

Mesa Redonda – La Red PHI en Salvador/Brasil - posibilidades. 
Membros da Mesa: Fredrick Cooper (Pontifícia Universidade 
Católica do Peru), Marcos Mazari (UNAM – Mexico), Naia 
Alban (UFBA) e Llanos Gómez (KALAM-Red PHI Espanha). 
III Seminário –Taller Proyectar la Memoria. Escola de Patrimônio 
Histórico de Nájera – Espanha. 10 a 14 de março de 2014.
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Uma nova possibilidade...
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1º Seminário Rede PHI – Brasil.  Ensino e produção de projeto de 
intervenção sobre o Patrimônio Edificado e Urbanístico de Interesse Cultural. 
Realizado pelos Mestrado Profissional de Conservação e Restauro 
– MP-CECRE e o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. Salvador, Faculdade 
de Arquitetura da UFBA. 27 e 29/agosto/2015.

XX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito – BAQ2016.  A convite 
do presidente da BIENAL, Arq. Handel Guayasmin, participamos 
das discussões do Seminário Acadêmico, que teve como temática 
– Aula útil, a boa prática na academia. Promovido pelo Colegio de 
Arquitectos del Ecuador (CAE), Quito – Equador, 14 e 18/
novembro/2016.

A produção arquitetônica dos coletivos de arquitetos, em toda 
a América Latina, é algo a ser estudado. Não apenas por sua 
grande quantidade, mas principalmente pela qualidade do que 
se constrói, a partir da compreensão de nossa realidade latino-
americana. O Equador assume um lugar significativo nessa 
produção. 

membro do CONSUNI UFBA                              
comissão de patrimônio

Uma vez diretora, passei a ser membro do Conselho Universitário 
– CONSUNI, integrando uma de suas comissões permanentes. 
Optei pela Comissão Permanente de Patrimônio, Espaço Físico e 
Meio Ambiente, em 2011. E, em janeiro de 2013, assumi o cargo 
de presidente. 

Convidada pela então reitora Dora Rosa, assumi a coordenação 
do projeto de reforma da Residência Feminina (3), desocupada 
devido aos riscos iminentes de desabamento, provocados  por 
falta de manutenção. Existia um descontentamento geral, 
principalmente por parte dos estudantes e servidores Técnicos 
Administrativos. Trata-se de uma casa burguesa, eclética, 
do início do século XX. O programa para uma residência 
universitária ficou mais exigente, e já não se compatibilizava com 
os improvisos da UFBA, típicos dos anos 60. 

Projeto de requalificação da antiga Residência 
Universitária do Canela – R3

Processo participativo que visa a construção de um Centro Cultural 
e de Extensão da UFBA. Início novembro/2012. Responsáveis pelo 
desenvolvimento: arquitetas Mariely Santana e Silvia Pimenta. 
Anteprojeto concluído em novembro/2013. 

Mais do que um edifício histórico, a antiga Residência Feminina 
da UFBA, mais conhecida como R3, é um edifício símbolo da 
comunidade universitária. Escola de dança, espaço invadido, lugar 
sitiado, local da resistência da ditadura e de embates políticos, 
residência universitária feminina, “propriedade estudantil”. O fato 
de constituir-se em um símbolo político-cultural confere ao prédio 
um peso que cria dificuldades para a refuncionalização de seus 
espaços por parte do Planejamento Físico da UFBA. Isso abriu a 
possibilidade de experimentarmos, mais uma vez, a metodologia 
de projetação através da construção coletiva no processo de 
ressignificação de seu espaço construído herdado.
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Desdobramentos:

Como presidente da Comissão de Patrimônio, Espaço Físico 
e Meio Ambiente do Conselho Universitário - CONSUNI 
da UFBA, venho propondo discussões fundamentadas em 
questionamentos feitos sobre o patrimônio da UFBA, muitas 
vezes elaborados a partir de demandas sugeridas pelo próprio 
CONSUNI. Dentre algumas polêmicas, destacam-se:

estrato [+1]
/

Existe a definição de seu uso como um Centro Cultural da UFBA. 
Pensado como janela de contato entre a produção da Universidade, 
sua história e sua memória, e a comunidade soteropolitana, o novo 
espaço teria que ser construído através de um processo de inclusão 
de suas várias representações – discentes, docentes e técnicos 
administrativo da UFBA. 

2013 | Apresentação: R3 da UFBA

Espaço simbólico, construção coletiva. Naia Alban, Mariely 
Santana, Silvia Pimenta. ARQUIMEMÓRIA 4 - Encontro Internacional 
sobre Preservação do Patrimônio Edificado. Salvador: Centro de 
Convenções da Bahia. 14 a 17 de maio de 2013. Realização: IAB-
BA / FAUFBA / PPGAU-UFBA / MP-CECRE-UFBA. Apoio: 
CAPES, CNPq, FAPESB, CAU-BA.

2015 | Relato de Projetos de Intervenção e Trabalhos 
Técnicos realizados. Rede PHI – R3 de Residência a 
Centro de Memória UFBA

Seminário Rede PHI – Brasil. Realizado pelos Mestrado Profissional 
de Conservação e Restauro – MP-CECRE e o Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
da Bahia, na Faculdade de Arquitetura, entre os dias 27 e 29 de 
agosto de 2015.

PARECER DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO, ESPAÇO 
FÍSICO E MEIO AMBIENTE. CT-INFRA – PROPOSTA 
DO SUM – SISTEMAS UNIFICADO DE MUSEUS. 
NOVEMBRO/2014. 

PARECER DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO ESPAÇO 
FÍSICO E MEIO AMBIENTE SOBRE DESTINAÇÃO DA 
ANTIGA CASA DA APUB, MARÇO/2015.

PARECER DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO, ESPAÇO 
FÍSICO E MEIO AMBIENTE SOBRE PROPOSTAS 
DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E 
INFRAESTRUTURA (SUMAI) PARA A PRIORIZAÇÃO 
DE OBRAS PARADAS A SEREM REALIZADAS E PARA O 
PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 
2017.

RESOLUÇÃO PROPOSTA | XX/2018 ESTABELECE 
CRITÉRIOS E REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS 
PAVILHÕES DE ENSINO PRESENCIAL (PAEP). OUTUBRO, 
2018.

A Comissão de Patrimônio se consolida como um fórum 
provocador de debates. Debates estes que, muitas vezes, são 
evidentes/necessários, mas não conseguem ser pautados pela 
Administração Central. 

Assim, vamos contribuindo na construção da UFBA – como uma 
Universidade pública, gratuita,  inclusiva e de qualidade. 







rumos possíveis
motivações
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2019 será um ano de arrumação e festividades! 

Arrumação, pois, em 30 de janeiro de 2020, estarei deixando o 
cargo de diretora, passando as chaves da FAUFBA. Então, temos 
muito o que organizar, consolidar: procedimentos das estruturas 
recém-criadas, convênios estabelecidos, acordos internos-
externos aprovados, parceiros possíveis, caminhos traçados... 

Todo o legado construído, ao longo desses anos – e seus possíveis 
desdobramentos – deverão estar bem registrados para serem 
ressignificados pelas novas representações. Uma prestação 
de contas para a comunidade FAUFBA, e um suporte para o 
professor: o novo diretor que me substituirá.

Festividades, pois, em 2019, a FAUFBA fará 60 anos!!!

E, se formos além de 2019, quando estarei fechando um ciclo, 
todos esses 03 [+01] estratos sedimentados servem de base para 
continuar na mesma direção que nos trouxe a este lugar, e seguir 
aprendendo um pouco mais.

Nesse sentido, a partir de minha palestra – Salvador_Brasil 
| Arquitetura, faça você mesmo! – ministrada no curso de Pós-
graduação da Escola da Cidade – Arquitetura, Educação e 
Sociedade, em São Paulo (novembro/2017), que funcionou 
como uma provocação para que eu pudesse elaborar algumas 
das inquietações que vinham me intrigando. Naquele momento, 
comecei a questionar duas realidades arquitetônicas antagônicas, 
das quais, por motivos específicos, eu me aproximei: 1) A Cidade 
da Cultura, de Peter Eismann, em Santiago de Compostela, 
Espanha. 2) Os cholets de El Alto, em La Paz, Estado Plurinacional 
de Bolívia.

Diametralmente opostas, essas duas respostas arquitetônicas 
me contavam, de um lado, os excessos da “arquitetura com 
pedigree”33, e, do outro, a manifestação de uma resistência 
cultural, que, uma vez empoderada, se expressa espacialmente.
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de qual dessas duas 
realidades, enquanto 
ensino-produção de 

arquitetura, estamos 
mais próximos?

De um lado, a obra inacabada de Eismann nos conta sobre uma 
crise da arquitetura que se origina nos países centrais... Uma crise 

33 Faço uma inversão do termo usado por 

Bernard Rudofsky, “arquitetura sem pedigree”.  

Em Arquitectura sin arquitecto. Buenos Aires: Editora 

Universitária Buenos Aires, Argentina. 1976.
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de excessos, como podemos ver na interrompida obra da Cidade 
da Cultura em Santiago de Compostela, Espanha34.  Arquitetura 
como capricho, não mais como desafio. A decisão de construir 
essa nova Cidade da Cultura, que se acopla à pequena, histórica e 
capital da Galícia, de 90 mil habitantes, foi um ato político de um 
caudilho que buscou deixar a sua marca.

O projeto ficou conhecido como “o projeto faraônico” do então 
presidente da Xunta de Galícia35, Manuel Fraga, que o definiu 
como sendo seu “sonho”.  Sonho este, que virou pesadelo 
para os políticos e cidadãos galegos. Talvez, tal fato se deva ao 
espelhamento no fenômeno exitoso do Museu Guggenheim36, 
que conseguiu reinserir a cidade de Bilbao nas rotas turísticas 
como cidade-território, se tornando referência mundial e se 
transformando no desejo de todo político espanhol.

A imensa, artesanal e sofisticada obra, iniciada em 2001, com a 
previsão de orçamento de 108,2 milhões de Euros, foi suspensa em 
2014, tendo sido gastos 300 milhões de Euros. Neste momento, 
dois dos maiores prédios projetados – o Centro de Música e 
das Artes Cênicas (55.000 m2) e o Centro de Arte Internacional 
(16.000 m2) – só possuíam as fundações e muito pouco de suas 
estruturas executadas. O valor previsto para sua finalização, em 
2017, seria de 475 milhões de Euros, e teria, como valor projetado 
de manutenção, 60 milhões de Euros/ano, o que equivalia a 30% 
do orçamento da Secretaria de Cultura, Comunicação Social 
e Turismo Galega. Hoje, existe o esforço, por parte da Xunta, 
para determinar novos usos dos edifícios acabados, que tragam 
algum nível de sustentabilidade, além de garantir a finalização/
adaptação dos esqueletos não concluídos. 

Do outro lado, os cholets37 de El Alto, La Paz, vêm, com a sua 
exuberância de cores, qualidade construtiva e sofisticação 
dos acabamentos, afirmar a identidade dos povos indígenas, 
os quais, por muito tempo, estiveram subjugados à estrutura 
política dominada pela cultura europeia, no caso, a hispânica. 
A consolidação do Estado Plurinacional de Bolívia, e sua 
constituição de 2009, vão dar espaço para o empoderamento 
desses povos indígenas. No caso particular de El Alto, resultará 
em uma resposta arquitetônica singular.  

Uma confluência de necessidades | desejos | orgulhos. Nesse 
momento de consolidação do pluricultural, se encontram a 
tradição andina dos cholos que vivem em El Alto – comerciantes e 
mineiros com alto poder aquisitivo, herdeiros e detentores dessas 
tradições indígenas – e o engenheiro-arquiteto Freddy Mamani38. 
A partir de um olhar inusitado, ele surpreende, propondo uma 
arquitetura autêntica, fundamentada nas raízes culturais do povo 

34 A Cidade da Cultura, foi resultado de um  

Concurso, gestado em 1999, em cujo edital estava 

determinada a necessidade de uma edificação de 

60 mil metros quadrados de construção no Monte 

Gaiás, lindeiro na cidade de Compostela. As 

propostas apresentadas à época, já sinalizavam o 

desejo do simbólico como elemento definidor da 

solução arquitetônica.  Quem ganha é Eismann 

com uma proposta de 148 mil metros quadrados, 

reinterpretando a estrutura urbana do casco 

histórico de Santiago com a geomorfologia do 

Monte Gaiás, onde seria implantada tal Cidade. 
35 Criada em 1981, a partir da Lei para Reforma 

Política de Espanha, quando se estabelece as 

comunidades autônomas de Espanha, entre elas 

a galega. A Xunta de Galicia, como governo 

autônomo, está formada por quatro províncias: 

La Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 

Tem como capital a cidade de Santiago de 

Compostela. 
36 Na época de sua inauguração, todas as 

análises econômicas feitas do empreendimento 

Guggenheim sinalizavam a impossibilidade de 

pagamento da dívida assumida pela Prefeitura de 

Bilbao. Entretanto o projeto, ao longo do tempo, 

se mostrou exitoso.
37 ‘Cholet’, quer dizer, um chalet de cholo (como 

são denominadas as pessoas de origem andina: 

aymaras, quéchuas e mestiços.)
38 Segundo Andreoli  “Ainda que a origem do 

estilo ainda é incerta e gera discussão entre 

arquitetos e pedreiros, o que fica claro é que, 

dentre os mais de 80 cholets que existem em El Alto, 

ao menos 65 têm a mesma assinatura: Freddy 

Mamani Silvestre.” E. Andreoli; D’ANDREA 

L. – Arquitectura Andina de Bolívia: la obra de Freddy 

Mamani Silvastre. La Paz: GATTACICOVA ED. 

Bolívia. 2014.
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boliviano. O resultado são os cholets de El Alto, que já reverberam 
em toda a Bolívia, e para além dela. 

A reação dos arquitetos bolivianos à essa arquitetura aparece na 
fala da presidenta do Colégio de Arquitetos de Bolívia, a arquiteta 
Rim Safar, 

39 Idem, Andreoli, 2014. Grifo nosso.

Atualmente, o sistema de produção da arquitetura mundial 
(aqui nos referimos às arquiteturas que alimentam as revistas 
especializadas) está pautado em um conceito de “aldeia 
global”. Esta noção de territorialidade, hoje, está pasteurizada, 
padronizada e unificada, resultando em expressões arquitetônicas 
fundamentadas em processos informatizados/ intelectualizados, 
que geram arquiteturas para um contexto genérico. O global 

como América Latina, 
podemos entender 

que a crise dos países 
centrais não é a 

nossa. 
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Actualmente están tratando de imponer una manera de representación 
arquitectónica en El Alto, y digo impuesta, porque esa ciudad nunca 
tuvo una identidad arquitectónica. Es un estilo novedoso, algo 
para identificarse. Si bien es rescatable, no condice con el resto de la obra que 
debería tener unidad. Pero no hay que confundirse, lo que se está haciendo en 
los cholets no rescata una identidad cultural andina ni 
étnica, porque nunca hubo una identidad como esa.”39

Com várias denominações – “arquitetura barroca neo-andina”, 
“emergente”, “andina da Bolívia”, ou da “choliburguesia” 
boliviana – essa arquitetura, considerada por muitos críticos 
como kitsch, é inspirada na arte popular andina de origem 
pré-hispânica. Este apelo popularesco fez com que este tipo 
de construção passasse a ser incorporada pelos bolivianos...  
Tornando-se um orgulho nacional, virando moda. 

Para os arquitetos formatados pelo movimento moderno, trata-se 
de uma expressão de difícil compreensão/absorção. Entretanto, 
mais do que compreender, o que nos interessa é entender o 
fenômeno de resistência, empoderamento e manifesto de um 
povo que sempre esteve na margem da sociedade boliviana.

Então, como ensino, nos aproximamos mais dos países centrais, 
ou melhor, intencionamos ser reflexo destes, por ser este nosso 
referencial arquitetônico. Entretanto, como resposta tecnológica, 
caminhamos na direção de uma arquitetura que se expressa, não 
com tanta personalidade como a de El Alto, mas, também, como 
uma arquitetura que explora muito mais sua aparência, do que a 
sua expressão estrutural-tecnológica. Uma questão de domínio.
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qual é a nossa crise, e 
qual é a deles?

será que ainda temos 
muitos El Alto(s) para 
empoderar?

como o “não lugar”. 

Reconhecendo sua crise, econômica e de conteúdo, existe o 
movimento de esgarçamento das possibilidades para encontrar 
novas referências. Atualmente, os arquitetos europeus estão 
buscando (re)alimentar o imaginário. Nesse sentido, alguns se 
deslocam do lugar formal da arquitetura e saem ao encontro 
do que é genuíno, de um novo vocabulário, reinterpretando o 
vernáculo e os seus sistemas construtivos. Segundo San Vicente 
“El interés por el know-how de las sociedades tradicionales crece 
sin cesar sobre las ruinas de la crisis globalizada del ‘sistema’”40.

A Exposição de 2010 – Small scale, big change – do MoMA, abre 
uma série de eventos, mostras, acontecimentos e publicações que 
vão tratar do tema da crise econômica de 2008 e seus impactos no 
ambiente europeu. É neste momento, em que ocorre um giro do 
olhar arquitetônico, que temos o surgimento de um novo enfoque 
para a produção, com base na austeridade e na solidariedade.41

As exposições “Réenchanter le monde: architecture, ville, 
transitions” - (Paris, 2013) e ‘La arquitectura de lo necesario’-
(Madri, 2014), juntamente com várias edições temáticas das 
revistas especializadas em arquitetura,  entre outros tantos 
manifestos, vão colocar em evidência uma arquitetura que vinha 
acontecendo nos países periféricos, as quais, até a crise de 2008 
estavam opacas. Não por acaso, a 15° Edição da Bienal de Arquitetura 
de Veneza (2016), teve como curador o arquiteto chileno Alejandro 
Aravena Mori42, com a temática: ‘Reporting from the Front’. 

Novos atores aparecem na cena arquitetônica mundial.    

Enquanto isso, sabe-se que a crise não chega a todas as regiões 
mundiais de uma mesma forma. As exuberantes, supérfluas e 
ostentosas experiências arquitetônicas do início do século XXI, 
nos países centrais (e é neste contexto que se enquadra a Cidade 
da Cultura), são frutos de uma sociedade “apaziguada” em sua 
realidade de social democracia estabelecida. E, em acréscimo, 
tem-se um nível de desenvolvimento tecnológico que acompanha, 
permissivo, diante de esquisitices e de caprichos arquitetônicos, 
apoiados, muitas vezes, por políticos que buscam a construção de 
ícones urbanos. 

40 Jésus San Vicente. La ética de lo obvio. In: 

Arquitectura Viva 161.3/2014 P 11-19
41 Más por menos’-2013, Lo común’-2014, ‘Ni lo nuevo, 

ni lo viejo: lo necesario’-2015 foram as temáticas 

debatidas em Pamplona, pelos congressos da 

Fundación Arquitetura y Sociedad, eventos bem 

registrados pelos editores da Arquitectura Viva 

SL.
42 O arquiteto Alejandro Aravena Mori, também 

foi o premiado com o Prêmio Pritzker2016.
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Evidenciam-se, dessa maneira, as grandes diferenças entre esses 
mundos. A nossa realidade, como um país periférico, está bem 
distante. Ainda que estejamos justificados por espelhamentos 
(reflexos deformados), logramos realizar acanhadas investidas 
arquitetônicas na contratação de ícones e estrelas mundiais. 
Reafirma-se o papel da arquitetura como uma forma de 
legitimação de processos políticos e de afirmação nacional. 

Entretanto, um Calatrava no Rio de Janeiro não será o mesmo 
Calatrava em Valência. Ou seja, teremos diferentes: tempos 
de realização do projeto; compatibilização com os projetos 
complementares e seus momentos de compartilhamento com o 
arquitetônico; processos de montagem e de tecnologia agregada; 
e definição de quais tecnologias podem ser empregadas na 
construção da obra. Mas isso não importa, o que importa é a 
marca. 

Vale ressaltar, aqui, o caráter superficial das nossas produções 
arquitetônicas, nas quais prioriza-se o parecer ser 
tecnologicamente avançado, em detrimento de se assumir o 
seu real processo construtivo, muitas vezes desatualizado. Esta 
defasagem, entre o parecer ser e o ser, é uma característica da 
nossa arquitetura formalizada43. Esta temática foi sintetizada por 
um aluno nosso: 

43 Emanuel Araújo em Teatro dos Vícios. Rio de 

Janeiro: Jose Olympio,1993. 
44 Moacyr Gramacho. Ponte trêmula sobre rios de tempo: 

uma visão do texto ‘O campo ampliado da arquitetura’.

Artigo Acadêmico apresentado na disciplina 

História da Arquitetura Contemporânea, 1º 

semestre 2018.
45 Esta passagem é excepcionalmente significante 

para o Brasil, que teve, em seu território, 

especificamente, a cidade do Rio de Janeiro 

transformada na capital do Reino de Portugal 

entre 1808 e 1821. Período denominado pelos 

historiadores como a “inversão metropolitana”. 
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Nossa realidade Latino-americana é caleidoscópica, não histórica, 
o que, por outro lado lhe dá uma dimensão radical. Tudo pode 
acontecer a qualquer hora, mas isso gera uma ilusão de que tudo é 
tudo ao mesmo tempo. E essa ilusão gera um profundo desgaste nas 
nações em relação às utopias modernas, carentes de concretude.44

Dentro da própria América Latina, as nossas similaridades talvez 
sejam menores do que as diferenças. Diferenças de culturas 
preexistentes no território americano, de migrações e ideais de 
modernidade, provocaram variedades de modelos arquitetônicos 
e de ocupação do território no período da colonização europeia. 

Por um lado, uma colonização hispânica, que resultou em 
uma fragmentação, originando vários países. E, pelo outro, a 
portuguesa, que teve como consequência a coesão territorial que 
gerou o Brasil, um país com uma dimensão continental. O único 
que deixou de ser uma colônia para ser os Estados Unidos do 
Brasil e Portugal, na época da invasão napoleônica ao território 
português, no período de 1808 a 1821.45

Compreendo que, apesar das grandes diferenças, existe uma 
“unidade” latino-americana simbólica que reside no fato de 
sermos um projeto europeu de modernidade, onde, segundo 
Canclini:
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46 Nestor Canclini - Culturas Híbridas [1989].
47 A XX Bienal Panamericana de Arquitectura 

de Quito – BAQ2016, vai propor, como parte de 

sua programação, o Seminário Acadêmico – Aula 

útil, a boa prática na academia. Uma discussão que 

ocorreu a partir da apresentação desses Coletivos. 

Estiveram presentes: Assemble – Londres, Reino 

Unido | Usina – São Paulo, Brasil | La hacería 

– Bilbao, Espanha | Arte corte – La Habana, 

Cuba | Recetas Urbanas – Sevilha, Espanha 

| Ensusitio – Quito, Equador | Escritório de 

Integração – Belo Horizonte, Brasil | Rural 

Studio – Alabama, EEUU | Casa y Ciudad – 

UAMA, DF, México | Taller 1:1 – Medellín, 

Colômbia | Pei – Bogotá, Colômbia | Talca - 

Talca, Chile | Uni/Concepción – Concepción, 

Chile | UDB Studio – Pittsburgh, EEUU | 

Projecto Habitar – Buenos Aires, Argentina | 

Hkurban Lab – Hong Kong, China. BAQ, Quito 

– Equador, 14 a 18/novembro/2016.

assim, estamos 
falando de 
NECESSIDADES 
bem diferenciadas.  
qual é a arquitetura 
necessária 
para o lugar da 
informalidade?

A informalidade, uma das principais consequências do nosso 
projeto de modernidade, aparece como um fator estruturante de 
nosso processo construtivo. A formalização do ato de construir 
é parcial, na medida em que, quase sempre, impregna-se de 
improviso e, consequentemente, de subjetividade. Quase que 
sistematicamente, temos que adaptar soluções tecnológicas, 
materialidades e processos, na proporção inversa do afastamento 
das práticas herdadas e/ou incorporadas da construção. 

Apesar do menosprezo diante das tecnologias tradicionais, 
estamos percebendo um resgate desse conhecimento herdado, 
que se faz urgente pela própria depreciação e desestruturação 
da cadeia de transferência do saber de nossos mestres. Assim, 
retomar esse legado constitui-se em um aprendizado que, para 
além de abrir a possibilidade de viabilizar outros atores no 
processo construtivo, retoma questões identitárias importantes. 

A partir desta perspectiva, a cada dia, surgem mais grupos à 
frente de obras, que são formados por indivíduos com interesses 
em comum. Mais conhecidos como “coletivos”47, estes grupos 
ampliam o leque de soluções voltadas para a necessidade de 
diminuição dos custos da obra. Com esta prática, apesar de 
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O favor é tão antimoderno quanto a escravidão, porém 
“mais simpático” e suscetível de unir-se ao liberalismo por seu 
componente de arbítrio, pelo jogo fluido de estima e autoestima 
ao qual submete o interesse material. É verdade que, enquanto 
a modernização europeia se baseia na autonomia da pessoa, na 
universalidade da lei, na cultura desinteressada, na remuneração 
objetiva e sua ética do trabalho, o favor pratica a dependência da 
pessoa, a exceção à regra, a cultura interessada e a remuneração 
de serviços pessoais. Mas, dadas as dificuldades para sobreviver, 
“ninguém no Brasil teria a ideia e principalmente a força de ser, 
digamos, um Kant do favor” (Schwarz, 1977), batendo-se com as 
contradições que implicava.46 

É no ambiente simbólico que se consolida o sonho americano. 
Será que nós, colonizados, vamos estar sempre reproduzindo 
modelos que não se adequam à nossa realidade? Modelos 
deformados de realidades distintas. Na arquitetura, não seria 
diferente. As referências às produções arquitetônicas centrais nos 
levam a uma produção periférica sul-americana, permeada por 
um sentimento de incompetência e incapacidade de processar 
projetos tecnologicamente contemporâneos. Somos um projeto 
de modernidade que se deforma no reflexo. Entretanto, somos, 
também, uma realidade que anuncia o futuro global. 
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também haver uma diminuição no nível de sofisticação do 
resultado, abre-se o espaço para que um maior número de 
pessoas possa participar da construção. Enfim, na medida em 
que o processo da construção é mais simplificado, possibilita-se 
uma maior participação e experimentação no uso criativo das 
materialidades.  

A alta tecnologia tem uma relação inversa com a mão de obra. 
Entretanto, se faz fundamental entender, também, que, quanto 
mais tecnológico forem os procedimentos, menos operários serão 
envolvidos. Consequentemente, tem-se uma menor circulação e 
distribuição dos recursos. Em geral, o custo da tecnologia dos 
países desenvolvidos é duplamente mais caro, pois não se limita 
apenas à aquisição da tecnologia propriamente dita, mas também 
da mão de obra especializada. Uma mão de obra geralmente 
importada. 

Estimular o reuso de arquiteturas já existentes é algo que 
deverá ser incorporado e incentivado no processo de ensino 
da arquitetura. O direito autoral sobre a obra arquitetônica se 
institui com a modernidade. Entretanto, na realidade periférica, 
este direito se vê flexibilizado, por não se saber quem, de fato, 
detém a autoria. 

Responder à questão sobre como se posicionar frente ao 
construído, mesmo sem grandes atributos arquitetônicos, é 
entender que a arquitetura não pode ser vista como o resultado 
de um único ator. Mas, sim, de um coletivo que atua ao longo da 
vida do edifício, pertencente a um determinado lugar. 

Nem tudo tem que ser totalmente novo! 

Pode, sim, ser ressignificado. 

Destaca-se ainda, para além da construção, um importante 
questionamento que serve como uma provocação ao ensino: 
Qual é a melhor forma de incentivar o aluno a experimentar 
outras materialidades? Entender quais são os resíduos disponíveis, 
em um determinado espaço e tempo, estudar sobre o que está 
sendo descartado naquele lugar, leva a um pensamento projetivo 
desenvolvido a partir do entendimento obtido sobre aqueles 
materiais sucateados. Penso na obra de Teddy Cruz.48

Os rumos possíveis são muitos e em várias direções. Entretanto, 
se vinculados à FAUFBA, a nova realidade de nosso corpo 
discente deve ser considerada. Com 50% egressos da escola 
pública temos uma universidade que se faz diversa e colorida. 
Egressos que chegam ávidos por participar, disputar e pertencer 

48 A obra do arquiteto Teddy Cruz, que atua em 

Tijuana, México, na fronteira com os USA, se 

estrutura a partir do estudo do que é descartado 

pelos americanos. Propõe uma arquitetura para 

os vizinhos mexicanos, a partir do reuso desses 

descartes. 
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a um novo lugar em uma outra sociedade. Egressos que criticam, 
questionam e propõem outras relações espaciais – que vão além 
das estabelecidas pela arquitetura formalizada – seja no âmbito 
privado, íntimo, ou no público, coletivo ou comum.  Egressos 
que, para além das revistas de arquitetura internacionais, estão 
interessados em tensionar, defender e ressignificar a grande borda 
que cerca nossas cidades e, consequentemente, as informalidades 
dessas relações.  Outras realidades e novos pertencimentos que 
sempre estiveram fora da universidade pública brasileira. E agora 
fazem parte dela.

Motivações que nos levam a estudar um pouco mais...
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