
1

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil: visão geral
Haroldo Pinheiro Villar de QueirozRelatório Executivo

Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

O ESTADO DA ARTE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS
DE ARQUITETURA E URBANISMO NO MUNDO  
EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS



Conselho Diretor (2012)

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz (DF) 

Presidente

Antônio Francisco de Oliveira (PB)

1º Vice-presidente
Coordenador da Comissão Ordinária de Exercício Profissional

Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE)

2º Vice-presidente
Coordenador da Comissão Ordinária de Ética e Disciplina

Anderson Fioreti Menezes (ES)

Coordenador da Comissão Ordinária de Organização e Administração

Roberto Rodrigues Simon (SC)

Coordenador da Comissão Ordinária de Planejamento e Finanças

José Roberto Geraldine Junior (Instituições de Ensino Superior)

Coordenador da Comissão Ordinária de Ensino e Formação

Conselheiros Federais

UF TITULAR SUPLENTE

AC Clênio Plauto de Souza Farias Ulderico Queiroz Junior

AL Heitor Antonio Maia das Dores Pedro Cabral de Oliveira Filho

AP Oscarito Antunes do Nascimento Ana Karina Nascimento Silva Rodrigues

AM Rodrigo Capelato Marcelo de Borborema Correia

BA Paulo Ormindo David de Azevedo Raimundo Lopes Pereira

CE Napoleão Ferreira da Silva Neto Antonio Martins da Rocha Júnior

DF Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz Antônio Menezes Júnior

ES Anderson Fioreti de Menezes Andre Tomoyuki Abe

GO Arnaldo Mascarenhas Braga Daniel Dias Pimentel

MA Roberto Lopes Furtado Maria Lais Cunha Pereira

MG Claudia Teresa Pereira Pires Rosilene Guedes Souza

MS Celso Costa Reginaldo João Bacha

MT Eduardo Cairo Chiletto Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernardino

PA Raimundo Nonato da Silva Souza Mariano de Jesus Farias Conceição

PB Antonio Francisco de Oliveira Fabio Torres Galisa de Andrade

PE Fernando Diniz Moreira José Luiz Mota Menezes

PI Ana Karine Batista de Sousa Sinvaldo Gomes de Moura

PR Laércio Leonardo de Araújo Luís Salvador Petrucci Gnoato

RJ Paulo Oscar Saad Jerônimo de Moraes Neto

RN Fernando José de Medeiros Costa Josenita Araújo da Costa Dantas

RO Silvio Carvajal Feitosa Ana Cristina Lima Barreiros da Silva

RR Luiz Afonso Maciel de Melo João Nelson Piedade Marques Vicente

RS Cesar Dorfman Gislaine Vargas Saibro

SC Roberto Rodrigues Simon Nelson Saraiva da Silva

SE Marcelo Augusto Costa Maciel Fabio José de Matos Barbosa

SP Miguel Alves Pereira Daniel Alberto Catelli Amor

TO Gilmar Scaravonatti Luis Hildebrando Ferreira Paz

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 José Roberto Geraldine Junior José Antonio Lanchoti



Apresentação
A realização do Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo “O estado da arte de 

conselhos profissionais de Arquitetura e Urbanismo no mundo - experiências e desafios” coincidiu com 

duas datas fundamentais para a Arquitetura e o Urbanismo brasileiros. Uma comemorativa, outra de 

grande pesar.

Primeiro, o aniversário de um ano da criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil, dos Estados e do Distrito Federal. O nascimento do conselho profissional exclusivo dos arquitetos 

e urbanistas, conquistado após 50 anos de luta e organização da categoria. A Lei 12.378/2010, que 

regula o exercício profissional e cria o CAU, além de atender a um anseio antigo dos profissionais de 

Arquitetura e Urbanismo, lança as bases para um novo marco da profissão no Brasil, para uma profissão 

que vem passando por profundas transformações frente às novas possibilidades da tecnologia e aos 

novos desafios sociais e ambientais que demandam soluções e respostas próprias da sua atuação.

Segundo, o falecimento de Oscar Niemeyer, arquiteto que conquistou o mundo com estilo 

próprio, moderno e claramente brasileiro. Com sua poesia impressa em concreto, ele marcou uma era 

na Arquitetura brasileira e deixou um enorme legado para as gerações de profissionais que o sucederão. 

A notícia de sua morte, ao final do primeiro dia do Seminário, emocionou profundamente os arquitetos 

presentes – brasileiros e estrangeiros –, confirmando a importância da pessoa e sua obra para nossa 

profissão e para a sociedade. 

Esses acontecimentos, associados aos conhecimentos compartilhados por arquitetos e ur-

banistas do Brasil e outros oito países da Europa, África e América Latina, trouxeram ao Seminário Inter-

nacional uma característica singular. Percebemos que ali se construíam as bases para uma nova etapa 

da história da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, onde as possibilidades de ação criativa e inovadora se 

descortinavam à nossa frente e desafiavam os melhores esforços dos arquitetos e urbanistas brasileiros. 

Sem dúvida, a troca de experiências com outros países foi um passo fundamental para en-

frentar esse novo momento. Estou certo de que a realização deste Seminário Internacional fortaleceu 

nossa categoria na busca pelo aperfeiçoamento da ação brasileira na criação do Conselho de Arqui-

tetura e Urbanismo. Conhecendo as melhores experiências em planejamento, regulação profissional, 

ensino e atuação política dos conselhos, estaremos melhor preparados para constituir um novo marco 

para o exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Um marco genuinamente brasileiro, claramente 

identificado com nossa identidade nacional e com vistas ao futuro, assim como inspirou Oscar Nie-

meyer em seu dedicado exercício profissional.

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz

Presidente
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Introdução
O Seminário “O estado da arte de conselhos profissionais de Arquitetura e Urbanis-

mo no mundo – experiências e desafios” foi o primeiro grande evento de discussão organizado 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Criado pela lei federal 12.378, 

de 31 de dezembro de 2010, o CAU tem a missão de orientar, disciplinar e fiscalizar o exer-

cício da atividade profissional de aproximadamente 115 mil arquitetos e urbanistas brasileiros, 

além de zelar pela dignidade, independência e valorização da Arquitetura e do Urbanismo, 

entre outras incumbências. 

 O objetivo deste Seminário Internacional foi reunir e debater as experiências dos 

conselhos de Arquitetura e Urbanismo de outros países, criando condições para uma ampla 

reflexão sobre a atuação dos congêneres mais antigos do CAU no mundo como referência para 

a construção de políticas para um conselho inovador e contemporâneo no Brasil.  

 Reunidos durante três dias no Memorial JK, um dos marcos da arquitetura brasileira 

de Oscar Niemeyer, arquitetos e urbanistas de nove países dialogaram sobre temas como a 

estrutura dos conselhos profissionais, as novas funções dos arquitetos, a ética, regulação e 

fiscalização da profissão, o ensino e a formação em Arquitetura e Urbanismo. A comunidade 

do CAU teve a oportunidade de ouvir participantes estrangeiros, de alto nível técnico, que 

trouxeram informações valiosas sobre sua atuação no mundo contemporâneo, destacando 

avanços conquistados e desafios para o futuro, sempre olhando para o momento único que 

vive o Brasil, com a possibilidade de estabelecer um novo referencial  para a classe profissional, 

a partir da criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

 Este Relatório Executivo traz a íntegra do Seminário Internacional. A publicação tem 

o objetivo de disseminar os conhecimentos e as diversas experiências que foram expostos na 

ocasião. A pluralidade de ideias e a contundência dos debates reproduzidos nas páginas a 

seguir sem dúvida constituem uma importante referência para reflexões sobre a Arquitetura 

e Urbanismo no Brasil e no mundo. Trata-se, portanto, de um valioso material de análise e 

estudo para a comunidade do CAU, arquitetos e urbanistas, pesquisadores e atores políticos 

ligados ao tema. 
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Apresentador:  Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do CAU/BR, iniciamos neste mo-

mento a cerimônia de abertura do Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo “O estado da 

arte de conselhos profissionais de Arquitetura e Urbanismo no mundo - experiências e desafios” . Este 

seminário é especialmente dirigido aos conselheiros do CAU e à sua comunidade interna. Tem como 

objetivo conhecer as boas práticas e os novos paradigmas adotados por conselhos de arquitetura em 

todo o mundo. Palestrantes de diferentes países contarão suas experiências e desafios que nos farão 

refletir sobre a atuação dos nossos congêneres e definições de políticas para um conselho inovador e 

contemporâneo no Brasil. 

Convidamos para compor a mesa de abertura o arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro Villar 

de Queiroz, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O senhor ministro Luiz Cesar 

Gasser, chefe da Divisão de Negociações de Serviços do Ministério das Relações Exteriores. O arquiteto 

Gaetan Siew, palestrante de abertura e membro da Global Creative Leadership Initiative. O arquiteto e 

urbanista Jefferson Roselo Mota Salazar, secretário-executivo do Conselho de Entidades de Arquitetura 

e Urbanismo do CAU/BR. O arquiteto e urbanista Sérgio Ferraz Magalhães, presidente do Instituto de 

Arquitetos do Brasil. E o arquiteto e urbanista Alberto Alves de Faria, presidente do CAU/DF. 

Pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos a execução do 

Hino Nacional brasileiro, executado pelo harpista Márcio Ovelar. 

(Execução do Hino Nacional)

Apresentador: Registramos e agradecemos as presenças de Richard Brindley, diretor do 

Royal Institute of British Architects; Miguel Rodriguez, do Instituto Americano de Arquitetos; Jordi Lu-

devid Anglada e Luis Peirote, do Conselho Superior de Colégios de Arquitetura da Espanha; João Belo 

Rodeia e Vicente Jean Roque, presidente e conselheiro da Ordem dos Arquitetos de Portugal, respecti-

vamente; Germán Suaréz Betancourt, da Sociedade Colombiana de Arquitetos; e Mauricio Rivero Borrel, 

da Federação de Colégios de Arquitetura da República do México. 

Inicialmente, ouviremos as palavras do arquiteto e urbanista Alberto Alves de Faria, presi-

dente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. 

Alberto Alves de Faria: Primeiramente eu quero cumprimentar o meu amigo, conselheiro 

Mesa de Abertura
05.12.12



9

Mesa de Abertura

federal do CAU pelo Distrito Federal, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o 

arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro, que abriu as portas desse espaço, um marco arquitetônico e 

histórico da capital, para nos receber com tanta cordialidade e competência para realizar esse evento. 

Na pessoa do Haroldo, eu quero também cumprimentar a todos os conselheiros e técnicos que se en-

volveram para realizar esse evento de muita importância para a nossa profissão. Cumprimento também 

os meus companheiros dessa mesa. 

A oportunidade de participar de um seminário desse nível, internacional, voltado para os 

problemas da Arquitetura, também é um marco em direção ao amadurecimento e fortalecimento do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo como representante legal dos interesses dos arquitetos e urba-

nistas do DF e de todos os estados do Brasil.  Hoje nós teremos o início de uma jornada de debates que 

eu acho que vai traduzir pra todos nós uma palavra muito importante que é sabedoria. Nesses três dias 

de evento, a gente vai ter o privilégio compartilhar com colegas de profissão de outros países expe-

riências sobre a importância da defesa da Arquitetura e do Urbanismo como fator de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural. 

Quero também deixar aqui um pouco das minhas preocupações, porque nós temos ainda 

um esforço muito grande a realizar no caminho da valorização da profissão, no caminho da luta contra a 

concorrência desleal, contra a concorrência ilegal de oportunistas que desconhecem a nossa realidade 

e que fazem com que a nossa profissão precise, a cada momento, reafirmar a sua importância. Estou 

falando aqui, especificamente, no caso de Brasília, onde no último Congresso da FAPA, várias entidades 

de Arquitetura se posicionaram com repúdio à atitude do Governo do Distrito Federal de contratar uma 

empresa estrangeira para traçar o planejamento urbano do Distrito Federal. Todo um legado deixado 

por Lucio Costa, deixado por Oscar Niemeyer, faz com que nos atentemos sempre sobre o perigo de 

termos um retrocesso na luta pela valorização do nosso patrimônio.

A globalização, com certeza, não é sinônimo de exportação de ideias e de conceitos de 

Arquitetura e Urbanismo que valorizem meramente critérios políticos e que não atendam a princípios 

que prezamos, como funcionalidade, integração, desenvolvimento e valorização da nossa realidade. 

Nós ainda temos muito campo a trilhar no caminho dessa valorização. E esse Seminário, tenho certeza, 

trará para todos nós palavras dos nossos palestrantes no sentido de termos coragem pra enfrentar os 

desafios que nos aguardam. 
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Todos que compõem o Conselho de Arquitetura e Ur-

banismo do Brasil, porque todos os compomos nos estados e no 

Distrito Federal, temos assumido esse compromisso de lutar pela 

valorização profissional, pela valorização ambiental, pela valoriza-

ção cultural e, principalmente, pela firmação da nossa organização 

como uma autarquia federal. Completaremos em janeiro de 2013 o primeiro ano de um Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo com muitas realizações, mas ainda repleto de desafios e expectativas. 

Apresentador: Saudamos às demais autoridades presentes, de forma especial aos conse-

lheiros federais, estaduais, distritais, presidente dos conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 27 esta-

dos e Distrito Federal, arquitetos e urbanistas presentes. Para o uso da palavra, o arquiteto e urbanista 

Jefferson Roselo Mota Salazar, secretário-executivo do Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos 

e Urbanistas do CAU/BR.

Jeferson Roselo Mota Salazar: Eu quero, inicialmente, dizer que aqui eu represento as 

entidades de arquitetos e urbanistas, as cinco entidades nacionais, que são: a Federação Nacional dos 

Arquitetos e Urbanistas, da qual eu sou presidente; o Instituto dos Arquitetos do Brasil, cujo presidente 

está aqui, Sérgio Magalhães; a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, cujo presidente não está 

presente, mas que temos aqui a Saide, que é a legítima representante da ABAP e já foi presidente; a 

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, na pessoa do  Gogliardo, que é o vice-presidente aqui, 

representando a ABEA; e ASBEA, cujo presidente não está, mas temos o Contier, que aqui representa 

a instituição. Além dessas entidades, o colegiado tem como entidade convidada a Federação Nacional 

dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. 

Portanto, é um conjunto de entidades que hoje faz parte da estrutura do CAU como um 

conselho consultivo, que promove um debate sobre a questão do exercício profissional e do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil. O CAU/BR e os CAU/UF, todos nós sabemos que foi uma luta muito 

grande e uma conquista de quase 53 anos. 

Como bem colocou o Alberto, nós avançamos muito. Em um ano nós conseguimos fazer 

com que esse conselho, efetivamente, funcione. Mas, certamente, nós temos muitos desafios à frente. 

Temos desafios com relação à contratação de serviços em Arquitetura e Urbanismo, temos a questão 

das licitações públicas, que hoje se dão de forma, eu diria, aviltante para os trabalhos dos arquitetos 

“Nós temos ainda um 

esforço muito grande a 

realizar no caminho da 

valorização da profissão” 
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e urbanistas no Brasil. Tem a questão dos concursos públicos, temos problemas no sistema de ensino 

brasileiro, que nós temos que enfrentar. 

Nós sabemos que há uma deficiência grande e ela tem que ser enfrentada para passar de 

uma instituição para um sistema de ensino, constituído por instituições de ensino públicas e privadas. 

Temos que estabelecer um diálogo com o Ministério da Educação em prol da melhoria da qualidade do 

ensino no Brasil. Nós temos a questão do exercício da profissão, do exercício ilegal da profissão, temos 

o salario mínimo profissional, ou seja, a remuneração dos profissionais. E uma questão fundamental: a 

própria valorização dos serviços do arquiteto e urbanista, de forma que a sociedade nos veja ou veja a 

nossa profissão com a real função social que ela deve ter. São desafios imensos. Certamente temos mui-

tos outros desafios - e não dá, nesse pequeno e breve espaço de tempo que nós temos, para fazermos 

a enumeração a todos, de colocarmos todos os desafios. Mas cada um de nós aqui sabe dos desafios 

que nós temos. 

Eu queria finalizar fazendo um agradecimento a todos os colegas e representantes de con-

selhos de outros países que vieram aqui fazer esse diálogo conosco. É um diálogo extremamente im-

portante. Nós temos que, sim, fazer essa discussão no mundo globalizado: como é que os conselhos 

funcionam? Obviamente respeitando a identidade cultural da Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do 

nosso povo, a nossa legislação específica, assim como cada país tem essa preocupação de fazer esse 

diálogo, de fazer esse debate, mas respeitando as suas especificidades tanto culturais quanto legais, 

porque este é o caminho. 

O caminho, hoje, não dá mais para retroceder, é fazer esse debate, fazer esse diálogo, fazer a 

troca de experiência, porque essa troca, com certeza, trará para nós, arquitetos e urbanistas brasileiros, 

para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Estados e do Distrito Federal, novos para-

digmas e oportunidades para que nós possamos avançar na construção de um conselho que realmente 

seja o conselho que nós esperamos que ele seja, aquele pelo qual nós tanto lutamos durante 52 anos, 

quase 53 anos. Muito obrigado a todos e espero que esse seminário tenha como resultado caminhos 

para que a Arquitetura e Urbanismo no Brasil possa ser colocada como instrumento de transformação 

da sociedade. 

Apresentador: Fará uso da palavra o arquiteto e urbanista Sérgio Ferraz Magalhães, presi-

dente do Instituto de Arquitetos do Brasil. 
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Sérgio Magalhães: Quero cumprimentar o nosso presidente, Haroldo Pinheiro, e com ele 

saúdo os conselheiros do CAU/BR e de todos os conselhos regionais. Quero saudar também o ministro 

aqui presente, nosso prezado presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, Jefferson Salazar, cole-

ga do CEAU e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, colega Alberto. 

Saúdo também o nosso palestrante de hoje, Gaetan Siew. Eu tenho certeza que, ao encerrar esse pri-

meiro ano do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, nós estamos construindo a entidade com 

a qual nós sonhamos durante tantas décadas. 

E este encontro é uma evidência desse caminho seguro que o CAU está trilhando. É uma 

satisfação enorme para os arquitetos representados no IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, que tenha-

mos conseguido, depois de lutas incessantes, alçar nosso conselho nesse patamar de qualidade e de 

competência com que ele está sendo conduzido. Não é pouca coisa, não estou aqui para fazer elogios 

vazios, mas estou aqui para trazer o agradecimento do Instituto dos Arquitetos do Brasil à condução 

que está sendo oferecida ao nosso conselho. O IAB lutou sempre por causas as mais nobres, em relação 

à cultura, em relação à política, em relação ao desenvolvimento do país. 

E desde os anos cinquenta, interrompidos depois pela ditadura militar, nos dedicamos à or-

ganização da profissão de modo autônomo, como agora alcançamos. E pra isso, disse em uma reunião 

que tivemos aqui em Brasília alguns meses atrás, o IAB não foi mesquinho. Ao contrário, ofereceu ao 

CAU parte substancial dos seus melhores quadros, que foram treinados nesta luta de tanto tempo em 

benefício da Arquitetura e da cultura nacionais. Quadros esses que tem no colega Haroldo Pinheiro, três 

vezes presidente do IAB, a sua evidência mais clara. É, portanto, para o Instituto dos Arquitetos do Brasil, 

um compromisso que se renova sempre, esses encontros, esses elementos de comemoração, como 

nesta semana estamos assistindo. 

As nossas representações internacionais são questões muitíssimo importantes que, hoje, 

com a presença de tantas instituições irmãs, dos Estados Unidos, Europa e América, o México também 

presente, nos fazem refletir sobre a importância dessas representações agora que temos as nossas cinco 

entidades com as suas responsabilidades específicas em pleno desenvolvimento e temos a regulação 

profissional através do CAU também em andamento. É chegado o momento de nós, arquitetos brasilei-

ros, voltarmos novamente, de um modo consistente, a atuar no âmbito internacional, segundo a consis-

tência, segundo a importância que o nosso país também passou a desempenhar nas últimas décadas. 

Nesse sentindo, num recente Congresso Panamericano de Arquitetos que se realizou em 
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Maceió, tivemos a oportunidade de um diálogo franco com o 

colega Haroldo. Conversarmos sobre esse significado de uma re-

presentação brasileira no âmbito internacional, que seja ampla, 

permanente e que represente e seja representada também, pelos 

melhores quadros que os arquitetos brasileiros puderem vir a com-

por. 

Nesse sentido, precisaremos também manter parcerias com o Ministério das Relações Ex-

teriores, com o Ministério da Cultura, com os outros organismos do nosso país que têm influência, que 

têm participação no desenvolvimento da cultura, da Arquitetura, da economia. Para que tenhamos uma 

participação, não digo sintonizada simplesmente, mas respeitosa em benefício do conjunto da socie-

dade e da Arquitetura. Fico então trazendo esse registro para o plenário do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil com a participação dos prezados colegas que vem desses países ajudar os arquite-

tos brasileiros a melhor constituírem a sua regulação profissional. Trago então esse testemunho desses 

encontros e dessas decisões, eu diria, que, certamente, vão enriquecer o desempenho dos nossos cole-

gas arquitetos nós próximos tempos.

Eu gostaria de parar aqui e dar os parabéns a todos por esse encontro, mas, infelizmente, 

o colega Alberto já comentou e eu vou ter que reiterar: nós estamos experimentando um momento 

muito difícil, diria um momento quase vergonhoso, em que a nossa Capital Federal, a nossa Capital da 

Esperança, está sendo objeto de um planejamento chamado “Plano Brasília 2060”, que está sendo con-

duzido de Singapura, numa contratação que, ao Instituto de Arquitetos do Brasil, parece absolutamente 

descabida, sem nexo - diríamos até uma ação que lesa a cultura. 

No Congresso Panamericano de Arquitetos, já nos manifestamos nesse sentido e recebe-

mos o apoio das delegações ali presentes, inclusive, do presidente da União Internacional de Arquite-

tos, que se posicionou de modo claro, preciso e amplo contra essa contratação. Então aqui me incube 

também, ao explicitar esse mal estar, dizer aos prezados colegas dos outros países aqui presentes que 

temos documentação abundante pra lhes oferecer para que possam avaliar do que se trata, mas tam-

bém gostaríamos de pedir, se acharem conveniente, que deem o seu apoio a essa causa, que é dos 

arquitetos e urbanistas brasileiros, mas é, sobretudo, da cultura e soberania nacional. Com este apelo é 

que eu quero encerrar, cumprimentando a todos vocês, desejando dias de muito proveito em benefício 

da Arquitetura e do Urbanismo do país.

“É chegado o momento 

de nós arquitetos brasileiros 

voltarmos novamente, de um 

modo consistente, a atuar no 

âmbito internacional” 
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Apresentador: Ouviremos as palavras do arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro Villar de 

Queiroz, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz:  Boa noite, ministro Luiz Cesar Gasser, muito obriga-

do por sua presença. O senhor tem nos auxiliado enormemente neste primeiro ano de trabalho do CAU, 

nos orientando nas questões internacionais, de trânsito de serviços e de reconhecimento de escolas, 

nos abastecendo de informações necessárias para nossa atividade no Conselho de Arquitetura e Urba-

nismo. Por isso a nossa solicitação de sua presença na reunião de trabalho que estamos iniciando hoje. 

Gaetan Siew, agradeço muito também por ter se deslocado de tão longe para estar conosco 

em época difícil, de final de ano, mas também não poderíamos realizar uma reunião de trabalho como 

essa sem contar com o seu conhecimento, com a sua amizade. Gaetan, quando eu tive a honra de 

exercer a presidência do Instituto de Arquitetos do Brasil, por duas vezes (o Sérgio acabou de lançar a 

minha candidatura para um terceiro mandato no IAB. Quem sabe?). Na oportunidade em que chefiei 

a delegação brasileira que apresentou a candidatura do colega Jaime Lerner à presidência da União 

Internacional de Arquitetos, a UIA, contamos com o apoio do Gaetan, que exerceu a primeira vice-pre-

sidência na gestão do colega Jaime e, na sequencia, o sucedeu na presidência da UIA. Muito obrigado 

pela sua presença. 

Colega Sérgio Magalhães, que também insisti muito para que estivesse aqui conosco, como 

presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, pela importância formidável do IAB nos últimos 91 anos, 

garantindo a presença cultural, política, profissional dos arquitetos brasileiros nos foros internacionais 

que discutem e encaminham as soluções para questões de prática e ensino da Arquitetura. Muito obri-

gado por ter vindo, eu sei da dificuldade de correr do Rio para cá hoje e retornar amanhã logo cedo para 

seus outros compromissos. 

Colega Jeferson Salazar, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, aqui 

representando as cinco entidades nacionais de arquitetos, já citadas por ele, que abrigaram as gerações 

de arquitetos que tanto lutaram pela autonomia almejada desde há muito e que agora temos aqui 

materializada com a presença de tantos colegas arquitetos representante dos Estados no CAU/Brasil. 

Colega Alberto de Farias, companheiro aqui do Distrito Federal em tantas tarefas, desde nossa gestão 

à frente do IAB/DF, desde a Universidade de Brasília - UnB, onde estudamos, e agora como presidente 

do CAU/DF, agradeço muito por ser o co-anfitrião desse encontro aqui em Brasília, cidade Patrimônio 
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Cultural da Humanidade – obra nacional que honra a arquitetura 

e o urbanismo mundiais, pelos valores que embute em sua histó-

ria, como já tão bem declararam aqui os colegas Sérgio Magalhães 

e Jeferson Salazar. Eu quero cumprimentar, com especial ênfase, 

aos nossos colegas do México, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, 

Portugal, Inglaterra, França e Ilhas Maurício, aqui presentes, que 

aceitaram o convite que fizemos há tão pouco tempo. 

Todos entenderam como seria importante realizar essa 

reunião de trabalho ainda neste ano, para que pudéssemos entrar 

no segundo ano de existência do nosso conselho já voltados para uma nova fase, com visão mais ampla 

da organização da profissão, depois de vencida a etapa inicial de instalação do nosso conselho em todo 

o Brasil. Igualmente, com emoção, eu cumprimento os meus colegas, meus pares no Conselho de Arqui-

tetura e Urbanismo do Brasil, dos Estados e do Distrito Federal, que junto conosco viveram a aventura 

fantástica de fundar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo em apenas um ano – um conselho que 

já nasceu com mais de 100 mil arquitetos, com 27 seções regionais. A falta de uma transição natural 

entre o antigo e o novo, como seria requerida, hoje podemos dizer que foi apenas mais um desafio que 

vencemos. 

E a melhor prova disto é estarmos aqui nesse final de 2012, depois de um ano tão duro, de 

tanto trabalho, justamente para essa reunião preparatória para o nosso segundo período de existência, 

o segundo ano do CAU, sobre o qual poderemos conversar um pouco na sequência desta abertura. 

Nada tenho a acrescentar ao que já foi dito com tanta propriedade pelos colegas que me antecederam. 

Apenas agradecer empenhado, com o profundo sentimento de respeito que tenho pela nossa profissão, 

agradecer pela presença dos nossos colegas das Américas, Europa, África e, particularmente, de todo 

o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos! Teremos dois dias de aprendizados, de troca de experiências, 

que certamente vão ser importantes para superarmos as décadas de atraso que temos acumuladas 

na organização da nossa profissão. É com um abraço largo e fraterno que os recebo em Brasília, nossa 

cidade. Muito obrigado por estarem aqui!

Apresentador: As palavras do ministro Luiz Cesar Gasser, chefe da Divisão de Negociações 

de Serviços do Ministério das Relações Exteriores.

“Teremos agora dois dias 

de, certamente, aprendizado  

e troca de experiências, que 

vão ser importantes para 

vencermos as décadas 

de atraso que nós temos 

acumuladas na organização 

da nossa profissão ” 
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Luiz Cesar Gasser: Cumprimento a todos, presidente Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, 

por seu intermédio, a todos os demais membros da mesa, senhores e senhoras conselheiros e demais 

autoridades presentes. Apenas, inicialmente, a título pessoal, uma observação:  eu faço parte do Minis-

tério das Relações Exteriores e, no Serviço Exterior Brasileiro, não é pequeno o número de arquitetos, 

é um número razoável até de arquitetos que exercem a profissão diplomática. Eu não sou formado em 

Arquitetura, mas tenho admiração pela profissão,  a Arquitetura e Urbanismo. 

E nesse sentido eu vou me manifestar aqui, não como perito, mas como um negociador de 

acordos internacionais. Apenas umas breves palavras para dar uma noção do que é o Ministério das Re-

lações Exteriores, do que é a atuação do Ministério na defesa dos diferentes setores em matéria de ser-

viços. Nós temos a incumbência de participar de negociações internacionais, em matéria de comércio, 

e, portanto, a lógica que permeia essa negociação no plano internacional é a liberalização. É evidente 

que me chamou a atenção, eu faço referência a um episódio recente, em que uma alta autoridade da 

Organização Mundial do Comércio mencionou recentemente em uma palestra o fato de que os acordos 

internacionais, no caso ele se referia ao acordo que foi adotado na Rodada Uruguaia, o acordo sobre o 

comércio de serviços, o famoso GATS - ele se referia à filosofia do GATS e à filosofia da liberalização dos 

serviços.  Naquele momento, ele disse: “O GATS propõe a liberalização de serviços, mas ele não propõe 

a desregulamentação dos serviços. É necessário que haja como precondição para a liberalização de 

serviços uma adequação de cada um dos estados”. Essa noção de uma liberalização progressiva deve 

ser tomada em conta e, no caso do Brasil, ela é efetivamente levada em conta. 

E isso nos traz duas reflexões, no plano internacional: isso quer dizer que não se pode as-

sumir uma quantidade de compromissos de liberalização sem que, antes, cada um dos participantes 

desses acordos internacionais adquira as condições regulatórias necessárias para abrir o seu mercado. 

Isso me leva à segunda observação, no plano doméstico, no plano brasileiro: é exatamente disto que 

se trata. Eu vejo este Seminário como um exemplo de uma tentativa de se avançar no plano do ama-

durecimento regulatório no setor de Arquitetura e Urbanismo de tal maneira que as condições para o 

exercício da profissão possam se dar de maneira mais adequada. 

Isso se dá, portanto, no plano doméstico, o que vai permitir que o Brasil, ao negociar acor-

dos internacionais, tenha condições de oferecer um acesso e de também pleitear o acesso a outros 

mercados, para que os arquitetos brasileiros possam prestar serviços em outros países, mas também 

para que haja condições previsíveis para que os arquitetos de outros países prestem serviços no Brasil. 
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Este Seminário, então, me parece bastante importante nesse sentido porque nós estamos 

falando aqui de um diálogo entre diferentes realidades regulatórias. Estamos falando de um amadureci-

mento, no caso, de uma evolução regulatória brasileira, mas também de uma troca de experiências com 

outras realidades, com outros países com outras legislações em matéria de Arquitetura e Urbanismo. 

Eu não poderia achar mais adequada esta ocasião, enfim, e desejar a todos um excelente trabalho. Que 

esses dois dias de Seminário produzam conclusões e produzam esta busca de harmonização e quem 

sabe convergência, mas acima de tudo, um diálogo regulatório. Portanto, muito boa sorte, obrigado 

pelo convite. 

Apresentador: Com a palavra do ministro está encerrada esta mesa de abertura. Eu con-

vido os componentes da mesa para ocuparem seus lugares na plateia para acompanhar a palestra para 

a qual convido o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o arquiteto e urbanista 

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, para proferi-la sobre o tema “O Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil: visão geral”.
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Palestra 1 
05.12.12

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil: visão geral

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR

 Farei uma breve explanação para historiar as tarefas realizadas 

neste primeiro ano e as expectativas do Conselho: uma prestação de contas, ob-

jetivando a preparação e o direcionamento do trabalho que realizaremos nos 

próximos dois anos desta gestão fundadora do CAU.

Antes de iniciar, peço que desculpem pela emoção que me acompanha nestes dias em que 

o CAU completa seu primeiro ano de existência, quando já podermos constatar que superamos os obs-

táculos que tanto dificultaram o início das atividades do Conselho. E também ao recordar daqueles 

colegas que nos antecederam na luta pela criação de um conselho autônomo para os arquitetos brasi-

leiros e faleceram antes dessa realização – são colegas que nos inspiraram desde sempre e até hoje, e 

aqui os homenageio.

Depois de mais de 50 anos de luta das entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas, o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil precisou ser aprovado pelo Congresso Nacional por 

duas vezes. A primeira aprovação, em 2008, resultou numa discussão jurídica que não nos interessava 

– sobre a constitucionalidade do próprio Poder Legislativo assumir a iniciativa de propor a criação de 

um conselho profissional – e foi vetada pelo presidente da República. Mas foi esta primeira aprovação 

que abriu caminho para a aprovação definitiva, pois, na própria mensagem de veto, o presidente Lula 

reconheceu o mérito da matéria e assumiu o compromisso de encaminhar ao Congresso Nacional outro 

projeto de lei com igual teor. Assim, em 31 de dezembro de 2010, depois de novamente aprovada pelo 

Legislativo, foi publicada a Lei 12.378, que criou o Conselho de Arquitetura do Brasil e das Unidades da 

Federação.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo está implantando um modelo de gestão que obje-

tiva uniformizar a qualidade dos serviços prestados em todo o País, em resposta à determinação legal 

que estabelece o registro nacional dos arquitetos e urbanistas: os colegas registrados em uma deter-

minada Unidade da Federação têm o direito de atuar nas demais, automaticamente, sem necessida-

de de “visto” ou qualquer outro registro complementar. Desde a primeira reunião do Plenário CAU/BR, 

ao aprovar a Resolução 05, optamos por um sistema tecnológico inovador e contemporâneo – única 
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maneira de responder com segurança e 

qualidade ao desafio de implantar um 

Conselho com mais de 100.000 profissio-

nais e 27 seções regionais em curtíssimo 

espaço de tempo.

Em 2011, ano da transição do antigo para o novo conselho, foram realizadas as primeiras 

eleições gerais para o CAU, com forte participação dos arquitetos e urbanistas, mesmo tendo partido 

de uma base de dados que ainda continha inconsistências. Foi um trabalho formidável, realizado pela 

Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Arquitetura (CCEArq) do nosso antigo conselho 

e que viabilizou a inédita participação de 65% dos colegas brasileiros. As eleições foram realizadas pela 

internet e pudemos votar de qualquer parte do planeta. Tudo sob a coordenação da CCEArq e das cinco 

entidades nacionais anteriormente citadas pelo presidente da FNA em seu pronunciamento na abertu-

ra deste Seminário (IAB, FNA, AsBEA, ABEA e ABAP).

No dia 15 de dezembro de 2011, ocorreu a posse do primeiro presidente do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Nessa data, cessou o atendimento aos arquitetos e urbanistas em 

quase todas as seções regionais do nosso antigo conselho. Essa ruptura abrupta poderia ter causado 

um “apagão” em nossa profissão e nas outras atividades relacionadas com o projeto arquitetônico ou 

dele decorrentes. Mas, graças ao trabalho de um restrito número de pessoas nos dias que antecederam 

à posse do presidente, conseguimos simular pela Internet a existência do CAU em todos os Estados do 

país – e, assim, conseguimos impedir a interrupção na prática da profissão de arquiteto e urbanista no 

Brasil.

Iniciamos nossas atividades com alguns conselheiros federais e poucos voluntários, que já 

trabalhavam conosco alguns dias antes da fundação do CAU. Cito, por exemplar, a colega Mirna Corto-

passi Lobo, aqui presente, que conduziu o processo de implantação do Sistema de Informação e Comu-

nicação do CAU (SICCAU) e agora coordena sua expansão.

A partir da base de dados construída ao longo deste ano, obtida no censo que realizamos, 

sabemos agora que o CAU nasceu com mais de 100 mil arquitetos. Com a utilização do Sistema de Inte-

ligência Geográfica (iGEO), sabemos hoje como a corporação está distribuída pelo território brasileiro, 

com concentração de 58% na região Sudeste.
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Apresento agora um gráfico que informa a distribuição 

dos arquitetos pelo país. É possível verificar que apenas 1.864 dos 

5.565 municípios brasileiros possuem ao menos um arquiteto resi-

dente. Essa base de dados está sendo estudada para que possamos 

propor políticas consistentes, que resultem no melhor atendimen-

to à sociedade brasileira.

Observamos que, entre os municípios com mais de 

20 mil habitantes, mais de 460 não possuem registro de nenhum arquiteto residente. Precisamos 

trabalhar com essas novas informações para incentivar uma melhor distribuição dos arquitetos e das 

escolas de Arquitetura e Urbanismo pelo país – tanto quanto precisamos tratar dos outros assuntos 

também urgentes para nós, tais como: uma norma contemporânea para a ética no exercício da Ar-

quitetura e Urbanismo, novas diretrizes para o acesso e a permanência na profissão, assistência téc-

nica à população carente e tantas outras matérias importantes que deverão, agora, ser tratadas pelos  

próprios arquitetos.

Gostaria, ainda, de descrever sucintamente a organização do CAU. Desde antes da promul-

gação da Lei 12.378, já havíamos decidido implantar de imediato um Conselho em cada Unidade da 

Federação e no Distrito Federal (CAU/UF), em vez de criar Conselhos regionais que juntassem dois ou 

mais Estados. Esta foi uma opção política do CAU/BR, com o objetivo de garantir proximidade com os 

colegas e maior eficiência na fiscalização do exercício profissional.

O CAU/BR é a instância federal de nossa organização e é onde são aprovadas as diretrizes 

normativas a serem cumpridas pelo CAU e analisados os recursos às decisões tomadas pelos CAU/UF. 

O Plenário Federal se divide também em comissões permanentes e comissões especiais. Os coordena-

dores das comissões e o presidente formam o Conselho Diretor do CAU/BR, que dá consequência às 

decisões do Plenário, organiza as atividades do Conselho os encaminhamentos administrativos. Temos 

ainda, como órgão consultivo, o CEAU, composto pelos presidentes das entidades nacionais de arqui-

tetos; a Ouvidoria Geral, que já está sendo implantada; as auditorias, interna e externa, para controle 

de contas e procedimentos; e as assessorias especializadas, que dão suporte técnico ao Plenário e às 

comissões. A área administrativa do CAU/BR é coordenada pelo presidente e por uma Gerência Geral, 

neste primeiro ano conduzida pela colega Mirna Lobo, que acumulou também a função de Assessora 

Especial, responsável pela implantação dos instrumentos tecnológicos já citados antes.

“Fizemos a opção pela 
utilização de tecnologias 
contemporâneas e 
democratizadas, acessíveis a 
todas as instâncias do CAU, 
objetivando formar um 
conselho ágil – centralizado, 

mas não centralizador” 
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Os conselheiros federais foram extremamente exigidos no primeiro ano de funcionamento 

do CAU. Nestes 12 meses, foram realizadas treze reuniões plenárias e duas reuniões plenárias amplia-

das – estas últimas reunindo os conselheiros federais e os presidentes dos CAU/UF. A plenária mpliada 

é uma inovação que propusemos e tem funcionado bem, proporcionando o encontro entre os colegas 

que formam a instância normativa do CAU (os conselheiros federais) e os responsáveis pela fiscalização 

do exercício profissional (os presidentes dos CAU/UF).

Ao longo deste ano, foram aprovados os primeiros atos normativos do CAU (57 Resoluções 

e Deliberações Plenárias), necessários para o funcionamento das instâncias federal e regional, assim 

como para organizar o atendimento às atividades profissionais dos arquitetos. Estes atos foram propos-

tos pelas cinco Comissões Permanentes do CAU/BR: de Exercício Profissional; de Ensino e Formação; de 

Finanças; de Atos Administrativos e de Ética e Disciplina; e pelas três Comissões Especiais: de Relações 

Internacionais, a de Política Profissional e a de Política Urbana. Enfatizo que o trabalho destas comissões 

foi intenso em 2012, condição fundamental para colocar o CAU/BR para funcionar e viabilizar a instala-

ção dos CAU/UF.

Com responsabilidade, fizemos a opção pela utilização de tecnologias de informação e co-

municação contemporâneas e democratizadas, acessíveis a todas as instâncias do CAU, obje tivando 

formar um Conselho ágil – centralizado, mas não centralizador, para que o CAU/BR e os CAU/UF atuem 

com a desenvoltura necessária. Na área de inteligência geográfica, há um sistema sendo implantado 

para fornecer informações de suporte às decisões do CAU e para dar melhor organização à fiscalização 

nos CAU/UF. Tais tecnologias possibilitarão mapear geograficamente os serviços que estão sendo reali-

zados pelo País e identificar os responsáveis técnicos, viabilizando um sistema de registro e fiscalização 

econômico, inteligente e objetivo.

Nesta projeção, podemos ver os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) dos arquitetos 

no território de um município, cruzados com os alvarás de licenciamento de obras da prefeitura, e che-

car a regularidade das obras. O Sistema de Inteligência Geográfica (iGEO) também é útil para pré-definir 

os melhores percursos para os veículos de fiscalização presencial. Em breve, outros instrumentos pode-

rão ser testados pelos CAU/UF, como, por exemplo, o monitoramento territorial com veículos aéreos não 

tripulados (Vant) sintonizados com o IGEO.

Na área de formação, já são 270 instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo 
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cadastradas no CAU, com dados importantes para subsidiar decisões do Ministério da Educação sobre a 

abertura de novos cursos. Temos ainda dados sobre a concentração de arquitetos por município e suas 

atividades. Podemos observar claramente que muitas regiões do Brasil precisam de maior presença de 

arquitetos.

O CAU, assim, vai formando uma base de dados consistente para ser analisada por espe-

cialistas no intuito de realizar uma política profissional efetivamente consequente. Neste fim de ano, 

contamos mais de 120 mil Certidões de Acervo Técnico obtidas por arquitetos e urbanistas diretamente 

no SICCAU, pela internet. E foram emitidos 780 mil Registros de Responsabilidade Técni ca ao longo 

deste primeiro ano.

Hoje, o CAU está organizando informações preciosas sobre como e com o que os arqui-

tetos estão trabalhando. Realizamos o censo e um processo de identificação, fornecendo a cédula de 

identidade profissional para cada um dos arquitetos brasileiros, com chip para assinatura eletrônica, o 

que simplificará a troca segura de informações entre o arquiteto e seu conselho. Nesta oportunidade, 

celebro o registro profissional número 001 do CAU, que pertence a Oscar Niemeyer, colega que está 

hospitalizado e todos esperamos pela sua recuperação.

As informações do Censo nos auxiliarão na organização da profissão no Brasil e no desen-

volvimento de novas políticas sintonizadas com o real dia a dia dos arquitetos. Nossa expectativa para 

o início do ano é que tenhamos 100 mil arquitetos registrados no CAU, atualizando os dados que rece-

bemos do nosso antigo conselho.

No futuro imediato, estabelecida a base de dados confiável, iniciaremos discussões mais 

consistentes acerca do ensino e da prática profissional da Arquitetura e Urbanismo, dos procedimentos 

de aprovação de projetos, do significado do projeto e do planejamento para a construção das cidades, 

da maior presença do arquiteto na direção de obras, enfim, poderemos participar mais conscientes nas 

discussões de maior interesse dos profissionais.

O Instituto CAU é outra intenção para o ano a seguir, visando a formação e o aperfeiçoa-

mento dos funcionários do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, criando uma “cultura ar-

quitetônica” mais consistente entre nossos colaboradores. Também em estudo, há o projeto ETHOS, 

que objetiva organizar a memória e a história da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, que pretendemos 
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oferecer para a sociedade com o registro dos principais responsáveis pela construção da morada hu-

mana no País.

É este o relatório que pretendia apresentar aos colegas do Brasil e de outros países aqui 

presentes – embora tenha deixado de falar muitas outras coisas, já que o trabalho é amplo e de difícil 

síntese. Mesmo assim, espero que tenha conseguido passar uma ideia do que o Conselho já fez e da 

segurança com que estamos planejando o nosso segundo ano de trabalho.
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Boa noite. Vou tentar apresentar-lhes uma palestra curta e rápida. 

Dei um passeio pela cidade hoje - isso é algo que costumo fazer, passar um tem-

po sozinho e “sentir” a cidade. Esta é minha primeira visita a Brasília, e ela foi 

muito inspiradora. Senti-me em casa, porque todos falaram comigo em sua lín-

gua nativa. Isso me leva ao que vamos discutir hoje. Não sou especialista na maioria das coisas que vou 

lhes dizer, mas essas são coisas que eu vi, vivenciei, e muitas das quais aprendi com vocês, arquitetos 

que sempre me acolheram em diferentes partes do mundo. Aprendi muito com o que vocês me falaram 

como arquitetos, como urbanistas.

Assim, vou começar perguntando: o que há para nós, arquitetos, neste mundo em que vi-

vemos? Não se trata de prever o futuro, mas de estar preparado para o que o aguarda nele. Este é um 

mundo com muitas fraturas, muito frágil. O Norte está envelhecendo e o Sul está se tornando realmente 

jovem. Este é um mundo de conhecimento, e esse conhecimento está concentrado no Norte. Um mun-

do também de fratura digital, em que o Norte está muito conectado, e embora isso esteja mudando 

muito rapidamente, ainda há muito a ser feito. Por exemplo, hoje somos quase 7 bilhões de pessoas, e 

a maioria de nós tem um telefone celular, um rádio, um televisor - todos estão conectados. O Facebook 

tem quase um bilhão de usuários no mundo. Se fosse um país, seria o terceiro em população, depois 

da China e da Índia. O que é importante sobre isso é o fato de que as pessoas se conectam para além 

da cultura, da geografia ou de qualquer fronteira. Os jovens, especialmente, estão conectados porque 

compartilham interesses semelhantes, e esses interesses extrapolam a economia, a língua, etc.

É também um mundo urbano (vou exemplificar usando uma projeção). Mais da metade da 

população hoje vive em cidades, e em 2020 dois terços da população será urbana e, portanto, teremos 

cidades que estarão realmente fora de controle, com meio milhão de pessoas se mudando para essas 

cidades a cada mês. Então vocês podem imaginar a pressão que vamos sofrer nos próximos anos. Algu-

mas cidades são maiores do que alguns países, sua economia é maior, e esse é o produto urbano bruto.

E este é também um mundo móvel, e não me refiro apenas à movimentação de pessoas, 

mas também de bens, ideias e conceitos. As cidades, mais do que os países, estão competindo para 
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atrair pessoas - algumas para reter as pessoas -, mas competindo o tempo todo. Temos quase 260 mi-

lhões de pessoas se deslocando em todo o mundo a cada ano. Isso não se deve apenas à economia, às 

crises, etc., mas temos outra camada de mobilidade hoje, como, por exemplo, os refugiados climáticos 

de desastres naturais.

Apesar de toda essa mobilidade, desse tipo de mistura de países, mais e mais pessoas pro-

curam refúgio reunindo-se sob o mesmo idioma, a mesma cultura ou as mesmas entidades econômicas 

e políticas, e isso está acontecendo o tempo todo. Continuo propondo, agora, que nos perguntemos 

sobre esse mundo que costumava ser unipolar, que estava centrado geograficamente na América do 

Norte e na Europa, e que agora está se tornando multipolar.

Os governos estão perdendo muito poder, que está sendo transferido para diferentes atores 

como imprensa, economias, empresas, sociedade, e até mesmo a revolução do Facebook - todos esses 

elementos estão mudando a maneira como as pessoas se conectam e decidem o futuro. Vou lhes relatar 

um fato ocorrido em um dos maiores fóruns econômicos, realizado todos os anos, em que um jornalista 

perguntou a uma das empresas ricas lá presentes: “Vocês têm tanto dinheiro, e quanto mais vocês enri-

quecem,  o mundo, por outro lado, está ficando tão pobre. Vocês poderiam distribuir melhor o dinheiro 

que ganham?” Bem, a resposta que a maioria das empresas ricas daria a esse jornalista é: “Nós estaríamos 

preparados a fazê-lo, mas a quem deveríamos dar esse dinheiro? Quem seria capaz de mudar tudo?” Essa é 

uma pergunta que ninguém pode responder, porque o poder hoje está distribuído entre muitos atores di-

ferentes. E também estamos mudando a forma como vemos o mundo. Antes, os processos de exportação 

seguiam um caminho, e hoje vemos isso acontecendo também no sentido contrário. A China tem o maior 

centro comercial do mundo, a Índia produz mais filmes do que Hollywood, Dubai tem a torre mais alta e o 

México, o homem mais rico do mundo.

Continuarei a explicar. Hoje temos problemas que extrapolam qualquer fronteira, que  

são globais. Diversidade cultural, desafios, crises econômicas, alimentares, de propriedade de terra. 

Por exemplo, terrenos maiores do que muitos países europeus estão sendo comprados na África, o 

que significa que em algumas áreas teremos proprietários privados com leis privadas, sem qualquer 

tipo de controle pelo governo. Isso afetará a maneira como a terra e os alimentos serão distribuídos, 

e também a forma como tudo irá se desenvolver.

O que sabemos é que o que podemos ver agora não é mais uma transição, é o fim de uma 
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era, e estamos começando algo novo. Há 

cinco mutações que estão modificando essa 

nova era, e agora eu as apresento. Elas são a 

geopolítica - a forma como a economia está 

afetando o mundo; a globalização - a identidade cultural e a forma como os valores estão sendo perdidos; 

o mundo digital - que é um mundo virtual; a genética; e a ecologia - quando sabemos que o meio ambien-

te está afetando a todos nós.

Depois de ver o mundo como está agora, eu lhes pergunto: o que está acontecendo conos-

co, como profissão? Somos 1,5 milhão de arquitetos no mundo, e 70% do nosso trabalho é realizado em 

países emergentes como África do Sul, Brasil, China, etc. Mas 70% da população mundial de arquitetos 

vivem na América do Norte e na Europa. Isso significa que esses arquitetos são treinados em um am-

biente em termos de educação, contexto jurídico, etc., mas trabalharão em um local diferente. Portanto, 

a formação não corresponde à prática, e isso afetará a profissão, a identidade das cidades e a forma 

como vamos construir. Há crises em alguns países, por exemplo, quando casas são destruídas apenas 

para manter a taxa em um determinado nível, esse tipo de coisa. Hoje somos 1,5 milhão, mas em cerca 

de 10 anos esse número será duplicado para três milhões de arquitetos, e mais de 50% dos profissionais 

serão mulheres.

Além disso, em termos de mercado global, a China por si só representará um quinto e, em 

2020, dois terços do mercado estarão divididos entre sete países, já que a Índia ultrapassou o Japão. 

Agora vou abordar os ganhos, em milhões de dólares, em todo o mundo. Devido à tecnologia digital 

e à forma como temos nos comunicado, países como Filipinas, Marrocos, Ucrânia e Tailândia podem 

exportar Arquitetura digitalmente, por meio da contratação de obras de um lugar para outro. Isso tem 

uma grande influência na forma como queremos nos relacionar e controlar a profissão porque, acima 

de quaisquer leis, as pessoas ainda podem exportar Arquitetura, atravessando fronteiras sem qualquer 

controle alfandegário. Nas Filipinas, há empresas que contratam 300 pessoas para fazer Arquitetura 24 

horas por dia, e exportam essa arquitetura para diferentes partes do mundo.

Vou me concentrar em três pontos antes de concluir. Um deles é a questão da mobilidade, 

que hoje não se refere apenas a pessoas, como eu já disse, mas também ao transporte que está sufo-

cando as cidades. Quando vínhamos para cá, me disseram que estavam com medo do trânsito, porque 

poderia demorar muito para chegarmos. Em algumas cidades você pode passar 10 horas por dia dentro 
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de um carro, e isso está custando muito dinheiro. Em Cingapura foi desenvolvido um software para ge-

renciar o tráfego em toda a cidade. Mas em alguns outros lugares isso é totalmente impossível. Portan-

to, essa mobilidade significa também que as pessoas vivem de forma diferente. Como os aposentados, 

por exemplo, que se deslocam pelo Norte e pelo Sul, de acordo com as épocas de verão. Essas pessoas 

podem se dar ao luxo de viver em locais diferentes e, ao fazê-lo, estão colonizando o desenvolvimento 

nas áreas do Sul. Isso provoca uma afluência de pessoas com culturas e poder de compra diferentes e 

de áreas distintas, mudando completamente a maneira como a população local vive. Há também outro 

grupo de pessoas, profissionais da área executiva ou financeira, que se movimenta em busca de condi-

ções (principalmente ambientais e políticas) mais favoráveis. Essas pessoas estão preparadas para partir 

porque há algumas cidades que consideram mais criativas e mais valiosas para o seu estilo de vida em 

termos de entretenimento, etc. Essa mobilidade, portanto, é acelerada pela era digital. A maneira como 

organizaremos as cidades no mundo mudou completamente, ligando eletrônica, tempo e espaço.

No Norte global, 40% das pessoas vivem sozinhas, o que significa que a forma como as mo-

radias estão sendo projetadas também terá que mudar, às vezes até mesmo sendo transformadas em 

home office, agora que, digitalmente, é possível trabalhar de casa.

Agora vou apresentar a segunda coisa que também irá mudar, que é a forma como as ci-

dades futuras estão sendo planejadas, especialmente na Ásia - em Hong Kong e na Coréia do Sul. As 

cidades estão se transformando nas assim chamadas “cidades de meios digitais”. O próprio transporte 

está sendo criado por software digital. Hoje, quando você vai a algum lugar nessas cidades, eles sabem 

onde você está pelo seu telefone, e os ônibus passam pegando as pessoas onde quer que elas estejam 

e levando-as para onde tiverem que ir. As pessoas também estão fazendo compras eletrônicas por seus 

telefones, porque sua geladeira lhes diz o que está faltando em casa e elas entram em contato com o 

supermercado para providenciar a entrega. Investimento pesado está sendo feito nesse tipo de cone-

xão, nessas mudanças na qualidade de vida e na forma como se vive no mundo digital. É claro que essas 

“cidades inteligentes” estão acontecendo de forma diferente no mundo. Na Europa, pede-se aos arqui-

tetos que levem em conta a economia verde, economia de água, etc., em seus projetos, sem demolições 

ou reconstruções, com controle total do uso de água e energia em toda a cidade. 

O terceiro ponto que eu quero abordar é o efeito Bilbao, que usa a Arquitetura como uma 

ferramenta para transformar a economia e como um elemento cultural para as cidades. Várias cidades 

no mundo estão utilizando a cultura como um elemento para desenvolver sua identidade no futuro. 
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Hong Kong, por exemplo, está gastando 10 bilhões de euros anualmente para desenvolver todo um 

distrito cultural. O primeiro projeto que estão desenvolvendo é o da Ópera Chinesa, ligando a cultura à 

arte digital - que, acreditam, se tornará a oitava arte, após o cinema.

Todos querem que os arquitetos façam projetos fortes para essas identidades. No passado, 

o primeiro país a fazê-lo foi a Austrália, com a Ópera de Sydney, e lá um símbolo foi criado. Isso é ina-

creditável e não tenho a resposta, mas 800 bilhões estão sendo investidos no mercado de arte e, apesar 

das crises, as pessoas economizam em outras áreas, mas não em arte, cultura e entretenimento, que 

continuam a crescer, e esta parece ser uma tendência global. As pessoas por trás da economia estão 

entendendo esse fato e usando-o como uma medida de desenvolvimento.

Então, vou terminar aqui, e acho que talvez precisemos conhecer algumas lições. O mundo 

está se desenvolvendo nessa direção, quer gostemos ou não, e essas coisas, a mobilidade de pessoas, a 

mobilidade digital, provocam uma aceleração das trocas entre diferentes sociedades, e estão se moven-

do a uma velocidade que transformará completamente a maneira como projetamos e planejamos as 

cidades. Não há volta. Temos de nos reinventar, para fazermos parte e sermos inspirados por esse futuro.

O arquiteto, hoje, tem que ser tudo, e esse é o desafio que temos de enfrentar. Para mim, 

pessoalmente, de todos esses lugares que vi, pessoas que conheci e notas que tomei depois de ou-

vi-los, vocês podem ter tido a impressão de que eu estou lhes passando uma imagem de um futuro 

pessimista, mas não. Eu acredito que esta é uma oportunidade maravilhosa para nós, porque temos de 

nos reinventar e, de fato, quando ouvi o presidente exatamente agora falando sobre todos os projetos 

que vocês têm sobre a mesa, vocês estão reinventando a profissão para enfrentar o futuro e controlar 

as outras profissões.
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Oscar Niemeyer

15 de Dezembro de 1907 a
05 de Dezembro de 2012

Apresentador: Convidamos para iniciar os trabalhos de 

hoje do Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo o arquite-

to e urbanista Haroldo Pinheiro Villar Queiroz, presidente do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

Haroldo Pinheiro Villar Queiroz: Meus colegas, bom 

dia. Agradeço pela presença de todos no segundo dia de trabalho do 

nosso Seminário, que fica marcado de tal maneira com o falecimento 

do mestre Oscar Niemeyer, ocorrido ontem, ao final da cerimônia de 

abertura do Seminário. É uma data triste, e uma nova coincidência acontece. 

A fundação do nosso Conselho se deu na data de nascimento do Oscar, e agora seu faleci-

mento no dia em que iniciamos as comemorações pelo primeiro aniversário do CAU/Brasil. O dia 15 de 

dezembro ficou, no Brasil, permanentemente vinculado à data natalícia do Oscar como o Dia do Arqui-

teto e Urbanista. Há pouco tempo tive o prazer de passar uma longa tarde com ele, em seu escritório 

no Rio, quando fui solicitar mais uma vez sua ajuda, dessa vez para a divulgação do nosso censo e do 

processo de documentação dos arquitetos. E ele ofereceu generosamente, como sempre, a sua imagem 

para que nós os divulgássemos, sendo ele próprio o arquiteto número 1, registro 001 do CAU/BR. E o 

encontrei naquele seu modo generoso de sempre, falando dos novos projetos num entusiasmo sempre 

juvenil. Como em cada projeto novo que iniciava, fosse uma residência nos Alpes suíços ou o estudo da 

casa para seu motorista numa favela no Rio de Janeiro, sempre com o mesmo entusiasmo.

O Roberto Simon, aqui presente, deve lembrar numa das ocasiões que estivemos juntos lá 

e que eu comentei, “Puxa vida! Toda vez que eu venho ver o Oscar eu chego um pouco preocupado. Ele 

já em idade avançada... Será que esta vai ser a última vez que eu vou encontra-lo? Será que vai ser a 

última vez que eu vou vê-lo assim, nesse entusiasmo?”. E ao contrário, quando eu saía do escritório dele, 

saía mais leve, mais feliz, rejuvenescido, pela maneira simples e generosa com que ele tratava a vida e 

se referia à sua própria obra como algo secundário, um pano de fundo do tempo que vivemos e que ele 

tornou mais belo. Foi um criador de paisagens. Suas obras, em qualquer lugar no Brasil ou no mundo, se 

tornaram referencias para as cidades. Ao ver o Edifício Copan, por exemplo, reconhecemos São Paulo – e 

assim em todas as cidades. Ele era um sujeito, enfim, corretíssimo e coerente, desde sempre, com o seu 

Homenagem
06.12.12
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ideal de vida. Oscar, em minha opinião, é um dos arquitetos mais impor-

tantes da história da Arquitetura em todos os tempos. Poucos, raros, ra-

ríssimos, têm produção de tal porte, com tal quantidade, desenhadas de 

próprio punho.  Conduzia seu escritório fazendo obras no mundo inteiro 

como num ateliê de Arquitetura, onde efetivamente tudo saía de sua 

caneta e todos os detalhes fundamentais eram resolvidos pessoalmente 

por ele, que não delegava a outro o risco original, a criação do projeto. 

O detalhamento sim, mas o fundamental sempre era definido pessoalmente por ele. E até a obra ser 

concluída ainda era objeto de estudo, como deve ser, pois sempre se pode melhorar – e, podendo, ele 

aperfeiçoava. Como disse o Ferreira Gullar, “o poeta do concreto”. Ninguém compreendeu melhor as 

potencialidades do concreto nem foi tão longe nas aventuras da criação. E foi um homem coerente, sim. 

Muitos dizem que ele falava dos pobres, da pobreza, mas fazia palácios. E ele comentava, em palestras 

ou em particular, que a vida é assim, injusta, o que vinha para ele fazer eram esses projetos - e ele os 

fazia, mesmo sabendo que as pessoas mais pobres, muitas daquelas que participavam da construção 

não poderiam usufruir do edifício. Mas quando um desses operários o visse, caminhando pela cidade 

com seus filhos, poderia parar e observar um pouco. E ter um momento de enlevo, de breve felicidade, 

observando aquela obra inusitada, tão bela, que ajudou a construir, para outros - e seguiria adiante, 

sabendo o que fez. Apenas isso, um momento de felicidade. 

Mas Oscar ressalvava que quando recebia um programa de cunho mais social, aí fazia com 

maior alegria, como fez tantos: escolas de tempo integral para populações carentes, creches, hospitais. 

Enfim, teve uma produção formidável, dignificou a Arquitetura universal. Brasileiro, mas pertencente ao 

mundo. Como os colegas já devem saber, seu corpo virá para Brasília e será homenageado no Palácio 

do Planalto. Estamos em contato com seus familiares para saber como será o protocolo para podermos 

comparecer e levar uma representação deste seminário, dos colegas, dos nossos convidados aqui pre-

sentes, dos nossos companheiros do CAU, para homenageá-lo no Palácio do Planalto. Tão logo tenha-

mos uma informação, comunicaremos. Logo mais, no final do dia, o corpo deverá retornar ao Rio, onde 

haverá o velório e as cerimônias finais. Irei para lá, representando o CAU, com a permissão dos colegas, 

para prestar nossa homenagem. Agora peço, antes de iniciar os trabalhos, que tenhamos um momento 

de reflexão, um minuto de pensamento no significado da nossa profissão e no legado que ele nos deixa. 

Convido-os a, de pé, prestar um minuto de silêncio a Oscar Niemeyer.

É isso, Oscar Niemeyer. Bom trabalho a todos.

“Suas obras, em 

qualquer lugar no

Brasil ou no mundo, se 

tornarem referências

para as cidades” 
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Alcançando a excelência profissional

Richard Graham Brindley 
Instituto Real dos Arquitetos Britânicos – RIBA

Presidente, ilustres convidados e colegas arquitetos, é uma honra fa-

lar-lhes nesta manhã em nome do Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA). 

Os arquitetos brasileiros alcançaram um objetivo incrível. Depois de uma longa 

campanha, obtiveram reconhecimento para a profissão. Estou espantado com o 

progresso que vocês alcançaram em menos de um ano, com a criação do CAU. Felicito a todos vocês por 

isso, bem como pela visão e pelo compromisso de organizar uma conferência como esta, hoje.

Sua conferência é importante para o futuro da Arquitetura no Brasil. É muito corajosa e 

demonstra o compromisso de olhar ao redor do mundo e buscar os melhores sistemas de regulação e 

controle da Arquitetura. Estou muito feliz em compartilhar a experiência do Reino Unido e do RIBA com 

vocês - em relação às coisas que deram certo para nós e  àquelas que não funcionaram, para que todos 

possamos aprender com esses erros. Estou ansioso para aprender com essa troca com colegas interna-

cionais e com vocês. Muito obrigado por me convidar.

Apenas para me apresentar, sou um arquiteto com 28 anos de experiência prática, radicado 

principalmente em Londres, trabalhando na regeneração de áreas industriais em cidades históricas no 

Reino Unido, mas também na Ásia, no Caribe e na África. Sempre tive paixão pela nossa profissão e por 

permitir à Arquitetura cumprir todo o seu potencial para a sociedade. Quando iniciei minha carreira, 

eu estava muito envolvido com o RIBA. Fui eleito membro do conselho e fui vice-presidente ainda um 

jovem arquiteto. Muitos anos depois, surgiu a oportunidade de desenvolver os serviços profissionais e 

práticos do RIBA. Assim, entrei para o RIBA, há quase nove anos, como diretor de prática. Desde então, 

tenho tido experiências incríveis na minha carreira, seguindo minha paixão pelo desenvolvimento da 

arquitetura como profissão.

Vou compartilhar com vocês, hoje, como o profissionalismo e a regulamentação da profis-

são se desenvolveram no Reino Unido. Nos tópicos, vou também falar sobre a organização e a finalidade 

do RIBA. Vou falar sobre ética, normas, sistemas de ensino e de qualificação e sobre como apoiamos o 

desenvolvimento da prática da Arquitetura. Mas, o que é mais importante, discutirei como alcançar a 

excelência profissional, porque esse é o propósito de tudo o que fazemos, promovendo a boa Arquitetu-



32

Relatório Executivo
Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

ra e permitindo que ela aconteça. Posteriormente, falarei sobre os desafios 

futuros e como enfrentá-los no Brasil.

Agora descreverei a missão do RIBA. Temos uma ampla missão, 

com o dever público de promover melhores construções, comunidades e 

meio ambiente, por meio de membros da Arquitetura. O RIBA foi criado 

em 1834 por uma licença real para o que era descrito como “o avanço da 

Arquitetura civil e a facilitação da exigência dos conhecimentos das diver-

sas artes e ciências a ela relacionados”. Nossa missão atual é exatamente a 

mesma, mas expressa de uma forma moderna. No nosso início, em 1834,  

reconhecemos o equilíbrio singular na Arquitetura entre artes e ciências. Esse é um dos desafios e opor-

tunidades para a Arquitetura como profissão. Ela tem de equilibrar toda a gama de conhecimentos 

humanos.

Na medida em que nos desenvolvemos como órgão profissional no Reino Unido, criamos 

prêmios de arquitetura, sistemas de educação e qualificação até 1904, que muito rapidamente se tor-

naram internacionais. Em 1933, obtivemos a proteção legal do título de “arquiteto” no Reino Unido. 

No nosso centenário em 1935, conseguimos estabelecer a nossa nova sede em Londres, onde ainda 

estamos e que vocês estão convidados a visitar.

A finalidade e as ambições do RIBA podem ser descritas em quatro áreas distintas:

• Clientes: estimular a demanda correta de arquitetura que agregue valor social, econômico e 

ambiental;

• Membros: transformar a prática da arquitetura para aproveitar as oportunidades e atender 

às necessidades do século XXI (Uma questão-chave para o CAU/BR);

• Liderança: influenciar, liderar e inspirar melhorias no ambiente construído, nos níveis nacio-

nal, local e internacional;

• Conhecimento: ser o centro de conhecimentos, inovações, cultura, pesquisas e debates so-

bre o ambiente construído e compartilhá-los com institutos em todo o mundo.

Nosso sistema de governança é singular. O RIBA não é uma organização do governo, mas 

“É peculiar proteger o 

título de ‘arquiteto’, pois 

uma palavra, especial-

mente em inglês, pode 

tomar significados bem 

diferentes” 



33

Alcançando a excelência profissional
Richard Graham Brindley

sim um órgão beneficente independente, com um dever público. Não somos apenas um órgão de repre-

sentação para os arquitetos. Somos constituídos por uma Licença Real (Royal Charter) do monarca da 

Grã-Bretanha (William IV, em 1834). Há cerca de 150 órgãos constituídos por Licença Real, que incluem 

muitas profissões, com o dever cívico voltado para o bem maior da sociedade. Somos controlados por 

um comitê do Conselho Privado, que assessora a Rainha da Inglaterra, para cumprir nosso dever cívico e 

promover a excelência na arquitetura. Somos também uma instituição beneficente credenciada, o que 

nos assegura benefícios fiscais, mas também significa que o nosso foco deve ser o benefício público 

para a sociedade e o meio ambiente.

Somos governados por nossos membros, por um conselho eleito que nomeia uma diretoria 

não executiva. Operamos por meio de uma equipe executiva, que atua em parceria com os membros. 

Por exemplo, para desempenhar todas as funções relacionadas com os membros e as funções profissio-

nais do RIBA, conto com uma equipe de apenas 40 funcionários, que trabalham em parceria com mais 

de 500 membros voluntários.

O RIBA não é uma associação comercial ou uma união de arquitetos. Não é financiado pelo go-

verno e não é uma organização política. Portanto, nosso financiamento vem das contribuições dos sócios, 

de atividades comerciais com fins lucrativos relativas à arquitetura e de doações beneficentes.

Agora descreverei a estrutura do RIBA. A principal coisa a dizer é que envolvemos nossos 

membros em tudo o que fazemos. No topo da nossa estrutura temos um conselho com cerca de 60 

conselheiros eleitos pelos membros, que é responsável pela política de arquitetura e pela estratégia 

global do RIBA. Ele define nossos objetivos de longo prazo e nossos planos quinquenais. O conselho 

do RIBA se reúne quatro vezes por ano e é comandado pelo presidente do RIBA, que é eleito pelos 

membros para atuar como o principal representante do instituto e da profissão. O presidente é eleito 

para um mandato de dois anos, com um ano anterior como presidente eleito e um ano posterior 

como nosso ex-presidente imediato, tornando-se uma função de quatro anos, no total. Angela Brady 

é a nossa atual presidente, e ela está muito decepcionada por não poder estar aqui hoje, mas deseja 

tudo de melhor ao CAU/BR. Tivemos duas presidentes mulheres em sequência, após 175 anos de 

presidentes do sexo masculino, de modo que os tempos estão mudando, até mesmo para o RIBA!

O conselho nomeia a diretoria do RIBA, com 15 administradores, que são responsáveis 

por definir a direção e os negócios do RIBA e fiscalizar a equipe executiva. A diretoria do RIBA tam-
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bém é comandada pelo presidente e se reúne cerca de oito vezes por 

ano. Subordinadas à diretoria do RIBA estão as principais comissões do 

RIBA, com 10-15 membros seniores nomeados pelo conselho e presidi-

das pelo vice-presidente ou por um diretor honorário que também tenha 

assento na diretoria do RIBA. A maioria dos membros das comissões são 

arquitetos, mas também incluímos outros profissionais em razão de suas 

competências como especialistas. Cada uma dessas comissões é responsável por uma área diferente 

das atividades do RIBA (como educação, prática e associação). Subordinados a cada comissão principal 

estão grupos de várias subcomissões de especialistas e grupos de trabalho que envolvem muitos mais 

dos nossos membros. Essa estrutura de governança evoluiu ao longo dos 180 anos de história do RIBA.

No lado do executivo, somos liderados por um presidente-executivo, Harry Rich, e cinco 

outros diretores executivos (inclusive eu), que são responsáveis pelo funcionamento do RIBA, apresen-

tando nosso plano de negócios e trabalhando com nossas respectivas comissões e nossos vice-presi-

dentes. Sou responsável pela área profissional do RIBA e trabalho com o vice-presidente e as Comis-

sões Ordinárias de Associação, Educação Prática e Profissional e Internacional. Tenho o privilégio de 

trabalhar com alguns grandes arquitetos e especialistas de renome internacional em todas essas áreas. 

Nossos departamentos operacionais estão sediados em Londres, com algumas das nossas operações 

comerciais em Newcastle (norte da Inglaterra) e pequenos escritórios regionais em todo o Reino Unido. 

Apesar de sermos um país geograficamente pequeno (especialmente em relação ao Brasil), temos uma 

série de diferentes problemas e necessidades de membros em todas as nossas regiões, que requerem 

uma presença local.

Com relação aos nossos membros, o RIBA não procura maximizar a adesão, mas sim ter 

membros de alta qualidade que compartilhem os mesmos valores em prol da boa Arquitetura e do 

profissionalismo. Temos 40 mil membros, dos quais 24 mil são arquitetos registrados radicados no Rei-

no Unido, mas também temos entre 4 e 5 mil  membros internacionais. No passado, nossos membros 

internacionais eram principalmente expatriados britânicos que trabalhavam no exterior, mas hoje isso 

não ocorre  mais. Eles são, na maioria, cidadãos estrangeiros qualificados pelo sistema internacional do 

RIBA. Temos também 11 mil estudantes, e isso é muito importante para nós. Eles são o nosso futuro e 

também parte integrante da nossa comunidade de Arquitetura. A maioria dos membros do RIBA está 

na Grã-Bretanha, mas nossos membros se encontram também em outros países da Europa e em várias 

outras partes do mundo, incluindo o Brasil.
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O RIBA garante os padrões profissionais dos seus membros, exigindo a adesão de cada 

membro do RIBA, inclusive estudantes, a um código de conduta profissional. Esse código define pro-

fissionalismo, normas para os arquitetos e as expectativas do que o público quer de um arquiteto re-

gistrado do RIBA, além de fornecer garantia aos clientes dos nossos membros. Um dos trabalhos que 

realizei, em 2005, foi desenvolver um novo código de conduta profissional, após uma ampla consulta, 

que tem três princípios simples (integridade, competência e relacionamentos). O primeiro é a integrida-

de, que exige que todos os membros ajam com honestidade e integridade em todos os momentos. Em 

segundo lugar está ter competência em todo trabalho que você realiza, para garantir sua capacidade, 

consciência e responsabilidade (todas essas palavras têm um significado jurídico específico na Grã-Bre-

tanha) e também dispor dos recursos e conhecimentos necessários para realizar o trabalho corretamen-

te. E em terceiro lugar estão os relacionamentos, como nos comportamos e respeitamos os direitos de 

terceiros - não apenas de colegas e clientes, mas também das pessoas que usam as nossas construções 

ou aquelas que afetamos de uma forma ou de outra. Ao longo dos anos, o nosso antigo código profis-

sional tornou-se cada vez mais longo, cada vez mais complexo e, por fim, pensamos: “vamos voltar aos 

nossos primeiros princípios”.

Também explicarei um pouco o registro da profissão de arquiteto no Reino Unido. Isso é 

bastante complexo, e como expliquei anteriormente, somente na década de 1920 conseguimos con-

vencer o governo do Reino Unido de que a regulamentação é desejável. É preciso entender que a ati-

tude britânica geralmente é contrária à regulamentação e ao protecionismo, o que significa que muito 

poucas profissões são protegidas ou regulamentadas no Reino Unido. É por isso que usamos a forma 

de órgãos colegiados, para manter os padrões de regulação. Mesmo em 1920, o governo britânico não 

estava preparado para dar aos arquitetos essa proteção, mas entendia a importância de se ter alguma 

forma de controle, de modo que legislou no sentido de restringir o uso do nome “arquiteto”. Assim, para 

autodenominar-se “arquiteto” no Reino Unido, você tem que se qualificar por meio do sistema validado 

do RIBA (ou sistema equivalente da UE), e ser registrado por um Conselho de Registro de Arquitetos 

(ARB). Isso é legislado pelo que chamamos de “Lei de Registro de Arquitetos”, introduzida em 1920 e 

atualizada em 1997. É raro restringir-se apenas o título de “arquiteto” e não à função do arquiteto. Isso 

ocorre porque uma palavra, especialmente no idioma inglês, pode ter muitas interpretações diferentes.

O governo do Reino Unido está sempre revendo todas nossas leis para minimizar a regu-
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lamentação, e recentemente nos perguntou o que diferencia o arquiteto de outros profissionais para 

exigir a proteção do seu nome. Eu sei que vocês lutaram muito para ter regulamentação e proteção 

legal para os arquitetos no Brasil. Mas agora estamos questionando se a nossa forma de proteção é a 

coisa certa para o Reino Unido, e podemos contar com o sistema de órgãos de registro para conferir o 

status de “registrado”. Por essa razão, acho que o que vou aprender hoje e amanhã será muito útil para 

o meu trabalho em Londres.

A regulamentação profissional precisa ter um significado e um contexto. Minha principal 

mensagem hoje é pensar sobre isso de forma global. Como todas as organizações se reúnem para per-

mitir que o profissional trabalhe no âmbito de um marco regulatório reconhecido?

O sistema de educação e qualificação do RIBA é muito importante no estabelecimento de 

padrões profissionais. Ele é composto de três partes distintas que levam no mínimo sete anos para se-

rem concluídas. A primeira parte é um curso universitário de três anos em Arquitetura. A segunda parte 

é um programa de pós-graduação profissional mais especializado. A última parte é um mínimo de dois 

anos de experiência profissional, seguido de um exame e uma entrevista profissionais. Esse é o sistema 

mais complexo e mais longo da Europa. O RIBA também oferece apoio e orientação a estudantes e 

estudantes potenciais de Arquitetura. Ele valida escolas de Arquitetura em todo o mundo por meio de 

um sistema de visitas. O RIBA também celebra e promove a excelência em educação para acadêmicos 

e estudantes através de prêmios e exposições. Dá oportunidades para que um amplo segmento da 

sociedade tenha acesso ao estudo da Arquitetura. A entidade também apoia as escolas por meio de 

palestras, além de orientação e capacitação.

A ambição do RIBA é criar um “padrão ouro” global para o estudo da Arquitetura. O que você 

aprende depende de onde você está no mundo, tornando seu aprendizado relevante para a sua cultura, 

para  o clima, etc. Mas o mais importante é a qualidade consistente e o rigor da sua educação. O RIBA va-

lida escolas de arquitetura em todo o Reino Unido, bem como 90 cursos em outros 23 países. Apoiamos 

qualquer escola que deseje participar do nosso sistema de validação, que busca medir resultados, o ren-

dimento dos alunos, o que eles sabem e a sua competência profissional. Esse é um sistema que desen-

volvemos ao longo de muitos anos, mas achamos que é muito importante tentar criar uma referência 

de excelência educacional no ensino que possa se tornar um passaporte global para o profissionalismo.

Também apoiamos programas acadêmicos, oferecendo palestras sobre diversos temas 
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com especialistas em áreas como mudanças climáticas, materiais 

inteligentes, regeneração e conservação histórica, etc. O RIBA tem 

o Prêmio Estudantil Medalhas do Presidente (President’s Medals 

Student Awards), em que promovemos a excelência no ensino da 

Arquitetura, concedendo prêmios a estudantes e acadêmicos de 

300 escolas convidadas de todo o mundo. O legado mais impor-

tante disso é o acervo de trabalhos que recebemos de todas essas 

escolas de Arquitetura e que compartilhamos com todo o mundo, 

na forma de uma exposição itinerante do melhor de todos os trabalhos dos alunos. Atualmente, há cer-

ca de seis versões dessa exposição em diferentes partes do mundo. Adoraríamos convidar estudantes 

brasileiros a também participar desses prêmios anuais e oferecer a exposição para ser mostrada em  

todo o Brasil.

É importante para todos nós vermos o que está sendo criado nas escolas de Arquitetura de 

todo o mundo. A julgar pelo alto padrão de inscrições para as Medalhas do Presidente do RIBA, o futuro 

da nossa profissão está em boas mãos.

Também fornecemos informações sobre a carreira de arquiteto a crianças em idade escolar, 

para incutir ambição e garantir acessibilidade a todas as crianças, independentemente de seus histó-

ricos. Temos um programa em que os nossos membros vão a escolas para diferentes faixas etárias e as 

inspiram, mostrando-lhes o poder e a emoção da Arquitetura, e fazendo com que pensem em se tornar 

arquitetos. O valor disso não se aplica apenas àqueles que querem se tornar arquitetos, mas também 

promove a compreensão entre aqueles que poderão se tornar clientes e consumidores de Arquitetura. 

Também produzimos publicações para promover a excelência na educação.

Agora, passando para a prática: como desenvolvemos e transformamos a prática da Ar-

quitetura. Atualmente, temos equipes de pesquisa e programas com foco em duas grandes questões 

- como alcançar a sustentabilidade e como projetar e usar construções em um mundo digital. Em 

maio do próximo ano, pretendemos lançar um novo mapa de processo genérico que incorpore essas 

questões e também novos métodos de aquisição denominados “Plano de Trabalho do RIBA 2013”. 

Isso tem um grande impacto sobre terceiros, uma vez que o plano de trabalho atual do RIBA também 

é adotado por outros profissionais na formulação dos seus serviços, e amplamente usado em todo o 

mundo. Também desenvolvemos e oferecemos orientação sobre melhores práticas relativas ao exer-

“O RIBA não é uma 

organização política, mas 

desempenha um papel 

importante no sentido de 

influenciar políticas” 
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cício profissional, à tecnologia e ao negócio da Arquitetura. O objetivo é elevar os padrões e melhorar 

a prática. Estes não são apenas guias para estudantes e profissionais, mas também são usados como 

documentos legais sobre a forma correta de  praticar Arquitetura.

O RIBA também tem um sistema obrigatório e rigoroso de desenvolvimento profissional 

contínuo (CPD) para todos os nossos membros, permitindo-lhes manter o ritmo em um mundo em 

rápida mutação. Com base na minha experiência, sei que 95% do que estudei quando era aluno, há 

mais de 30 anos, agora é redundante, de forma que nossas carreiras têm que ser uma experiência de 

aprendizagem contínua. Permitimos aos arquitetos manter o ritmo, oferecendo CPD de várias formas 

- digital, palestras, espetáculos públicos, etc. Temos também comunidades de conhecimentos online 

para os nossos membros em todo o mundo, que podem compartilhar conhecimentos sobre temas 

especializados.

O RIBA não é uma organização política, mas desempenha um papel importante no sentido 

de influenciar políticas. Fazemos lobby e campanhas para os governos do Reino Unido e da UE para 

melhorar a regulação e os padrões dos projetos, mostrando o benefício disso para a economia europeia. 

Também temos campanhas públicas que informam e incentivam a população a nos ajudar no que faze-

mos e também a entender o que  querem e necessitam. Temos uma campanha pública atualmente em 

curso denominada “Homewise”, cujo objetivo é melhorar os padrões de projetos de moradias no Reino 

Unido, e estamos felizes com o fato de que os parlamentares britânicos estão apoiando as nossas reco-

mendações. O RIBA acha que isso é algo muito importante a ser feito por órgãos profissionais. Talvez o 

CAU pudesse pensar em desempenhar um papel semelhante no Brasil.

Outro aspecto do nosso trabalho é a sensibilização do público, e por isso promovemos pales-

tras com arquitetos famosos e agora estamos fazendo podcasts no nosso site www.architecture.com. 

Também realizamos exposições de nossos acervos e artefatos históricos, com mais de 4 milhões de itens 

que viemos colecionando ao longo do tempo.

Também premiamos importantes arquitetos internacionais pelo conjunto de suas obras e 

por seu impacto no mundo da arquitetura. Desde 1848, o RIBA tem concedido anualmente a Medalha 

de Ouro do RIBA, criada pela rainha Vitória. Em 1998, a Medalha de Ouro do RIBA foi concedida a Os-

car Niemeyer, do Brasil. Essa é uma das poucos medalhas cívicas concedidas pela monarquia britânica. 

Também concedemos o Prêmio Stirling anual à melhor construção do ano no Reino Unido e na Europa 
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e programas de debates públicos.

O RIBA é proprietário e administrador de um dos maiores acervos arquitetônicos  do mun-

do, a Biblioteca de Arquitetura Britânica, com galerias públicas no RIBA e no Museu Victoria e Albert, em 

Londres. Temos também exposições itinerantes dos acervos, como, por exemplo, os projetos originais 

de Palladio, que recentemente foram para a Itália, Nova York e Chicago, em comemoração ao 500º ani-

versário do nascimento de Palladio. Seria bom termos um intercâmbio dessas exposições culturais entre 

o Brasil e o Reino Unido. No acervo  do RIBA, há fotografias antigas de edifícios então recém-construídos 

em Brasília. Estamos muito felizes em fornecer cópias de algumas dessas fotos ao CAU/BR, uma vez que 

podem ser diferentes das imagens que vocês já têm.

A comunicação também é cada vez mais importante. Usamos nosso site www.architecture.

com para compartilhar conhecimentos sobre arquitetura com o mundo. Usamos também as mídias so-

ciais, especialmente para nos  comunicarmos com membros mais jovens e com estudantes.

Para concluir, menciono os desafios enfrentados pela nossa profissão, que vou resumir em 

cinco áreas: a revolução técnica e digital - vivemos hoje em um mundo digital que muda a forma como 

fazemos tudo. Eu acho que o CAU/BR está absolutamente correto em se concentrar nisso e em de-

senvolver novas formas digitais de cumprir suas funções. Outra questão é a estabilidade econômica e 

política - como criar sistemas e padrões profissionais sustentáveis em economias em rápida mutação. 

Depois vêm as mudanças sociais e ambientais - compreender e resolver esses problemas. A seguir, os 

padrões profissionais - como estes podem ser coerentes em diferentes contextos globais. Por último, os 

valores profissionais - como valorizamos coletivamente o profissionalismo e o dever do arquiteto para 

com a sociedade e o meio ambiente. É para isso que servem os órgãos profissionais - para representar 

os nossos valores. Nosso desafio é garantir que as pessoas valorizem a Arquitetura.

Em conclusão, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a regulamentação 

profissional e a responsabilidade agora exigem um contexto global muito mais amplo no que se refere 

a como decidimos, estabelecemos, mantemos e desenvolvemos nossos padrões, como oferecemos o 

apoio profissional e a inspiração pública necessários. Também como promovemos e alcançamos a exce-

lência profissional na Arquitetura. 
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O modelo profissional espanhol:  
um modelo próprio

Jordi Ludevid Anglada 
Presidente do Conselho Superior de Colégios de Arquitetos da Espanha – CSCAE

É uma honra para o Conselho Superior de Colégios de Arquitetos 

da Espanha e para os arquitetos espanhóis terem sido convidados a participar 

deste interessante seminário organizado pelo CAU sobre o estado da arte dos 

conselhos de arquitetos de todo o mundo. Agradeço ao presidente Haroldo 

Pinheiro Villar de Queiroz seu amável convite.

Gostaria de expressar, em nome dos meus colegas arquitetos espanhóis, as nossas con-

dolências pelo falecimento do nosso querido Oscar Niemeyer, que foi  agraciado com uma das cinco 

Medalhas de Ouro que o Colégio de Arquitetos da Catalunha concedeu em toda a sua história. Quero 

expressar nossas mais profundas condolências aos arquitetos brasileiros e ao CAU.

 

Aproveito esta oportunidade para destacar a importância institucional do seminário. Não 

estou aqui para explicar exatamente o que é o Conselho da Espanha, mas para compartilhar per-

plexidades, problemas, possíveis soluções e, em particular, para ouvi-los e colocar-me à disposição 

dos colegas aqui presentes. E tudo isso na esperança de que as discussões deste seminário tenham 

continuidade e contribuam para melhorias significativas em nossos países.

Há uma grande semelhança entre a estrutura do Conselho do Brasil e a do Conselho da 

Espanha. O nosso Conselho é composto por dezenove colégios, que corresponderiam aos diferentes 

Estados brasileiros, todos agrupados em torno do Conselho Superior. Há uma enorme assimetria en-

tre os colégios espanhóis: em Ceuta, por exemplo, há trinta e três arquitetos, enquanto Madrid e a 

Catalunha têm dez mil arquitetos cada. Esse grau de assimetria é muito difícil de ser coordenado se 

quisermos caminhar na direção de processos federalistas.

O modelo profissional espanhol é diferente. Costumamos falar sobre suas características 

particulares com os nossos colegas portugueses, tão próximos geograficamente, mas tão distantes 

no que e refere ao modelo profissional de arquitetura.

O nosso modelo é caracterizado por duas áreas de alta complexidade: por um lado, a 

formação e as competências dos arquitetos espanhóis incluem aspectos de engenharia e um trei-
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namento tecnológico adicional que não existe nos nossos países vi-

zinhos, como a França e Portugal. No entanto, a nossa formação não 

nos fornece uma dupla qualificação, embora possamos alcançar algo 

semelhante com a implementação de alguns créditos de acesso.

Assim, a primeira complexidade do modelo espanhol é ser caracterizado não apenas pelo 

atual conceito de arquitetura, mas pelo conceito grego, que se perdeu ao longo do tempo, mas que 

nós, arquitetos espanhóis, ainda mantemos: refiro-me ao que chamo de “alma politécnica”, que é a 

base sobre a qual a arquitetura repousa e que nos dá uma ideia da complexidade que envolve servi-

ços, excelência, padrões de qualidade e valores, entre outros aspectos.

Por outro lado, a segunda área de complexidade refere-se à característica que compar-

tilhamos com os nossos colegas brasileiros: uma estrutura federal,  autônoma, no caso dos Estados 

brasileiros; e uma estrutura federal, autônoma, no caso dos territórios autônomos da Espanha, onde 

embora cada colégio goze de grande autonomia, todos estão agrupados segundo critérios federais.

Esclarecendo: distribuir e determinar as competências entre o Conselho federal e os Es-

tados será um dos principais desafios que o CAU terá de enfrentar, como aconteceu conosco. Assim, 

Brasil e Espanha podem pensar em conjunto sobre como tornar essa questão efetiva. Esse é um mo-

delo muito complexo, e gerenciar a complexidade é algo que nós arquitetos supostamente sabemos 

fazer, em teoria. Mas esse é um desafio, e desafios têm de ser implementados. Não é tão simples  

gerenciar a complexidade.

Vou me referir agora à relação entre a arquitetura e as políticas públicas do Estado nacio-

nal. Tanto na Espanha como no Conselho espanhol, estamos convencidos de que a arquitetura não se 

desenvolverá em nenhum país sem o compromisso do Estado Nacional, sem a relação com políticas 

públicas, ou seja, com valores sociais, culturais e patrimoniais. É verdade que essa relação depende 

também dos arquitetos, das suas instituições e do seu compromisso com a salvaguarda dos valores 

arquitetônicos. Mas primeiro é necessário lembrar que estamos falando de uma disciplina que não 

pode ser gerenciada apenas de acordo com valores de mercado. Estamos falando da defesa do pa-

trimônio histórico, e é nesse ponto que a arquitetura é considerada um bem de interesse cultural, 

participante das políticas públicas, defensora do interesse geral e de boas práticas. Estou plenamente 

convencido de que é necessário ligar arquitetura e políticas públicas, sendo uma boa regulamen-

“A Arquitetura não se 

desenvolverá em nenhum país 

sem o compromisso do Estado 

nacional, sem a relação com 

políticas públicas” 

O modelo profissional espanhol: um modelo próprio
Jordi Ludevid Anglada
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tação de concursos de Arquitetura o principal instrumento para desenvolver uma política pública 

de Arquitetura, bem como a forma para saber se um território pretende ter uma política pública de 

Arquitetura.

O Conselho espanhol vem trabalhando em um projeto inovador desde o ano passado. 

É um modelo tipicamente europeu que pretende reabilitar a arquitetura e estabelecer um padrão 

mínimo ou uma etiqueta mínima básica para todas as construções europeias. Esse padrão mínimo 

deve observar um nível básico de qualidade e tornar a reabilitação um tema da arquitetura. Na Eu-

ropa, pelo menos na Espanha, hoje a reabilitação não é estudada no campo da arquitetura. Nunca 

foi considerada propriamente uma disciplina da arquitetura. Transformar um edifício é uma ação 

arquitetônica que não pode ser realizada sem métodos. É o que chamo de Sello Básico del Edificio 

(Certificação Básica do Edifício), o que implica uma visão arquitetônica de reabilitação.

Eu gostaria de abordar agora cada um desses itens no contexto espanhol. O Sul da Europa 

enfrenta atualmente uma grave crise econômica, o que afeta a Arquitetura e a tarefa das instituições. 

Com isso em mente, o Conselho Superior do Colégio de Arquitetos da Espanha tem que ter suas 

próprias reflexões e seu próprio papel de lobby, na tentativa de redirecionar a situação da melhor 

maneira possível.

Nesse sentido, o Conselho espanhol está profundamente envolvido nas demandas e de-

finições de um novo projeto para o setor da construção na Espanha e na Europa. Esse projeto não 

se baseia principalmente no crescimento de áreas periurbanas nas quais a economia espanhola foi 

estabelecida durante os últimos anos, mas em um setor de construção baseado em uma mudança de 

paradigmas na reabilitação arquitetônica

Esse é o contexto da nossa proposta de uma Certificação Básica do Edifício e sua relação 

com o que chamo de Nível Básico de Serviços do Edifício. Essa proposta foi submetida à consideração 

do Conselho de Arquitetos da Europa e tem sido muito bem recebida. Seu objetivo é exigir a integra-

ção das políticas de reabilitação. Em quase todos os países europeus, seis parâmetros diferentes são 

obrigatórios: segurança da construção, habitabilidade, acessibilidade, eficiência energética, proteção 

dos valores culturais e arquitetônicos da construção e  segurança jurídica.
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Apesar desses parâmetros obrigatórios, nenhum país no mundo está exigindo sua im-

plementação de forma inclusiva, integrada e profunda. É um desafio para a profissão e uma grande 

oportunidade para o CAU e para todos nós, pois isso pode facilitar o trabalho profissional do arqui-

teto em todo o mundo. E, o que é ainda mais importante, pode recuperar legitimidade para a profis-

são. Uma profissão ligada à chamada “bolha imobiliária” tem a imperiosa necessidade de provar sua 

utilidade perante a sociedade mundial. Assim, não haverá reabilitação a menos que esta seja arqui-

tetônica, uma vez que, dentre outras coisas, apenas a reabilitação arquitetônica é economicamente 

eficiente. A União Europeia terá que trabalhar muito nos próximos anos para cumprir a sua própria 

regulamentação de eficiência energética. Apesar do nome Sello Básico de los Edificios Europeos 

(Certificação Básica dos Edifícios Europeus), ele deveria ser denominado Sello Básico de los Edificios 

del Mundo (Certificação Básica dos Edifícios do Mundo), uma vez que o direito à moradia não é nem 

europeu nem americano, mas mundial.

O fato de nós, arquitetos, contribuirmos para a definição de um padrão de habitabilida-

de, acessibilidade, eficiência energética, arquitetura, proteção de valores culturais, etc., nos permite 

assumir uma missão tão nobre quanto a que os europeus receberam após a II Guerra Mundial, ou 

seja, a missão de reconstruir tudo. Precisamos agora regenerar tudo na Europa, e essa é uma missão. 

Isso é o que entendo por reinstituir o setor e a nossa profissão. E também por dar alguma esperança 

aos inúmeros colegas hoje desempregados no sul da Europa. Na Espanha, a reinstituição do setor da 

construção e da profissão encontra-se no processo de reinstituição do modelo do arquiteto. 

A transição do século XX para o século XXI é um caminho de profunda reinstituição, rege-

neração e renovação, e estamos modificando os estatutos do Conselho Superior da Espanha e os dos 

colégios nesse sentido. Hoje, e durante muitos anos, os Colégios espanhóis não foram regidos por 

um paradigma de natureza obrigatória. Isso foi esquecido. Para fins de registro, a realização de obras 

específicas não é mais obrigatória.

Então, acredito que, na Europa e em todo o mundo, estamos testemunhando um projeto 

de fusão. Os modelos estão se fundindo: o modelo dos colégios espanhóis  tem impacto no exterior 

e vice-versa. Assim, não sou a favor de temas, mas da realidade profunda que está sendo construída 

todos os dias. Os temas dizem que o RIBA e o CSCAE são as entidades mais diferentes do mundo, mas 

eu não acredito nisso. O CSCAE compartilha as abordagem do RIBA em favor da excelência, dos valo-
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res profissionais, etc. E tenho certeza que 

é muito positivo para o RIBA sua aproxi-

mação com o governo britânico, sua dele-

gação de tarefas, sua gestão em nome dos 

arquitetos e da Arquitetura, sendo tudo 

isso parte também dos Colégios espanhóis.

Conselhos não são associações, mas entidades de direito público e, como tal, é muito 

mais fácil assumirem atribuições de gestão da administração pública. No entanto, na Europa, outros 

modelos profissionais também têm delegação de tarefas como, por exemplo, o credenciamento de 

escolas de Arquitetura ou a habilitação para o exercício da profissão, mostrando, assim, a aproxima-

ção desses modelos.

Permitam-me agora enfatizar o tamanho do Conselho da Espanha: trata-se de uma or-

ganização com 50 mil arquitetos, um orçamento anual de 71 milhões de euros e novecentos funcio-

nários em todo o país, tudo isso para uma população menor que a do Brasil. Os estudos espanhóis 

na área incluem apenas arquitetos, e não engenheiros. Mas é preciso ter em mente que esses 50 mil 

arquitetos são arquitetos nos termos de engenheiros civis, o que é um fator chave para fazer com-

parações. O Conselho Superior é uma organização grande, muito difícil de ser regida com eficiência.

Algumas considerações sobre a distribuição de competências devem ser mencionadas, 

tendo-se em conta a estrutura do Conselho da Espanha. Essa distribuição de competências entre o 

Conselho Superior e os colégios não é nem exata nem precisa, já que a maioria dessas competências 

é compartilhada. No entanto, a coordenação não é uma competência comum. No caso espanhol, a 

coordenação é não apenas competência exclusiva do Conselho Superior - desafio mais importante em 

termos de organização federal, tanto para o Brasil como para a Espanha.

Não há dúvida de que o Conselho espanhol deve assumir a tarefa de lobby político e 

jurídico perante a administração pública. Mas essa coordenação interna entre 19 realidades (colé-

gios), às vezes diferentes e contraditórias, em conjunto com uma governança de alternância, é muito 

complexa. No entanto, a forma como lidaremos com essa coordenação será fundamental e decisiva 

no século XXI.
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A falta de coordenação gera entropia social e institucional. Através da coordenação, te-

mos em uma viabilidade eficiente que, sempre respeitando a pluralidade, permite o uso econômico 

de meios e garante a igualdade, que é uma das funções dos conselhos federais. Esse é um desafio 

muito atraente que, no nosso caso, está nos levando a protocolos de coordenação. Não é possível 

construir redes sem protocolo; não é possível falar de redes se há falta de coordenação. Alguém tem 

que assumir essa tarefa, e é isso que o Conselho da Espanha está fazendo. Não se trata  apenas de 

parar de fazer algo, mas de comunicar, aconselhar, estudar e eliminar questões que possam ser con-

trárias aos interesses nacionais.

O CAU/BR representa todo o Brasil. Trata-se, portanto, de um desafio federal e de uma 

governança que tem vantagens em comparação a posições individualistas. Uma estrutura complexa 

tem raízes regionais profundas, e isso é muito importante para a Arquitetura. Cada território, pelo 

menos na Espanha, tem muitas particularidades geograficamente peculiares, incluindo idiomas dife-

rentes, e a estrutura federal permite proteger essas características.

Assim, tanto para o Conselho da Espanha como para os conselhos de outros países, é mui-

to difícil gerenciar corretamente a questão da escala – além de ser também uma característica muito 

arquitetônica –, uma vez que a escala é o aspecto em que nós, arquitetos, não deveríamos cometer 

qualquer erro, embora seja óbvio que às vezes o façamos.

O fato de 19 colégios estarem envolvidos na mesma tarefa de museu e de serem coorde-

nados é muito importante, pois isso fortalece a criação da memória arquitetônica do país. Não é pos-

sível criar um Museu de Arquitetura da Espanha sem o acervo documental disponível nos colégios. 

Estamos definitivamente decididos a apoiar a promoção dos valores arquitetônicos sociais e culturais 

por meio da tarefa realizada pelos museus, bem como de prêmios e distinções (alguns deles compar-

tilhados, como é o caso do BIAU). Isso tudo nos aproxima da nossa tarefa de estarmos presentes em 

nossa sociedade, influenciando-a.

Como os colégios na Espanha têm tido um perfil regulatório e uma economia muito es-

tritos, órgãos autorregulados totalmente independentes, mas ligados, também foram criados. Re-

firo-me à Hermandad Nacional de Arquitectos, uma companhia de seguros mútuos; à Caja de Ar-
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quitectos, uma entidade financeira; e à ASEMAS, uma empresa de seguro de responsabilidade civil 

profissional. A responsabilidade profissional é motivo de grande preocupação na Espanha, devido à 

sua influência na prática e regulamentação da profissão. Não sabemos se as companhias de seguros 

são parceiras ou inimigas, já que seu poder de controlar e influenciar a profissão na Europa está 

aumentando. Essa é uma relação estratégica que nos preocupa muito e, acho, também os nossos 

colegas aqui nesta mesa.

A estrutura do Conselho da Espanha é muito parecida com a do Conselho do Brasil: é 

composta por um presidente, um órgão plenário e uma assembléia anual de cerca de 200 repre-

sentantes, que tomam as decisões mais importantes. É uma estrutura democrática e piramidal ba-

seada nas autonomias que criam um órgão, o Conselho Superior - eu o chamo federal, mas alguns 

consideram confederal. E digo isso porque, quando assumi o cargo, a estrutura era mais forte no 

nível de autonomia do que no nível nacional. Acredito fortemente que a subsidiariedade está se 

movendo para cima, como também o está a eficácia na prestação de serviços. Também acredito que 

as instituições em geral, incluindo as de arquitetos, devem agir de forma estritamente coordena-

da, implementando protocolos, respeitando todos e sendo uma referência clara e eficaz, de forma 

a permitir que a globalização seja adequadamente tratada. Essa é a razão pela qual sou federalista  

e não confederalista.

Eu gostaria de concluir falando sobre a relação de nossas instituições e de nossa profis-

são com as políticas públicas no âmbito de uma das nossas propostas: nós, na Espanha, precisamos 

de uma lei da Arquitetura, uma lei que estabeleça os princípios e valores que moldam as políticas 

públicas para o habitat humano, o meio ambiente e o patrimônio construído. A Suíça, a Letônia e a 

Lituânia têm cartas públicas muito boas para a Arquitetura. Por que a Espanha, um país de Arquite-

tura mundialmente conhecida e reconhecida, não tem uma lei da Arquitetura? Estamos trabalhan-

do nisso, mas não por padrão, porque todo o resto segue a partir daí. Não precisamos de uma lei 

complicada, mas de uma carta parlamentar simples em favor de valores públicos, sociais, culturais 

e ambientais. Essa não é uma questão trivial. Como o mercado não representará esses aspectos, é o 

Estado que tem que abordar isso, estabelecendo uma carta da Arquitetura para garantir qualidade 

e segurança acima de fatores econômicos. A União Internacional de Arquitetos poderia assumir a 

tarefa de estabelecer um texto mundial e, a partir daí, cada país se encarregaria de elaborar a sua 

própria declaração pública para desenvolver políticas mais específicas. O monitoramento de concur-
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sos públicos seria a primeira medida a mostrar se uma cidade ou um país está promovendo a Arqui-

tetura. Se não há um critério arquitetônico público para a construção de uma cidade, então não há  

promoção da Arquitetura.

Tudo isso me leva a uma proposta final: a UIA deve reforçar o seu aspecto federalista e, 

contando com os presidentes de seus países, que estão cientes dos problemas, realizar ações de 

lobby no mais alto nível, defendendo, assim, uma carta da Arquitetura ou a harmonização em ma-

téria de concursos públicos de projetos. Tudo isso não criará muita diferença entre os países, mas 

um bloco permanente lidando com questões mais concretas e menos genéricas. O que quero dizer 

é que é necessário executar uma tarefa global, porque os problemas de hoje dizem respeito a todo 

o mundo. A dicotomia entre problemas globais e nacionais às vezes nos coloca em uma posição que 

torna impossível encontrar soluções, e essa é uma das perplexidades de governança do século XXI.

Para concluir, insisto mais uma vez na nossa disposição para realizar um debate transna-

cional, uma vez que os nossos problemas, embora diferentes, sempre convergem para a Arquitetura. 

Precisamos de políticas públicas globais, cooperação entre organizações de arquitetos e a adminis-

tração pública que permitam a delegação de algumas tarefas, uma carta da Arquitetura, uma Certi-

ficação Básica do Edifício. 

Seria desejável realizar este seminário com frequência, para pensarmos juntos. Precisa-

mos de uma prática profissional regida por protocolos comuns e mais claros; precisamos urgente-

mente recuperar a nossa base tecnológica.

Nós, da Espanha, humildemente nos colocamos à sua disposição para compartilhar  nossa 

experiência singular com  tecnologia, e o faremos com prazer. Este é um ativo para o futuro: se não 

mantivermos e recuperarmos a tecnologia de construção para a profissão de arquiteto, os problemas 

aumentarão.
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Roberto Simon: Bom dia aos companheiros que compõem a mesa. Bom dia colegas arqui-

tetos do Brasil e de outros países. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Todos 

vocês. Eu acho que esse é um momento dos mais importantes para quem vem lutando nesse último 

ano para instalar um conselho contemporâneo que possa ser, dentro de breve, uma referência em todo 

o planeta. Eu espero assim. 

Considero esse o divisor de águas, particularmente este seminário, que traz importantes 

colegas de renomadas organizações, da profissão e do mundo, para que nós possamos escutá-los, tro-

car ideias com eles, e começarmos um novo tempo a partir deste dia. Eu acho que esse é o desejo do 

presidente Haroldo Pinheiro, que tem, de fato, estimulado este intercâmbio, e quero aproveitar a opor-

tunidade para agradecer a ele. Tem sido um parceiro extraordinário na busca de soluções para a união 

de um país continental, um país com 27 Unidades da Federação, com características diferentes, com 

realidades sociais diferentes, com capacidades diferentes. Mas com muitos colegas comprometidos 

com a construção de um novo tempo para a Arquitetura e o Urbanismo brasileiros. 

Portanto, esta união, eu penso, seja o nosso paradigma para os novos tempos, mais do que 

tudo, porque através dela nós certamente conquistaremos um espaço profissional com mais qualidade. 

Tenho convicção disto. A nós, outros se unirão, do Brasil e de fora dele, nos próximos anos, e nós vere-

mos um futuro melhor para a profissão depois de ter vivido mais de 50 anos tentando se emancipar de 

um conselho multiprofissional. Nós temos uma responsabilidade agora maior do que imaginamos ter: 

superar os desafios que nós já imaginávamos que seriam grandes e que, de fato, não são menores do 

que o imaginado. 

Começando com esse pequeno depoimento, eu gostaria de fazer só uma pontuação. Essas 

organizações, essas instituições e entidades que estão conosco hoje aqui à mesa, é importante dizer 

que não estão por acaso. Eu gostaria de dizer que o RIBA é, para nós, uma referência em uma série de 

pontos importantes daquilo que entendemos ser um conselho avançado. Que o Conselho da Espanha 

está aqui conosco porque, da mesma forma, entendemos que tem uma grande contribuição para a 

arquitetura e para as nossas reflexões. O companheiro Gaetan, amigo e dirigente nos velhos tempos em 

Módulo 1: Planejamento e Finanças em Conselhos de Arquitetura

Moderador: Conselheiro Roberto Simon – CAU/BR 

Componentes da mesa: RIBA, CSCAE, OA, Gaetan Siew
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que pude participar da UIA, na Comissão e Divisão em Novas Estratégias, que ele conduziu, mas não só 

nisso, na própria presidência da UIA e também como conselheiros na gestão do colega Jaime Lerner, 

sendo ele vice-presidente. É um homem de reflexões muito importantes, que traz a experiência do 

mundo, que conhece de fato toda a pauta que nós estamos discutindo neste seminário. Certamente, no 

futuro, Gaetan, você vai nos ajudar muito a dar passos importantes na conquista das novas ideias, que 

é o que buscamos e tanto conversamos no passado. 

Também Portugal não está aqui por acaso, não seria só porque falamos a mesma língua, 

mas porque precisamos nos encontrar mais, precisamos estar mais juntos, discutir mais entre nós os 

problemas da profissão, principalmente nos países de língua portuguesa. Nós bem sabemos como nos 

juntar e a responsabilidade que temos de fazê-lo. Agradecendo a todos, eu gostaria de convidar o nos-

so primeiro palestrante, Richard Brindley, do RIBA, para que possa hoje nos brindar então com as suas 

palavras. O título de sua palestra é “Alcançando a excelência profissional”. Agradecemos sua presença, 

Brindley.

Palestra 3 - “Alcançando a excelência profissional” / Richard Brindley

Palavra da mesa

Roberto Simon: Muito obrigado, Richard. Isto é o que eu particularmente esperava ouvir 

sobre o RIBA. Eu não sei sobre os demais, mas espero que tenhamos muitas perguntas ao final sobre sua 

apresentação. Ao final, veremos. Eu gostaria de convidar agora para a segunda palestra o nosso amigo 

da Espanha, Jordi Anglada, presidente do Conselho Superior de Colégios de Arquitetos da Espanha, 

com a palestra “O modelo profissional espanhol: um modelo próprio”.

Palestra 4 - “O modelo profissional espanhol: um modelo próprio” / Jordi Anglada

Palavra da mesa

Roberto Simon: Obrigado, Jordi. Embora você tenha dito que vocês estão atravessando um 

processo de repensar sua organização, eu tenho certeza que a estrutura destas organizações ao meu lado, 

independente de estarem repensando a maior ou a menor, são poderosas, importantes e construíram ao 

longo do tempo um acervo, um patrimônio intelectual e estrutural que não se encontra tão facilmente. 
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Portanto, eu considero que, se tratando do estado da arte dos conselhos aqui presentes, temos que ana-

lisartodas suas colocações. Em função do passamento do colega Oscar Niemeyer, ficamos com os horá-

rios obviamente retardados. Portanto, a organização me fez uma série de colocações: a primeira delas é 

que, infelizmente, os questionamentos aos quais gostaríamos que os nossos palestrantes respondessem 

pessoalmente, terão que ser respondidos por e-mail para que, assim, fiquemos com tempo livre para os 

nossos outros convidados se manifestarem.  

Naturalmente, nesta mesa incluímos temas como políticas públicas, fiscalização profissio-

nal, ações junto ao governo com os quais o RIBA, obviamente, tem uma experiência muito grande. 

Questões sobre cooperativismo de crédito sobre o qual a Espanha tem uma referência extraordinária 

da contribuição e da interface deste tema. Eu não vou poder fazer uma pergunta também porque terei 

que repassar a meus colegas. Mas gostaria de deixar uma reflexão no ar, que é uma instigação pra mim, 

e sobre a qual o Gaetan poderá discorrer depois. Solicitarei ao Vicente, da OAP, que fale na sequência, 

depois do Gaetan, para que se possa incluir uma reflexão nesta área. Tenho certeza de que o fará bem. 

Gostaria de ouvir a opinião de todos vocês - até mesmo do próprio Miguel Pereira, que está na plateia -, 

mas infelizmente não teremos tempo. 

Eu vejo o planeta hoje, em função dessa globalização que ele atravessa, ainda que globa-

lizado, dividido. Dividido da seguinte forma, o que ficou muito claro pelas suas palavras, Jordi: de um 

lado, a Arquitetura como cultura, ou seja, você ganha dinheiro pelo seu trabalho, mas tem uma vincula-

ção cultural muito forte com ele, e de outro lado um mundo que trata a arquitetura como um comércio. 

Este fato pode-se perceber claramente, às vezes em blocos de países, como na Ásia, e eu acredito que 

os Estados Unidos passa por esta circunstância. Pena o Young não estar aqui conosco pra poder até se 

defender ou não, já que tem uma passagem mais forte sobre a arquitetura como comércio, enquanto a 

Europa trabalha muito mais a Arquitetura como cultura. 

Por fim, me parece que a Inglaterra navega pelo centro desta dicotomia e consegue conver-

sar, “interfaciar” bem com essas duas matérias. Ou seja, sem medo do mercado, sem medo de falarmos, 

de usarmos essa palavra como se fosse uma palavra pejorativa. E ao mesmo tempo uma relação cultural 

importante com todas as temáticas que você apresentou na sua palestra. Uma pena não termos tempo 

para debater este tema, que me parece ser uma questão de fundo pra deslancharmos ideologicamente 

um conselho como o nosso, pois temos uma base tecnológica hoje já bastante avançada, mas precisa-

mos começar a refletir sobre como ela pode dar formato final a sua alma. Com essa minha colocação, 
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transfiro a palavra ao Vicente, solicitando que utilize 20 minutos, se possível, discorrendo sobre o que 

escutou hoje dos nossos palestrantes e também, obviamente, sobre o exemplo português. Com a pa-

lavra então, Vicente.

Vicente Gião Roque: Vou tentar ser muito, muito resumido, mas queria começar por dizer 

que eu sei que o presidente da Ordem dos Arquitetos Portugueses, o arquiteto João Belo Rodeia, está 

aí na plateia e vai discursar à tarde e apresentará as condolências de maneira formal em nome de todos 

os arquitetos portugueses pela morte do grande mestre Oscar Niemeyer. Mas não queria, claro, deixar 

de referir-me à enorme perda que também eu sinto com a morte do mestre, sabendo que sua obra com 

certeza ficará aqui, no Brasil, mas também em todo o mundo e para toda a humanidade, quer sejam 

arquitetos ou não. 

Queria também agradecer o convite do CAU e a oportunidade de estar aqui, de presenciar 

esta enorme obra que estão fazendo e fizeram neste ano. Brasília foi feita em quatro anos e vocês estão 

fazendo um trabalho maravilhoso em um ano. E queria, também, agradecer as palavras muito amáveis 

do Roberto Simon. Dizer que, com certeza, nós garantimos, pode acreditar que por parte da Ordem 

dos Arquitetos portugueses e também do CIALP que, neste momento, a presidência é portuguesa e a 

vice-presidência é brasileira. 

O Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa está muito interessado 

nessa próxima ação e nesta cooperação entre as instituições. E sabemos bem que, juntos, conse-

guimos defender melhor a arquitetura, os arquitetos e, sobretudo, o desenvolvimento sustentável 

que todos defendemos para o mundo. Essa é uma oportunidade extraordinária de estar aqui e pre-

senciar isto. Eu já aprendi uma expressão brasileira que diz que estão trocando o pneu com o carro 

andando, alguma coisa assim. Nós não temos essa expressão em Portugal. Mas quero que acredi-

tem no seguinte: por vezes é tão ou mais difícil mudar quando as instituições já têm alguns anos 

e já estão muito cimentadas, não é? É muito difícil mudar. Eu próprio já pensei muitas vezes quão 

bom que seria poder começar do zero, mantendo a memória, a memória do tempo, a memória da 

cultura. Mas ter a oportunidade de começar do zero, eu adoraria. Está aí o meu presidente que não 

pode ouvir isso, mas eu adoraria, por vezes, em algumas coisas, poder fazer isso. Portanto, eu vos 

desejo muito sucesso nessa definição inicial daquilo que é esta maravilhosa estrutura. 

Antes de falar da Ordem dos Arquitetos Portugueses e de porque estive antes de ontem em 
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reunião no CAU, observem que é importante nós não pensarmos nos modelos vindos do exterior tal 

qual eles são lá, porque há todo um contexto histórico, há um contexto próprio do local que é preciso fa-

lar e entender. Portanto, o importante não são os números, o importante é entender as diferenças entre 

as regiões e porque que algumas coisas acontecem de uma maneira, outras de outra, e depois aí tentar 

aprender uns com os outros a melhorar todos, não é? Vou tentar, então, de uma forma mais ou menos 

divertida e rápida, já que tenho 20 minutos apenas, falar um pouco do contexto entre os dois países. Eu 

não vou ter tempo para comparar, nós temos um Seminário Internacional com todos os participantes, 

mas o Brasil nos dá uma ideia em termos de território, não é? 

O Brasil equivale a 92 vezes Portugal. Imagina 92 Portugais juntinhos - esse é o Brasil. Para 

Portugal, os números não são importantes, a relação sim. Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados e 

o Brasil tem mais de 8 milhões. Mas em termos de habitantes, Portugal é mais denso, a coisa já é diferen-

te. Brasil equivale a 18 vezes Portugal, portanto, em Portugal temos 11 milhões de habitantes, no Brasil 

são 200 milhões mais ou menos, não é? Em termos de economia, bom, o Brasil é a segunda economia 

da América, logo depois dos Estados Unidos, e é a sexta, segundo o FMI, no mundo. Portanto, é uma 

economia gigante. O PIB do Brasil é quase 2,3 trilhões de dólares, portanto mais de 4 trilhões de reais. 

Bom, o PIB português é apenas 239 bilhões de dólares americanos. Isto quer dizer que, na relação com 

o número de pessoas, o Brasil equivale a 10 vezes a economia portuguesa. 

Em termos de arquitetos, porque também é disso que estamos aqui falando, sobretudo, nós 

em Portugal temos 20 mil arquitetos. No Brasil tem 100 mil, não é? Agora, eu fiz umas contas e daqui a 

treze anos vocês vão ser 200 mil, já explico mais à frente. Mas, agora são por volta de 100 mil. Ora, isso 

quer dizer que o Brasil tem cinco vezes mais arquitetos que Portugal, ou de uma maneira mais simples, 

o Brasil equivale a cinco Portugais. Mas na relação com os habitantes, não é? Esta é uma relação interes-

sante, porque nós temos mais arquitetos por mil habitantes que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem 0,5, e 

em Portugal tem 1,8 arquitetos para cada mil habitantes. Só pra terem noção, para termos aqui no Brasil 

o mesmo número de arquitetos que temos em Portugal por habitante, no Brasil teríamos que ter, neste 

momento, 300 mil arquitetos. Vejam só o número de arquitetos que temos em Portugal. 

Também não podemos comparar diretamente com a Espanha, porque na Espanha não se 

contam alguns tipos de arquitetos e em Portugal nós contamos todos os arquitetos, mesmo os arquite-

tos que não fazem Arquitetura nos seus escritórios, que trabalham nas prefeituras, nas universidades, 

etc. É importante essa relação para saber como é que as coisas surgem. Mas também é muito importan-
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te projetar o futuro. E, no futuro, fiz umas contas simples, Portugal terá cerca de 600 inscrições de novos 

membros a cada ano. O Brasil tem 270 escolas de Arquitetura em todo o país. Ora, eu fiz umas contas, 

não sei se estão muito corretas, mas ajudar-me-ão, vocês me corrijam se não estiverem certas. Se nós 

multiplicarmos em cada escola 30 alunos por ano, só 30, dá qualquer coisa como 8.100 novos arquitetos 

todos os anos. Em Portugal temos só 600 - vejam, isto vai mudar rapidamente. 

Quer dizer que daqui a três anos, o Brasil, se continuar assim, terá o dobro dos arquitetos, 

terá 200 mil arquitetos. E Portugal terá apenas mais 7.800. Isto quer dizer que o Brasil vai duplicar re-

lativamente aquilo que tem, enquanto Portugal, ao mesmo tempo, apenas ficará com mais 50% do 

que tem agora. Não estou, obviamente, descontando aqueles que, infelizmente, vão falecendo ou vão 

deixar de praticar a profissão, como também não estou considerando os números de crescimento da 

população. Portugal está crescendo ainda e o Brasil está em franco crescimento. Só fazer contas simples, 

projetar o agora daqui a três anos. São coisas interessantes para percebermos na relação entre os países 

quando se fala que se tem muita ou que se tem pouca, é como um copo não é? Se esta água está qua-

se, o copo está ao meio, mas se eu puser um copo muito grande fica muito, muito vazio. Ora, a água é 

sempre a mesma. Portanto, é importante ter aqui esta noção, creio eu. 

A Ordem dos Arquitetos Portugueses, desde 1863, foi evoluindo sempre como sindicato e 

associação, e foi em 1998 que foi formalizada como ordem. Ordem é uma associação pública, de interes-

se público, na qual o Estado deposita intenções e instrumentos que são do próprio Estado. Portanto, de-

lega. É uma lei. E foi em 1998 que isso foi conseguido. E como Jafir traz também, nós temos cerca de 20 

mil arquitetos registrados nesse momento. O registro em Portugal é obrigatório, diferente do RIBA, não 

é? O estudante, quando sai da universidade Arquitetura, ele sai licenciado em Arquitetura, mas ele não 

sai arquiteto. Para poder utilizar o título de arquiteto tem que pertencer à Ordem. E, portanto, sendo o 

registro obrigatório, só costumamos contar aqueles que estão de fato registrados. Mas mesmo aqueles 

que só dão aula ou aqueles que estão nas prefeituras, ou que estão fazendo outro trabalho como arqui-

teto, mas que não é obra, também são obrigados a este registro e, naturalmente, ao pagamento da cota. 

Também me pediram aqui pra falar um pouco de finanças. As finanças não são a minha área, 

mas eu vou fazer o meu melhor. Então, dizer que um membro da Ordem, um arquiteto em Portugal, 

paga uma cota anual de 190 euros, isso dá cerca de 517 por ano. Mas depois não paga o Registro de Res-

ponsabilidade Técnica. Eu acho que essa declaração é até muito democrática. Porque, assim, o arquiteto 

que tem mais obras acaba por pagar mais e o arquiteto que tem menos obras acaba por pagar menos. 
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Isso é muito democrático, é uma medida muito boa que nós não conseguimos implementar ainda em 

Portugal. Tivemos algumas instituições há uns anos atrás levantando a possibilidade de haver uma cota 

diferenciada pra quem exerce e pra quem não exerce a profissão. Mas depois havia logo a ideia que 

tínhamos os arquitetos de primeira, que exerciam, e arquitetos de segunda. Então abandonou-se essa 

ideia, não chegou sequer a ser discutida. Mas aqui só existe essa diferença, pagamos um pouco mais por 

ano e não temos essa RRT, que eu gostaria de ter. Assim, poderíamos abaixar um pouco a cota e, de fato, 

as que mais trabalhavam contribuíam mais, é muito justo. Que assim seja. Nós não temos não. Temos 

que aprender isso aqui e importar para lá. 

Então já viu, 20 mil arquitetos, 190 euros, daria um número maior do que aquele que nós 

consideramos. Porque nós temos que considerar também que temos uma redução de preço, uma re-

dução de valor da cota, da anualidade, para os jovens arquitetos. Então os jovens arquitetos quando 

começam, quando ingressam na Ordem, têm um desconto. E temos que contar também com cerca de 

7,5% de arquitetos que não pagam essa cota, já que não precisam da declaração, porque trabalham nas 

prefeituras ou nas escolas, como eu disse. Então consideremos este aumento. Este aumento foi consi-

derado só para 2012, porque até então considerávamos só 4%. Mas, com a crise, tivemos que aumentar 

um pouco esta consideração para não termos depois um déficit nas nossas contas. Agora, estamos 

esperando que 7,5% dos arquitetos possam não cumprir com sua obrigação do pagamento anual. 

Isto quer dizer que, só em cotas, nós temos qualquer coisa como 8 milhões de reais por ano, 

3 milhões de euros. E esta cota é dividida, assim como vocês, entre as estruturas nacionais, que corres-

pondem ao CAU/BR, e estruturas regionais. Nós temos só duas, no Norte e no Sul, que correspondem às 

suas estruturas CAU/ UF. A cota é 35% para o Conselho Diretivo Nacional (CDN), do qual eu faço parte e 

do qual o João Belo Rodeio, o arquiteto que está ali, é presidente. Temos ainda as duas seções regionais 

que recebem 35% do valor da cota que o arquiteto paga. Se o arquiteto estiver inscrito no Porto ou for 

do Porto, ao contrário, ele dá 65% pra secção regional norte e 35% para o Conselho Diretivo Nacional. 

Agora, o chato é que nós não temos um sistema tão bom quanto o SICCAU. Nós não temos 

um SICCAU ainda, a Ordem é uma estrutura que começou no tempo em que não havia computadores, 

portanto, tudo isto é lento e com algumas resistências. Tudo é feito de uma forma ainda muito manual. 

Não é logo distribuído, como aqui, que automaticamente quando se precisa pagar, se paga no banco e 

o banco já sabe o que vai para um lado e vai para o outro. Em Portugal, infelizmente, ainda não temos 

esse sistema assim tão bom. De qualquer forma, o nosso orçamento total é de 4,5 milhões de euros, o 
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que dá 12 milhões de reais. Esta diferença de quatro milhões de reais por ano entre a cota e o nosso 

orçamento é aquilo que nós conseguimos captar de patrocínios, de publicidade e dos mecenas que se 

juntam à Ordem para fazer determinados eventos. 

Portanto, o nosso orçamento vive da cota, mas também de uma forte componente de mece-

nato e angariação de fundos que, agora com a crise, é muito difícil manter. E não são só os patrocínios que 

estão diminuindo em Portugal, é também o número de arquitetos que entram face aos que saem. Para 

dar um exemplo, em 2010 nós tivemos 806 novos membros a entrar na Ordem e tivemos 484 que saíram. 

Saíram porque faleceram, porque deixaram de praticar ou porque imigraram. Alguns, provavelmente, até 

vieram para cá. É mais provável que não, que tenham ido mesmo para a Europa, mas esses arquitetos 

pediram suspensão de membro. 

Em 2011, tivemos só 640 entradas e setecentas e 781 saídas. Isto quer dizer que foi o primei-

ro ano na história em que tivemos mais gente saindo do que entrando. Preocupante, não é? Do ponto 

de vista financeiro, mas também da sustentabilidade em termos de Ordem. Em 2012, nós estamos pre-

vendo que entrem 603 membros e que saiam 1.280 da Ordem. Este sair não quer dizer que saiam de 

Portugal, quer dizer que encontrem outra forma de ganhar a vida que não estando na Ordem obrigato-

riamente e pagando a cota. E se eles arranjaram outro trabalho, em outro lugar, e não precisam estar na 

Ordem, claro que não vão pedir a suspensão. E esta é a grande dificuldade que, agora, nós precisamos 

enfrentar - de sermos mais eficientes, de termos que fazer mais. 

Estávamos falando da eficiência energética, do acompanhamento das leis, de tantos proje-

tos que são muito importantes na agenda 2020 europeia, e também no CIALP, do qual já falamos aqui. 

Quer dizer, estamos falando de tantos projetos e temos que fazer mais com menos recursos. Eu não vou 

tomar muito tempo, vou só fazer um paralelismo, se ainda tiver essa oportunidade, entre as estruturas 

da Ordem e a estrutura do CAU. Como já disse, a Ordem dos Arquitetos de Portugal tem duas estruturas. 

A estrutura nacional e a estrutura local, que nós chamamos de regional. Portanto, o nosso Conselho 

Diretivo Nacional corresponde ao CAU/ BR e as nossas seções regionais são mais que do que seções, 

correspondem aos CAU/UF. No regional, nós temos uma assembleia regional, que une todos os arqui-

tetos daquela região e tem três dirigentes - é comandada por um presidente e tem dois secretários. 

Há um Conselho Diretivo Regional, que tem nove eleitos, e depois o Conselho de Delegados, que tem 

uma chapa onde estão todos os delegados eleitos de cada partido. E temos ainda o Conselho Regional 

de Admissão e o Conselho Regional de Disciplina, isto nos órgãos regionais. Nos órgãos nacionais, nós 
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temos o Congresso. O Congresso se reúne de três em três anos, debate os grandes temas da Arquitetura 

e emite para que o Conselho Diretivo depois implemente. Temos a Assembleia Geral, que se reúne pelo 

menos duas vezes por ano e possui todos os arquitetos que queiram participar dela. É composta por 

cinco dirigentes, e trata das coisas do plano, do orçamento, do relatório de contas, essa orgânica mais 

pesada.

Tem, ainda, o Conselho Nacional de Delegados, que funciona um pouco como um órgão 

fiscalizador. Ele é assim porque tem a ver com a chapa, não é? Tem elementos das várias chapas e, por-

tanto, é como que um órgão fiscalizador. Para terminar, vou falar do Conselho Diretivo Nacional, que é o 

executivo. Há três conselhos aos quais eu também não posso deixar de me referir muito rapidamente, o 

Conselho Nacional de Disciplina, que trata das coisas de deontologia e que é um órgão completamente 

a parte do Conselho Diretivo Nacional. O Conselho Diretivo Nacional não dá ordem ao Conselho Nacio-

nal de Disciplina. O Conselho Nacional de Admissão, esse aí é diferente. Ele submete ao Conselho Direti-

vo Nacional algumas ideias, algumas propostas. E tem o Conselho Fis cal Nacional, que também é to-

talmente separado do Conselho Diretivo Nacional. O Conselho Diretivo Nacional tem nove dirigentes, 

três suplentes e mais dois por aderência. Ora, a aderência são os presidentes das seções regionais, sendo 

que um deles sobe para o Conselho Diretivo Nacional e tem aí lugar por aderência. Desses nove eleitos, 

temos um presidente, que está ali, o arquiteto João Belo Rodeio, um vice-presidente, e temos também 

sete conselheiros, um dos quais sou eu, que me chamo Vicente e estou a seu dispor. 

Roberto Simon: Muito obrigado, Vicente. Adorei as suas comparações numéricas. Eu gosto 

de fazer essas comparações também, ajudam na reflexão. Obrigado mesmo. Gostaria de passar então 

a palavra ao colega Gaetan Siew, para que, se puder, dentro de aproximadamente 20 minutos, faça as 

suas considerações sobre o que foi visto aqui e o que ele próprio pensa a respeito de conselhos. Nós 

ficaremos agradecidos.

Gaetan Siew: Vou ser muito breve. Na verdade, nós ouvimos  as várias apresentações e 

parece que eles usaram duas escolas de pensamento. Uma é mais como o grupo anglo-saxão - e também 

o grupo asiático -, que são opostos, mas muito semelhantes na abordagem, e a outra é mais a abordagem 

latina. Elas são diferentes, mas todas são semelhantes nos objetivos. As entidades profissionais em todo o 

mundo se concentram em três grupos de interesse. Um é o cliente, isto é, o seu próprio cliente. O segundo 

é a sociedade em geral - questões como cultura, meio ambiente, etc. E o terceiro é a profissão, ou seja, o 

próprio arquiteto, sua educação, sua prática, seu desenvolvimento profissional contínuo, essas questões. 



57

Mesa Redonda 1

E esses arquitetos, em diferentes países, tem um órgão, dois órgãos ou às vezes vários órgãos - na França 

você tem até sindicatos de arquitetos. Mas todos eles cobrem mais ou menos os mesmos objetivos para a 

profissão, a questão da sociedade e do cliente.

O objetivo é evitar duplicação, evitar contradição e trabalhar em conjunto, e lidar com todos 

os desdobramentos. Na UIA, todos os padrões têm sido amplamente discutidos desde 1999, mas este é 

um projeto contínuo, um conjunto de padrões internacionais, tanto para a educação como  para a prática 

e todas essas outras questões, esses assuntos afins. Eles são internacionais, ou seja, fornecem o marco 

básico, e não marcos específicos. Fornecem um marco em que cada país e cada organização  encontra suas 

próprias especificidades no âmbito de um marco comum, e foi isso que vimos hoje. Por um lado, você diria 

que os anglo-saxões são mais focados - e os asiáticos também - nas questões de mercado, em normas e 

padrões. Os latinos consideram mais valores, princípios, identidade cultural,  patrimônio - essas áreas são 

muito importantes para eles.

Mesmo quando você analisa as instituições internacionais, a OMC considera a Arquitetura mais 

como uma mercadoria e serviço. E a Unesco considera a Arquitetura como parte da cultura e do patrimônio 

e da identidade. Portanto, não é uma situação de  exclusão, mas sim de equilíbrio entre ambos. Você não 

precisa de um em vez do outro, você precisa de um e do outro. E eu acho que independentemente dos 

padrões que você criar, você deve sempre ter em mente o seu princípio e os seus valores básicos, porque, 

como o RIBA disse no início do dia, quando você chega a cerca de uma centena de conjuntos de normas, 

você diz: “vamos voltar aos princípios”. Isso para se certificarem que não há contradições entre eles. Minha 

palavra final é que o CAU deve buscar a sua própria especificidade e inspirar-se em todas as diferentes 

partes do mundo e eu acho que, como disse o presidente Jordi, você pode escolher a sua declaração, essa 

é a sua declaração e tudo vai derivar da sua declaração.

Roberto Simon: Obrigado, Gaetan. Gostaria de agradecer a presença dos quatro partici-

pantes que nos contemplaram com uma série de colocações importantes para nossas reflexões no futu-

ro. Obviamente, informá-los de que este é o nosso primeiro encontro, na verdade, e certamente outros 

irão ocorrer, para que nós possamos discutir e aprofundar estas questões mais e mais. Eu acho que essa 

é a nossa tarefa daqui pra frente. E principalmente olharmos pra esse mundo globalizado. 

Temos que conversar mais, que discutir mais, acho que nós temos organizações que fazem 

isso. Gaetan há pouco citou, é verdade, nós temos a UIA, a Federação Panamericana de Arquitetos e 
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tantas outras organizações que representam esses continentes. Nós queremos também estar inseridos 

nesta conversa, e certamente estaremos. E, principalmente, sabendo que temos organizações governa-

mentais e não-governamentais que, de certa forma, direta ou indiretamente, também estão ligadas a 

todos nós, como a Organização Mundial do Comércio, Icomos, Docomono e tantas outras instituições 

ue teremos que incluir ness discussão.

Quero agradecer a presença de todos os colegas e informação que as questões encaminha-

das à mesa serão respondidas. Por fim, queria pedir permissão a vocês para dedicar essa primeira mesa 

mesa do Seminário Internacional ao colega Oscar Niemeyer, que foi, certamente, o mais internacional 

de todos nós.
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Boa tarde. Ouvi alguém na plateia sugerir que eu falasse em espa-

nhol, mas estávamos dizendo no almoço que o inglês é muito mais seguro por-

que mesmo entre nós, falantes de espanhol, os diferentes dialetos têm signifi-

cados tão distintos, que eu temeria ofender muitos de vocês. Assim, já tenho a 

tarefa não invejável de ficar aqui e interromper a sua siesta e, por isso, vou falar alto, serei antipático e 

tentarei mantê-los acordados.  Mas a tarefa que nos aguarda é considerável. 

Gostaria de agradecer a todos os membros e à liderança do CAU, especialmente ao presi-

dente Haroldo Pinheiro, por me convidarem para vir aqui e compartilhar com vocês algumas informa-

ções acerca de como regulamentamos a prática da Arquitetura nos EUA e, mais especificamente, como 

aplicamos nossos métodos de controle de qualidade, porque com as tecnologias em constante muta-

ção, a globalização e tudo o que vem acontecendo à nossa volta em nossa profissão, sem dúvida haverá 

desafios significativos nessas áreas como, acredito, vocês verão na medida em que eu prosseguir.

De tudo que aprendi ao me preparar para vir aqui e falar a vocês hoje, a primeira coisa que 

quero fazer é parabenizá-los por terem a sabedoria de reconhecer que há outros sistemas com os quais 

vocês provavelmente queiram aprender. E digo isso com toda seriedade, porque vimos esta manhã sis-

temas que têm cem anos de idade, e eu estou prestes a lhes falar de um sistema que existe há 150 anos; 

e sistemas com tanta bagagem são muito difíceis de serem mudados. Às vezes, eu sinto que insistimos 

em mudar algumas coisas as quais deveríamos estar começando do zero. Como o meu colega Vicente 

disse antes do almoço, eu também, muitas vezes, gostaria de começar do zero.

Vocês têm essa oportunidade - talvez a única de que eu tenha ciência em toda a minha 

vida – de criar, essencialmente, um sistema de regulamentação profissional para arquitetos, a partir 

do zero. Vocês têm uma folha em branco, o que é uma coisa assustadora, mas ao mesmo tempo uma 

grande oportunidade – e, Roberto, você manifestou sua preocupação esta manhã sobre os desafios à 

frente e todo o trabalho que os aguarda –, mas vou compartilhar com vocês o que disse a um dos meus 

colegas em um dos nossos locais favoritos do seminário, sobre a Arquitetura, ou seja, que a Arquitetura 

é uma profissão de otimismo. E se vocês pensarem sobre isso, é muito raro que as pessoas encomendem 

O equilíbrio entre a regulamentação e as 
tendências emergentes da prática

Miguel Rodriguez 
Instituto Americano de Arquitetos – AIA
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projetos de arquitetura significativos quando as coisas estão ruins – e todos nós sabemos disso com 

base em experiência direta – ou quando as coisas estão tristes ou, ainda,  em qualquer condição que 

não seja uma comemoração ou quando as pessoas estão otimistas em relação ao futuro. E acho que se 

vocês abordarem essa tarefa a partir dessa mesma perspectiva de otimismo, vocês verão que, quando 

terminarem, terão  realizado algo que será uma grande parte do seu desenvolvimento profissional e, 

mais importante, do desenvolvimento dos arquitetos que os sucederão, que viverão muito mais do que 

qualquer um de nós aqui, e que serão muito benéficos não só para a profissão, mas para o povo do Brasil 

também. E, finalmente, eu acho que o mundo também poderá aprender com suas realizações.

Como eu disse, sinto-me honrado por ter sido lembrado para vir aqui e falar a vocês. 

Tenho dificuldade em me considerar um especialista em qualquer coisa, mas tenho desempenhado 

funções de liderança na nossa profissão há mais de 19 anos, e acho que aprendi muita coisa – princi-

palmente o que não fazer. Também aprendi ao longo do tempo que, se você se preocupar muito com 

as coisas, seu cabelo ficará branco, e se você continuar a se preocupar com essas coisas, ele acabará 

caindo. Então, só por causa disso, talvez eu seja a pessoa mais experiente que falará a vocês hoje.

Com certeza eu aprendi muito, e também com certeza a prática moderna exigirá um equi-

líbrio muito cauteloso entre um nível adequado de proteção pública, o reconhecimento de um nível 

adequado dos benefícios da profissão e, em seguida, as necessidades dessa profissão na forma de uma 

prática em mutação. Uma prática que está mudando mês a mês, e em alguns casos até mesmo dia a dia, 

como resultado de mudanças tanto tecnológicas como daquelas provocadas por forças econômicas, e 

só porque todo o mundo dos negócios está se tornando globalizado. Nossos clientes já chegaram lá e 

estamos sempre lutando por trás deles, como profissão, tentando manter o ritmo. Esse é um dos de-

safios mais importantes dos sistemas estabelecidos, ou seja, a incapacidade de ser flexível o suficiente 

para mudar suficientemente rápido a fim de acomodar as necessidades da profissão no que diz respeito 

a satisfazer as necessidades dos seus clientes.

Não podemos simplesmente, de forma arbitrária, abrir mão da nossa responsabilidade de 

proteger esse público e acabar com a regulamentação, de modo que o resultado final seja permitir 

que os arquitetos se movimentem mais livremente, mas também causem danos mais livremente, no  

pior dos casos.

Então, eu gostaria de começar explicando-lhes sucintamente como a profissão é gerenciada 
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nos EUA. Não vou usar o Power Point hoje - porque eu não queria 

que o brilho da tela incomodasse o seu sono depois do almoço, mas 

principalmente porque, com toda a honestidade, provavelmente 

eu exibiria um monte de organogramas que  talvez não tivessem 

um impacto significativo em vocês. Prefiro que nos concentremos 

nessa conversa e espero que a minha explanação seja suficientemente boa para que vocês sobrevivam 

a essa conversa sem o uso de Power Point. 

A coisa mais importante que compartilharei com vocês antes de começar a descrever como 

efetivamente agimos, é a necessidade de um senso de clareza, um senso de transparência, um entendi-

mento da importância das pessoas envolvidas na criação de qualquer sistema que vocês optarem por 

criar. Agora, clareza e transparência parecem significar a mesma coisa, mas as estou compartilhando 

com vocês a partir de duas perspectivas diferentes.

Clareza é a necessidade de que a regulamentação, as leis e todas as regras que criadas para 

fazer com que elas funcionem, dêem frutos, sejam suficientemente simples e claras para que aqueles 

que precisarem usá-las possam compreendê-las e incorporá-las à vida profissional diária.

Um dos desafios que enfrentamos nos EUA é o fato de nossas leis serem antigas e, à medida 

que as modificamos, tendemos a mudar somente as partes que achamos que precisam se mudadas, 

mas essas mudanças interferem em outras partes, e algumas vezes a linguagem se torna confusa ou 

conflitante, e então você recebe minha desculpa favorita daqueles que estão sendo punidos pelos con-

selhos: “Eu não sabia”. Preocupo-me quando as pessoas dizem que não entendem - e, portanto, a clareza 

é importante.

A transparência trata de assegurar um processo muito claro, para que todos  entendam  o 

que está ocorrendo e o que ocorreu. E, mais importante, que todos tenham interesse nos resultados. 

Chamamos isso de “apropriar-se” do resultado. Se você desempenhou um papel na criação das regras, 

não se trata de uma obrigação que lhe está sendo imposta, e você certamente se beneficiará dos sub-

sídios adicionais.

Na minha experiência pessoal, percebi que sempre que me permito pensar que sei tudo a 

respeito de alguma coisa, rapidamente vejo que estou errado. Se essa transparência de processo existir 

“Os sistemas regulatórios 

que não são semelhantes 

contribuem para gerar 

confusão e falta de clareza” 
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e as pessoas puderem contribuir para o 

processo, não apenas de dentro do CAU, 

mas também de fora, seus resultados 

serão mais bem atendidos e se benefi-

ciarão dos subsídios adicionais.

Prosseguindo, falarei um pouco sobre registro nos EUA. O nosso sistema não é signi-

ficativamente diferente do sistema que o meu colega Richard explicou em relação ao RIBA esta 

manhã. Mas há algumas diferenças, no sentido de que o nosso é separado em várias partes, em-

bora obtenhamos as mesmas coisas e, o que é estranho, grande parte da nossa programação  

é bastante igual.

Mas nos EUA – e isso, em parte, porque somos os “Estados” Unidos – começamos como 

um grupo de treze colônias individuais que descobriram que juntas poderiam ser muito melhores, e 

trabalharam para se unir. Mas ao fazê-lo, quiseram preservar o direito de cada colônia (hoje um Estado) 

para determinar o seu próprio destino e o de seus cidadãos. Como resultado, um dos conceitos mais 

importantes da nossa legislação, o direito que vem logo atrás dos direitos humanos, é o conceito de 

“direitos dos Estados”, ou seja, cada estado tem o direito de governar o seu próprio povo da forma que 

considerar apropriada.

Parece uma grande ideia, certo? Exceto pelo fato de que acabamos tendo um sistema de 50 

diferentes conjuntos de leis de registro para arquiteto nos Estados Unidos – separadamente. Não há um 

registro nacional. Eu moro na Flórida e, então, eu tenho um registro da Flórida.  Tive a oportunidade de 

trabalhar em outros locais e, portanto, também tenho registro no Alabama, na Geórgia e na Carolina 

do Sul. Por que isso é importante? Bem, talvez não seja, mas nos leva ao próximo ponto. Com essas 

diferenças vem a disparidade de regulamentações. Os sistemas regulatórios que não são semelhantes 

contribuem para gerar confusão e falta de clareza, isso sem mencionar a necessidade de sempre acom-

panhar exigências diferentes no que se refere a como exerço a profissão, como dou continuidade ao 

meu desenvolvimento profissional e, geralmente, como sou regido pelas pessoas naquele estado em 

que estou trabalhando.

E embora isso possa ser apropriado, pode não ser absolutamente necessário. Se efetiva-

mente analisarmos as diferenças e entendermos que, apesar delas, as soluções podem ser semelhantes, 
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então podemos começar a criar um sistema que seja coerente do ponto de vista nacional e que tenha 

aplicabilidade também no nível regional.

Tivemos que chegar lá da maneira mais difícil; tivemos primeiro o sistema desarticulado, 

e foi somente com muitos anos de colaboração entre as organizações, que eu descreverei em poucos 

minutos, que conseguimos chegar a um ponto em que temos um sistema razoavelmente coerente, 

que varia muito pouco de estado para estado. Em essência, ele equivale a um registro nacional, exceto 

pelo fato de não sê-lo; ainda temos que obter o registro onde quer que queiramos exercer a profissão, 

separadamente.

Acrescentemos a isso o fato de que, nos EUA, o título de arquiteto também é protegido 

por lei (o que significa que não pode ser usado por uma pessoa que não tenha registro), e tem-se um 

sistema em que não posso me denominar arquiteto, ou muito menos atuar como tal, em um estado em 

que eu não tenha registro. O absurdo de tudo isso talvez não esteja tão claro, exceto pela história que 

lhes contarei agora.

Em algumas partes do Estado da Flórida, se você sair da estrada por algumas milhas,  você 

atravessa a fronteira para o Alabama ou para o Mississipi. No Alabama não tenho problema, porque 

tenho registro, mas se eu entrar no Mississipi, de alguma forma mágica me torno “mais burro”, porque 

não tenho registro e não posso mais me denominar arquiteto ou atuar como tal. Isso parece não fazer 

nenhum sentido, mas é a lei.

Obviamente, estou usando isso para descrever conceitos que não lhes recomendo adotar. 

Não é, na realidade, tão absurdo como descrevi. Eu teria que sair da estrada e ir até o proprietário do 

primeiro local que eu vir e me oferecer para reformar sua loja. A polícia não vai me mandar parar e me 

multar por não eu ser arquiteto.  

Outra diferença da nossa regulamentação é que na maioria dessas 54 jurisdições, o exercício 

da Arquitetura começa com a oferta do serviço. O simples fato de apresentar-se como arquiteto pode 

deflagrar um problema. Portanto, se estivéssemos em um daqueles Estados onde não tenho registro, 

algum regulador excessivamente zeloso poderia me punir por exercício indevido da profissão.

Isso me leva à terceira peça importante que mencionei anteriormente: as pessoas. Qualquer 

sistema de regulamentação é tão eficaz e tão bom apenas quanto as palavras no papel, inicialmente, e 
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sua capacidade para ser flexível. A maioria dessa flexibilidade vem das pessoas que interpretam esses 

regulamentos.  Essas pessoas devem estar prontas para tomar decisões, devem ser práticas e, em minha 

opinião, na medida do possível, exercer a profissão. Porque somente se você estiver exercendo a profis-

são no dia a dia poderá realmente entender as necessidades diárias cotidianas dessa prática. 

Sabem agora que somos loucos, que registramos as pessoas individualmente por Estado, 

que o título de arquiteto é protegido; então, não posso me intitular arquiteto fora de um desses estados 

onde tenho registro. É, sem dúvida, um sistema curioso.

A outra pergunta que vocês podem ter é por que fico falando 54, e acho que muitos de vocês 

sabem que os Estados Unidos têm apenas 50 Estados. A diferença no número se deve ao fato de que também 

registramos arquitetos no que denominamos as três possessões dos EUA - Porto Rico, Ilhas Virgens e Guam; 

e, como no Brasil, temos um distrito federal, a nossa capital, o Distrito de Colúmbia. Muitos de vocês talvez 

reconheçam o nome mais comum - Washington, D.C. Esses são os outros quatro que compõem o total de 54 

jurisdições de registro.

O processo é estabelecido por procedimentos legislativos em cada Estado. Cada um tem 

sua própria “lei do exercício profissional para arquitetos” sob um título semelhante. E, no conceito do 

sistema jurídico desse Estado, algumas dessas “leis” são mais restritivas do que outras. Quando digo 

mais restritivas, refiro-me a um sistema de leis que, na configuração de “perdedor”, uma lei de exercí-

cio profissional pode simplesmente reconhecer que a profissão existe e que será regulamentada, e os 

meios pelos quais ela deverá ser regulamentada.  Então, por exemplo, ela criará um conselho, e isso é 

tudo o que a lei prescreverá. Então, o próprio conselho terá autoridade para criar as regras que julgar 

necessárias  para implementar a lei. 

Em outros estados, como na Flórida, a configuração mais restritiva efetivamente começa a 

listar ou definir exigências específicas no âmbito da própria lei. E, na Flórida, nossa lei inclui um bom nú-

mero de exigências específicas, porque a interpretação dos nossos advogados é que, se o conselho não 

tiver autoridade para redigir a lei ele próprio, então não poderá fazê-lo. Assim, acabamos com muitas 

exigências específicas na própria lei, e sempre que redigimos uma regra, uma comissão de advogados 

as examina para confirmar que efetivamente temos autoridade para redigi-la. É uma loucura, eu sei.

Portanto,  se eu ainda não os houver convencido de que ser um arquiteto registrado nos 
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EUA pode ser um processo louco, talvez eu o faça antes de terminar. Tenho certeza de que estou che-

gando lá rapidamente.

Trata-se de um sistema regulatório relativamente complicado. O impacto de se ter mais 

exigências na lei do que nas regras (e não diretamente sob o controle do próprio conselho) é mais difícil 

de mudar. E é um sistema legislativo aberto, o que significa que todos podem ter voz no processo - em 

comparação com a autoridade legisladora do conselho, que é um processo mais rápido, que ainda as-

sim tem que ser público, mas não precisa passar por todas as interações por que passam os processos 

legislativos. 

Então, essa pode ser uma decisão antiga, mas na medida em que vocês puderem maximizar 

o número de regras e a estrutura operacional sob o controle direto do CAU e não tiverem que passar 

pelo órgão legislativo, vocês estarão muito melhor servidos.

Agora, quero lhes falar sobre o sistema regulatório e sobre como se tornar um arquiteto nos 

EUA, porque isso também é diferente de outros modelos que vocês viram hoje. Em geral, descrevemos 

o processo como o “banco de três pernas”, uma analogia relativa a como registramos nossos arquitetos, 

especificamente para indicar que, como muitos de vocês sabem – já que somos todos arquitetos –, se 

retirarmos uma perna, qualquer perna, de um banco de três pernas, acabaremos sentados no chão, 

porque o banco não vai funcionar!

O sistema é concebido de forma que as três partes constituam um todo, e não pode funcio-

nar plenamente e desempenhar suas responsabilidades sem as três pernas no lugar. Essas três “pernas” 

são educação, experiência e exames.

Então, diferentemente de outros sistemas no mundo, nós formamos alguém com  um título 

em Arquitetura, que tem que ser um título credenciado – vamos falar sobre credenciamento mais tarde, 

mas a pessoa ainda não está pronta para ser um arquiteto. Quando a pessoa se forma, precisa adquirir 

aproximadamente três anos de experiência prática, trabalhando sob a tutela de um arquiteto registrado 

e, depois, passar por um exame. Esse exame é focado no que a pessoa aprendeu durante sua experiên-

cia prática, e não tem como objetivo reavaliar o que ela aprendeu na faculdade. O objetivo é testar o que 

aprendeu com a experiência e, é claro, sua bagagem - é o que ela aprendeu na faculdade, mas o foco do 

exame é a experiência prática real.  
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Até muito recentemente, era preciso seguir essa ordem. A organização que coordena o pro-

cesso insistia que a pessoa não poderia prestar o exame até que concluísse o período de experiência. 

Mas recentemente conseguimos, por fim, mudar isso. Depois de nos “estapearmos” por um bom tempo, 

todos concordamos que, na realidade, não fazia diferença se alguém prestasse o exame enquanto ainda 

estivesse adquirindo experiência, porque se a pessoa houvesse aprendido o suficiente, ela seria aprova-

da no exame; caso contrário, ela simplesmente seria reprovada.

Assim, se você confia que as três peças foram concebidas para funcionar em conjunto e não 

podem funcionar separadamente, então quando você presta o exame, o ponto em que você está na 

trilha da experiência não deve fazer diferença, e todos finalmente concordamos com essa conclusão e, 

hoje, a pessoa poder prestar o exame um dia depois de se formar com um diploma credenciado.  Mas o 

diploma credenciado ainda é o primeiro passo.

Vou me concentrar na parte da experiência para lhes dar uma ideia de como algumas vezes 

circunstâncias inesperadas podem criar desafios que, por serem fortuitos, não foram previstos. Sempre 

tivemos a exigência da experiência nos Estados Unidos. Quando eu estava na faculdade e me formei 

pela Universidade de Miami, em 1981, a exigência da experiência era uma exigência do calendário pre-

vista em lei. À época, se a pessoa se formasse com o grau de bacharel em Arquitetura, que é o grau 

profissional mínimo, precisaria adquirir três anos de experiência profissional. Se tivesse o grau de mes-

trado, esse período era reduzido em um ano, de forma que seriam necessários dois anos de experiência 

prática.   

O problema com esse sistema, da forma como foi concebido, é que não havia controle sobre 

o que consistia essa experiência. Então, você poderia literalmente ter trabalhado para um arquiteto, 

mas fazendo sempre a mesma coisa e nunca adquirir experiência em outras áreas práticas que são es-

senciais para a formação de um arquiteto completo e, da mesma forma, você poderia estar trabalhando 

sob a tutela de um arquiteto registrado, mas que não estava trabalhando em uma área tradicional da 

Arquitetura e, portanto, não adquirir uma experiência balanceada.

O que surgiu foi a criação de um programa que chamamos de Programa de Desenvolvimen-

to Interno (Intern Development Program - IDP). Nos Estados Unidos, gostamos dos nossos acrônimos, 

das nossas siglas. Esse programa foi criado multiplicando-se os três anos de experiência exigidos pelo 

número de dias úteis em três anos civis e obteve-se um número – na faixa de 730 – que representava a 
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experiência total em horas. Isso foi estabelecido como 730 unidades de aprendizagem, onde cada uni-

dade representava um período de oito horas, e determinou-se o que, na prática, um arquiteto deveria 

saber antes de ser solto no mundo para praticar Arquitetura. Essas 730 unidades foram desmembradas 

em um determinado número de unidades para cada área prática, por exemplo: negociação de contra-

tos, comunicação com o cliente, gestão de projetos, projeto preliminar, desenho esquemático – todos 

vocês sabem quais são essas competências. Até aquele momento, essa foi uma decisão extremamente 

inteligente, e aquele era o sistema criado.

A circunstância que vemos hoje é que, na medida em que diferentes fatores que afe-

tam a experiência do estagiário no escritório – e esses fatores podem variar de “a economia está 

terrível - não há trabalho” a “a economia está fantástica - há trabalho demais”. Todos nós conhe-

cemos as diferentes pressões que isso impõe às pessoas que exercem a profissão no que se refe-

re a terminar o trabalho a tempo para cumprir todos os prazos necessários.  O resultado disso é 

que, por vezes, é difícil para o arquiteto estagiário (essa é a expressão que usamos) conseguir cum-

prir o número específico de horas em cada área exigida em uma sequência ideal para que conclua 

o programa em três anos. O que tem acontecido é que, segundo os números mais recentes que te-

nho, o arquiteto típico precisa de cerca de cinco anos e três meses para passar pelo processo de três  

anos de experiência.  

Bem, isso tem todos os tipos de ramificações, principalmente quando falamos de di-

versidade na profissão, quando falamos de diferenças em situações econômicas, dos recursos 

disponíveis àquela pessoa específica, há todos os tipos de implicações, mas o sistema, em geral, 

funciona muito bem. 

Como tenho muita experiência em sistemas, estive na Espanha na semana passada - em 

Madri, especificamente. Lá, as universidades literalmente formam e registram um arquiteto simultanea-

mente. Assim, no dia seguinte à formatura, o arquiteto simplesmente vai ao colégio, registra-se e fica 

livre para sair e projetar edifícios. Em minhas conversas com meus colegas espanhóis, vi que eles reco-

nhecem a necessidade de algum tipo de experiência prática na formação de um arquiteto. O UIA tem 

falado muito sobre isso, bem como muitos na profissão. Quero compartilhar com vocês que é importan-

te garantir os melhores meios possíveis, que a experiência prática seja tão ampla e diversificada quanto 

necessário, mas alertá-los para que tenham cautela  em como vocês esperam que alguém adquira essa 

experiência, para que vocês não esbarrem nas circunstâncias fortuitas de que alguém poderá precisar 
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de seis anos para adquirir o equivalente a três anos de experiência. Essa é uma peça crucial do quebra-

-cabeças, ainda mais crucial quando vocês ouvirem o restante do tenho para compartilhar com vocês.

O próximo passo, então, é que a pessoa terá que prestar o exame. Nós o denominamos 

Exame para Registro do Arquiteto (Architect’s Registration Examination), o ARE – eu disse a vocês que 

nós gostamos de acrônimos. O ARE é um exame com sete seções – ou módulos – apresentado em uma 

versão computadorizada. Uma vez que a pessoa esteja liberada para prestar o exame, basta ligar para 

o centro de exames local e marcar uma data para fazer uma ou todas as sete seções. Se não passar, a 

pessoa pode fazer novamente a parte em que foi reprovada, quantas vezes forem necessárias, embora 

agora tenhamos um relógio correndo, e as partes em que a pessoa é aprovada caducam em cinco anos, 

porque todos concordamos que, em um período de cinco anos, o treinamento terá mudado o suficiente 

para justificar a necessidade de refazer a referida parte do exame. Se for reprovada no exame, a pessoa 

terá que esperar seis meses para refazê-lo – outra circunstância fortuita. O exame computadorizado 

foi uma grande ideia, e pode ser feito praticamente onde for preciso. Antes disso, devido à logística 

necessária para organizar um exame em uma enorme sala como esta, os exames eram realizados uma 

vez por ano, em apenas uma cidade de cada Estado. Portanto, se a pessoa estivesse na cidade errada, 

precisava se afastar do trabalho, viajar para a cidade onde o exame seria realizado, passar a noite em 

um hotel... Vocês entendem?

Agora, com computadores, nos livramos disso, mas como é preciso manter a integridade 

do exame computadorizado, cujo material gira em um ciclo de seis meses, é preciso esperar seis meses 

para refazer a seção. Coloquem-se no lugar de uma pessoa que é extremamente inteligente, mas não se 

sai bem em exames. Todos nós conhecemos pessoas assim, e você pode facilmente estar na situação em 

que precisaria de vários anos para concluir o exame.  De fato, as últimas médias que tenho visto também 

apontam para o fato de que a maioria dos candidatos agora demora cerca de cinco anos e meio para 

concluir o exame.

Somos todas pessoas inteligentes nesta sala, então façam o cálculo. Seriam necessários cin-

co anos para concluir o exame, cinco anos para concluir o período de experiência e mais cinco anos para 

obter o grau profissional mínimo exigido para ser um arquiteto. Estamos falando de um total de quinze 

anos desde a decisão de se tornar arquiteto até o momento em que a pessoa poderá, efetivamente, 

intitular-se um arquiteto – mas apenas em um Estado!
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O que espero que vocês entendam disso não é que eu ache o sistema terrível. De fato, acho 

que o nosso sistema é danado de bom. Mas ele apresenta dificuldades que sei que podem ser supera-

das, especialmente se consideradas a partir de uma nova perspectiva, que é a oportunidade que se tem. 

É por isso que foi importante.  Perdoem-me por enfadá-los com essa história, mas é para que vocês en-

tendam de onde viemos, e isso lhes dá uma ideia melhor de que não somos realmente tão burros quan-

to parecemos por causa do quanto erramos. Nós simplesmente erramos porque aconteceu de errarmos.

Agora a pessoa é um arquiteto e essas são as três partes e ela está por conta própria – e 

boa sorte? Obviamente, não é tão simples assim. Também há a necessidade de educação continuada 

compulsória. Odeio esse nome, porque o que ele realmente significa é que preciso contar pontos – seja 

o número de horas que preciso me sentar em algum seminário onde eu provavelmente não queria 

estar, mas que era o único disponível e eu preciso renovar meu registro e não tive tempo de encontrar 

algo melhor.

Prefiro a expressão “desenvolvimento profissional” ou “desenvolvimento profissional conti-

nuado”. É bem mais doce. O AIA introduziu isso para seus próprios membros aproximadamente à mes-

ma época em que os órgãos reguladores estavam começando a ter a mesma conversa. Foi somente por 

causa da natureza deliberativa do processo decisório do AIA que o programa de educação continuada 

compulsória para os membros não foi aplicado até dois anos após o primeiro Estado tê-lo tornado obri-

gatório para a renovação do registro na maioria das jurisdições. E os últimos números que tenho mos-

tram que cerca de 47 das 54 jurisdições exigem algum tipo de educação continuada. O número atual 

de horas exigido é, na média, 12 por ano. Vocês provavelmente não verão isso colocado dessa forma 

porque alguns Estados, como a Flórida, renovam registros a cada dois anos; Nova York a cada três anos. 

Então, se observarmos as regras de Nova York, elas falam de 36 horas; as da Flórida, 24. Mas esses são 

apenas múltiplos de 12 por ano. Essa é uma exigência para o registro em 47 dos 54 Estados, e tenho 

certeza que em breve será uma exigência em todos os 54.

Também temos uma exigência semelhante dentro do AIA (18 horas por ano) para que o 

membro mantenha sua associação. De fato, o AIA - e não concordo com isso – agora está reduzindo as 

horas. O AIA criou seu sistema no esforço de fazer com que seus membros sejam vistos como melhores 

do que os arquitetos que não são membros da entidade. A exigência agora está sendo reduzida para 12 

horas para que corresponda à exigência típica no exterior – e eu simplesmente não acho que a corres-

pondência, pura e simples, seja necessariamente algo bom.
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Se vocês acham que 18 é o número adequado, ou talvez 12, ou mesmo 24, devem analisar 

o fato do ponto de vista do que fará sentido para assegurar o crescimento profissional continuado do 

arquiteto registrado no Brasil  

Certamente, nos Estados Unidos a intenção do desenvolvimento profissional continuado 

é que o material apresentado aproveite as competências básicas necessárias para obter o registro ini-

cialmente. Na teoria, isso significa que a pessoa não deve voltar e fazer cursos em áreas que deveria ter 

estudado nos seus anos de universidade, e essa é uma das maiores discussões que temos tido durante 

os anos – o que representa uma ampliação das competências essenciais. Um dos temas de discussão 

tem sido o CAD, por exemplo, o que é uma ampliação da competência básica versus uma competência 

essencial, esperada. Isso obviamente muda com o tempo, e daí a discussão.

A lição a ser aprendida a respeito disso é que o desenvolvimento profissional deve ter um 

impacto significativo – ou tão significativo quanto possível – nessa pessoa. Deve enriquecer ou aprimo-

rar suas habilidades para funcionar como arquiteto. Esse deve ser o elemento principal a ser analisado 

ao determinar se algo deve ser considerado desenvolvimento profissional ou não. A questão não deve 

ser contar pontos para garantir que um requisito obrigatório seja cumprido, porque assim perde-se a 

essência daquele aprendizado, e as pessoas apenas se deixam levar - simplesmente porque precisam. 

Ao contrário, na medida em que se pode criar um sistema para que os arquitetos possam 

usar essa ferramenta de desenvolvimento profissional como um meio para adquirir competências em 

áreas onde talvez não as tenham, seja um tipo específico de projeto – talvez eles sejam mais fortes em 

projetos arquitetônicos, mas não tão fortes em urbanismo, por exemplo –. Se essa ferramenta puder 

se encaixar nessa função, então o programa de desenvolvimento profissional que você criar terá muito 

mais significado para os seus arquitetos e será muito mais benéfico do que você jamais poderia imagi-

nar.

Quero agora falar rapidamente sobre o papel das organizações profissionais nos EUA, para 

que vocês entendam como elas funcionam. Há cinco organizações sobre as quais falarei. Nós nos re-

ferimos a elas como as cinco colaterais, da mesma forma como vocês têm cinco grupos, como os ouvi 

dizerem ontem. Cada uma dessas cinco é uma  organização independente, sem fins lucrativos; não são 

órgãos do governo, não são “registradas”, como é o caso do RIBA, e todas foram criadas para desempe-

nhar funções específicas, que  lhes explicarei a seguir.
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Vou começar com o Instituto Americano de Arquitetos (AIA), já que estou aqui o represen-

tando, e que é a mais antiga de todas as organizações. A história do AIA, que não é conhecida por 

muitos de seus membros, é que ele foi criado exatamente para formar a profissão de arquiteto nos 

EUA, numa época em que a Arquitetura não era uma profissão. Qualquer um podia se intitular arquite-

to. Não havia uma medida, uma norma. Havia construtores que se intitulavam arquitetos, bem como 

escultores, artistas de todos os tipos e, certamente, alguns nomes famosos na história da Arquitetura 

não eram arquitetos – pelo menos não com base no que se tornou a medida da profissão. É estranho, 

mas é verdade. 

Tudo isso aconteceu em 1857, em um pequeno restaurante de Nova York. Os 13 membros 

originais se reuniram e decidiram que seria benéfico formalizar a prática da Arquitetura e, então, o AIA 

foi criado para esse fim. Estamos falando de uma organização que hoje tem 155 anos – haja bagagem! 

Mas sua finalidade principal foi criar a profissão. Hoje, portanto, nos Estados Unidos – e há quem dis-

corde de mim – tudo o que está ligado ao exercício da Arquitetura e também à indústria da construção 

foi, de uma forma ou de outra, formado, institucionalizado, padronizado, gerenciado e continuamente 

atualizado pelo AIA.

A atual função do AIA é a de uma organização profissional. Ele representa o exercício da  

arquitetura; na realidade ele representa a profissão de arquiteto, os indivíduos. Nós, como o RIBA – 

na verdade, eu estava dizendo ao Richard que eu simplesmente me postaria aqui, pegaria seus slides 

e substituiria RIBA por AIA e vocês teriam uma boa ideia do que é o AIA. Temos as Comunidades de 

Conhecimento, fortes órgãos legisladores. As Comunidades de Conhecimento fazem parte de um com-

promisso global de conhecimento, de ser uma organização baseada no conhecimento, em que a meta 

é propiciar o conhecimento de que nossos membros  necessitam para ter sucesso e continuar a crescer 

no exercício da profissão. Assim, realizamos pesquisas, geramos determinados conjuntos de conheci-

mento (por meio de nossos membros) – e isso é parte do funcionamento do AIA, além de sermos um 

dos cinco atores na regulamentação e gestão do exercício da profissão.

Num determinado momento, tornou-se interessante separar a parte reguladora do AIA para 

solucionar quaisquer conflitos de interesse que podem surgir quando você representa a profissão e, 

simultaneamente, a regulamenta. Nem sempre haverá uma distinção muito clara. Assim, foi criada uma 

associação denominada Conselho Nacional de Entidade de Registro de Arquitetura (National Council 

of Architectural Registration Boards - NCARB), por sugestão do AIA. A função dessa organização – que 
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muitos pensam ser um órgão de credenciamento, mas isso não procede – é coordenar os trabalhos 

dos 54 conselhos independentes, para que haja semelhanças entre eles e para facilitar a portabilidade 

das credenciais. E isso tem ocorrido.  Com o passar do tempo, o órgão também se tornou o guardião 

de registros, de forma que as credenciais profissionais ficam armazenadas. Se quiser, o arquiteto paga 

uma taxa pelos serviço e eles mantêm um dossiê profissional, que facilitará a portabilidade das suas cre-

denciais, de modo que, se eu sair da estrada e entrar no Mississipi com muita frequência e decidir que 

quero me registrar lá, eles facilitam o processo para que isso aconteça. As duas outras funções-chave do 

NCARB hoje são administrar e operar tanto o ARE (o exame) como os programas de IDP (experiência). 

O NCARB é uma parte importante do nosso banco de três pernas no que se refere a registro, embora o 

órgão, em si, não emita registros.

O próximo grupo é o Instituto Americano de Estudantes de Arquitetura (American Insti-

tute of Architecture Students - AIAS).  Há muito tempo achamos que os estudantes têm um lugar à 

mesa, têm uma boa contribuição a oferecer. De fato, como meus colegas esta manhã, fico impres-

sionado sempre que ouço estudantes falarem sobre suas necessidades e sua visão da profissão. 

Eles continuam a me impressionar. Nesse sentido, a profissão está em grande forma.

O grupo seguinte é a Associação de Escolas Colegiadas de Arquitetura (Association of Colle-

giate Schools of Architecture - ACSA), que essencialmente representa a academia e é composta pelas 

várias escolas de Arquitetura dos EUA.  Esse grupo representa o interesse e a perspectiva da academia 

e desempenha um papel crucial na formação do arquiteto profissional e no avanço da educação em 

Arquitetura.

Embora fizessem parte do AIA, originalmente, ficou também determinado, em 1985, que 

seria melhor para elas serem independentes, para que pudessem atuar como suas próprias organiza-

ções. Hoje são uma organização separada, uma das cinco colaterais.

E, finalmente, temos o Conselho Nacional de Credenciamento de Arquitetos (National 

Architectural Accrediting Board – NAAB), o órgão que credencia a educação profissional em Arquite-

tura. Em cada uma das 54 jurisdições nos EUA é preciso que haja um título credenciado pelo NAAB 

– há apenas cinco ou seis delas com orientações diferentes, mas todas têm essa exigência.

O credenciamento de cursos de Arquitetura é um processo muito intenso. Já que vou falar 
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sobre isso amanhã e estarei no painel, vou deixar para aprofundar o assunto amanhã. Essencialmente, 

observamos os resultados; somos um sistema baseado em resultados, o que dá às escolas flexibilida-

de para ensinar a profissão de Arquitetura da forma como acharem mais conveniente. Então, o que 

acontece nos EUA é que a pessoa pode, na verdade, escolher sua escola com base no campo da Arqui-

tetura que mais a atrai, mas os resultados sempre serão os mesmos. Não quero que vocês pensem que 

estamos apenas observando os resultados porque há, na verdade, 12 condições – e apenas uma delas 

está relacionada com esses resultados, enquanto as demais tratam da instituição em si, de elementos 

críticos. Entre eles, se o corpo docente e os recursos são suficientes para apoiar o programa e se há 

recursos para apoiar as atividades dos estudantes fora do ambiente universitário, tais como viagens de 

estudo. Porque todos esses elementos contribuem para o resultado e não queremos observar somente 

esse produto final.

Finalmente, quero dizer que o credenciamento não é um processo que ocorre apenas uma 

vez; o credenciamento precisa ser revisto a cada seis anos, que é o prazo máximo de credenciamento 

disponível atualmente. Nós evitamos a degradação dos cursos ao longo do tempo, fazendo do creden-

ciamento um processo recorrente e que assegure visibilidade continuada.

Eu dei a vocês um monte de peças. Quero que pensem nos desafios que surgirão quando 

começarmos a falar da globalização do exercício da profissão, da terceirização de projetos para outros 

locais que não o escritório onde vocês trabalham, no que se refere a como aplicar o que chamamos de 

“controle de supervisão responsável”, ou seja, quando o arquiteto está diretamente encarregado e é 

responsável pela preparação do projeto. É assim que garantimos o controle de qualidade da profissão.  

Bem, não estou dizendo a vocês que não seja possível, mas sim que os nossos sistemas nos EUA hoje 

estão enfrentando dificuldades em relação a esse desafio, e apenas por meio da interpretação criativa 

de alguns membros dos conselhos temos conseguido evitar uma enorme discussão. A verdade é que, 

se vocês forem estar intimamente envolvidos no projeto e forem fazer isso à distância, por meios ele-

trônicos – e há capacidade para isso –, então teremos que pensar em aplicar isso de formas diferentes.

Essa é a a oportunidade de vocês, o fato de poder olhar para isso não da perspectiva de dos 

últimos 50 anos, mas de como é fazê-lo hoje e, o que é mais importante. Essa é a oportunidade para 

considerar esses desafios à luz das experiências que tivemos e das coisas que nos amarram, que nos 

detêm. Eliminem esses empecilhos, porque há maneiras de um arquiteto exercer controle de super-

visão responsável usando meios virtuais, há formas de garantir a qualidade do produto que estamos 
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entregando aos nossos clientes com as tecnologias atuais.

Vocês têm a melhor oportunidade porque não têm a bagagem do passado. Então, vou 

encerrar simplesmente lembrando a vocês que a maior oportunidade para desenvolver um sistema 

regulatório vem do fato de que vocês estão desenvolvendo um ‘novo’ sistema regulatório. Acho que 

vocês são tremendamente inteligentes, sua liderança em especial, por entender o valor de organizar 

um seminário como este e manter essa discussão com um monte de gente chata que compartilha um 

monte de informações que, a propósito, quando terminarmos amanhã, vão todas se encontrar.

Essa é a maior oportunidade de vocês e sei que vocês não vão perdê-la, e estou ansioso para 

ver os resultados. Espero poder falar sobre eles em algum evento no futuro, onde mais uma vez estarei 

compartilhando os melhores e mais brilhantes sistemas regulatórios com outros grupos que queiram 

conhecê-los.
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Companheiros e companheiras, arquitetos brasileiros e companhei-

ros de todas as entidades de países reunidos neste Seminário, primeiramente me 

apresentarei. Sou Luis Peirote, arquiteto há 33 anos, presidente do Conselho de 

Arquitetos da Província de Ragún, do Conselho Superior do Colégio de Arquitetos 

da Espanha e participante da Comissão Internacional. Gostaria de agradecer ao CAU pelo convite. É uma 

honra intervir no Seminário em nome do nosso Conselho Superior de Arquitetos da Espanha – além de 

uma oportunidade de conhecer Brasília. Espero poder conhecer melhor a cidade a partir dos colegas 

que exercem aqui a profissão. 

Primeiro, quero prestar uma homenagem ao nosso mestre Oscar Niemeyer. Para nós, na 

Espanha, além de um grande arquiteto e um mestre importante, é uma grande pessoa, de muita ho-

nestidade e um grande coração. Ele recebeu o Prêmio Príncipe de Astúrias da Arquitetura e das Artes 

e, como foi dito pelo presidente, recebeu o Prêmio do Colégio de Arquitetos da Catalunha. Para nós, foi 

muito triste começar este Seminário com a morte do querido Oscar Niemeyer. 

Entendendo a complexidade do funcionamento dos colégios, farei um breve resumo histórico 

acerca da instituição e sua regulamentação, da obrigatoriedade do registro na Espanha, das escolas de 

Arquitetura na Espanha – plano de estudos, currículo etc. – e dos desafios éticos e profissionais referentes 

aos arquitetos. Estudando o início dos colégios de arquitetura na Espanha, observamos que o processo foi 

muito semelhante ao que ocorreu no Reino Unido e relaciona-se também aos EUA. 

Os colégios de Arquitetura começaram, na Espanha, numa monarquia que, com um decreto 

de 1832, tornou-os obrigatórios. É necessário compreender o século XVIII para entender a história dos 

colégios na Espanha. Após 1837, com a instauração do governo liberal, a obrigatori edade foi eliminada, 

mas voltou a existir por exigência e pressão dos arquitetos que trabalhavam na corte, próximos ao poder 

real. Com este lobby, foi possível adquirir alguns privilégios. 

No início do século XX, foi possível definir os três pontos fundamentais dos colégios: as ta-

xas mínimas relativas aos honorários profissionais, a obrigatoriedade do registro e o licenciamento. Em 

A prática profissional da Arquitetura na Espanha
Luis Peirote Santed 

Conselho Superior de Colégios de Arquitetos da Espanha – CSCAE
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1889, o Código Civil foi um dos elementos participantes na 

escolha da representação social do arquiteto na Espanha do 

século XX. Na monarquia, especialmente durante o reinado 

de Alfonso XIII, embora o desenvolvimento industrial estives-

se ligado à concentração dos trabalhadores, realmente não foi possível falar em moradia social. Neste 

reinado, encontramos exemplos de moradia pertencentes aos trabalhadores da mineração na Inglater-

ra, e este aspecto poderia ser considerado inovador numa pers pectiva social, mas não modifica o lugar 

do arquiteto. 

Um ponto fundamental a se considerar é a quebra da monarquia e o início da república. A 

república, na Espanha, provocou o surgimento de dois conceitos na nossa profissão: o Poder Executivo 

propôs uma melhoria nas moradias dos trabalhadores e das populações carentes, e a partir daí surgiu 

uma figura que ajuda o arquiteto nas construções e que recebe remunerações pela coordenação das 

obras, substituindo o chamado “mestre de obras”. 

Outro momento fundamental foi a Guerra Civil Espanhola, na qual o ministro da república 

interveio, declarando que, às vezes, necessitamos de arquitetos que sejam políticos. Neste contexto, 

foram criados núcleos urbanos nas denominadas “regiões devastadas”, e ali foram executadas obras 

de reconstrução da Espanha que incentivaram as moradias sociais. Influi, nesta ocasião, uma tenta-

tiva do governo em mudar o conceito de conselho profissional. Devo destacar também que, como 

disse anteriormente nosso presidente, é importante a presença das associações que desempenham 

o papel de prestadoras de serviços aos seus associados. Essa modalidade institucional de arquitetos 

foi fundada pelo senhor Luis, primeiro ministro de Habitação e, posteriormente, ministro de Governo. 

No Regime Franquista, a filiação foi mantida como obrigatória, e em 1940 foi criado o Co-

légio Oficial de Topógrafos, profissionais que não possuíam um conselho. Para que vocês entendam 

o funcionamento da nossa profissão durante a ditadura de Franco, gostaria de citar alguns dados. O 

item “filiação obrigatória” estabelece que, para haver uma integração entre os profissionais de Arqui-

tetura de todo o país, é necessário cumprir com os princípios vigentes, de acordo com as disposições 

que regulam a prática profissional da Arquitetura e de profissões afins. O próximo item estabelece que, 

enquanto não forem criados órgãos oficiais que substituam, em função, os colégios de arquitetos, estes 

deverão continuar exercendo a função de licenciamento das obras. Ainda, num item seguinte, estabelece 

que sejam incorporados todos os colégios profissionais e todas as organizações profissionais existentes 
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até que sejam integrados definitivamente ao sistema unitário sindical. Esse conceito era especial. Acredito 

que, em outros lugares, o processo seguido foi o inverso. Mas claro que os arquitetos não se integraram a 

esses sistemas. 

Os planos de desenvolvimento do parque de habitação implicaram a mudança de residência 

de 8 milhões de espanhóis, que migraram, em um período curto, de dez anos, das zonas rurais da periferia 

para as cidades mais importantes do país. Nesse momento, só havia duas escolas de Arquitetura, uma em 

Madri e outra em Barcelona. Surgiram também, nesse período, as remunerações mínimas obrigatórias, ou 

seja, os honorários dos arquitetos.

Este processo proporcionou um grande salto no sentido da situação atual, pois influenciou 

um fluxo de atividades importante e prestigiou os arquitetos. Hoje, temos 33 escolas de Arquitetura, e 

não somente duas – o que representou um aumento exponencial no número de profissionais formados. 

Além disso, são importantes também as ações diretivas da União Europeia que pressionaram a Espanha 

e induziram o desaparecimento dos honorários profissionais nos termos anteriores. Após a explosão da 

bolha imobiliária, especificamente na Espanha, em decorrência de taxas de juros e da ampliação do cré-

dito disponível para construção civil, num contexto financeiro europeu favorável, chegamos à situação 

atual com implicações econômicas denominadas de “ativos podres imobiliários”. 

A crise do setor imobiliário nos leva a refletir sobre um exercício profissional da Arquitetura 

mais competitivo, no qual os colégios profissionais deverão tomar medidas diante dos novos tempos, 

onde há cada vez menos oferta de trabalho. Esperamos que esta fase seja superada. O segundo ponto 

que quero abordar é o funcionamento do conselho profissional e a regulamentação da profissão. Come-

ço com uma citação que diz: “o caráter mágico da criatividade do arquiteto é entender como conjugar as 

forças visíveis e invisíveis do lugar”. Os arquitetos são, acima de tudo, profissionais criativos. Os colégios 

de arquitetos na Espanha têm um papel importante na configuração da função do arquiteto, na filiação 

obrigatória para o exercício da profissão e na coordenação da profissão. 

Os colégios não se encarregam somente dos registros e dos licenciamentos de projetos e 

obras, mas também prestam serviços para os seus filiados, inclusive por meio de um sistema de guichê 

informativo único para todos os cidadãos. Além disso, são financiados por seus filiados, embora também 

recebam contribuições de patrocinadores culturais. Entre os serviços técnicos fornecidos, podemos ci-

tar a informação arquitetônica e urbanística a todos os filiados – através do site ou presencialmente – e 



78

Relatório Executivo
Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

serviços técnico-culturais, como a organização de exposições, publicações e premiações. Esses serviços 

possibilitam a vinculação com iniciativas públicas e privadas que queiram patrocinar a Arquitetura. O 

licenciamento obrigatório dos projetos e registro dos documentos requer gastos com autorizações e 

por isso, neste momento, está sendo realizada uma reestruturação dos colégios, como comentou o pre-

sidente do Conselho Superior, para equilibrar os gastos da instituição, principalmente no que se refere 

aos recursos humanos. Pretendemos evitar duplicidade, ou seja, em muitos colégios há sobreposição 

de funções e acabamos realizando o mesmo trabalho, o que implica em um aumento de custos. 

É importante, ainda, racionalizar os serviços prestados aos filiados. Como já mencionei, 

participamos de vários eventos e serviços virtuais e conseguimos, finalmente, uma convergência de 

licenciamento informatizado entre todos os colégios. Isso significa que antes devíamos comparecer às 

repartições públicas para ter acesso ao procedimento e hoje, por meio da rede digital, os arquitetos po-

dem obter as devidas licenças para seus projetos via internet, eliminando o uso de documentação im-

pressa. Além disso, temos o Centro de Assessoramento Tecnológico (CAT), que corresponde aos antigos 

centros de assessoramento das construções, e que agora funciona pela internet. A lei de ordenamento 

da construção continua nos levando a exercer a nossa profissão em “liberdade condicional”. 

Isso implica que, do ponto de vista das responsabilidades civis, as despesas que os arquite-

tos têm são consideráveis. Os nossos gastos com seguros de responsabilidade civil são elevados. Esta-

mos procurando novas formas de seguro para os nossos profissionais. A filiação obrigatória na Espanha, 

em comparação com outros colégios de arquitetos da Europa, é um modelo absolutamente predomi-

nante para a Arquitetura, sendo que apenas os países nórdicos não adotam esse modelo, muito embora 

disponham de estruturas profissionais semelhantes. A Suécia e a Finlândia estão considerando adotar 

o modelo e já entraram em contato com o nosso Conselho 

Superior para conhecer o funcionamento. É preciso levar em 

consideração que, para nós, a mudança de funcionamento, 

ou seja, não possuir filiação obrigatória, não melhoraria de 

forma alguma a situação, muito pelo contrário, pioraria ra-

dicalmente. 

O próximo ponto é a reserva da atividade na Es-

panha, ordenada pela LOE, que define os termos e limites 

entre os que podem exercer a profissão de arquiteto no País. 

“Pretendemos evitar 

duplicidade, ou seja, 

em muitos colégios há 

sobreposição de funções 

e acabamos realizando o 

mesmo trabalho,  

o que implica um  

aumento de custos ” 
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Pode-se observar que somente a Bélgica e Malta adotam um modelo em que a atividade é regulada 

com amparo legal, o que podemos entender como “monopólio de reserva da atividade”. Em outros 

países, como Alemanha, Itália e Grécia, existe a reserva do exercício da atividade, mas funcionando de 

maneiras diferentes para projetos específicos. Já em Portugal, há reserva parcial, que se aplica somente 

a intervenções no patrimônio do país. Na França, a reserva se refere somente ao setor privado e a pro-

jetos com áreas superiores a 180 metros quadrados – e a condução da obra pode ser realizada por um 

engenheiro. No Reino Unido, na Áustria e na Irlanda, não existem reservas, pois a profissão não é regu-

lamentada, embora o título de arquiteto esteja protegido pela diretiva europeia. O trabalho realizado 

nestes países não é submetido a nenhum controle de registro de documentação e não há um sistema 

de notificação. 

Agora, passemos ao item que aborda o ensino da Arquitetura. Menciono uma citação 

de Albert Einstein, que diz: “o ensino deveria ser tal que o que se aprende deveria ser considerado 

um presente e não uma obrigação”. O ensino da Arquitetura começou a ser regulamentado em 

meados do século XVIII na Espanha, antes mesmo dos colégios, que começaram a funcionar em 

1800. A primeira escola fundada foi a Real Academia de Belas Artes, em Madri, em 1750. Vinte 

e oito anos depois, em Barcelona, foi inaugurado um centro de capacitação, ligado à Escudela 

de lá Loggia, que procurava se vincular ao mundo acadêmico e às escolas de arte e artesana-

to. Tanto a primeira escola, em Madri, como a segunda, em Barcelona, foram integradas à Escola 

Universitária de Design, que estabeleceu seus métodos de acordo com o modelo da Escola Poli- 

técnica Francesa. 

Estes foram os dois únicos centros estabelecidos de forma regular nos séculos XVIII e XIX. O 

diploma de arquiteto foi emitido exclusivamente pelo centro de Madri até 1875, ano em que o centro 

de Barcelona começou a emitir seus próprios títulos. Do ponto de vista acadêmico, hoje o cenário é 

muito mais amplo, pois possuímos 33 faculdades onde é possível estudar Arquitetura, sendo que dez 

delas são escolas públicas e, as demais, privadas. Todas elas recebem a mesma denominação – de Escola 

Técnica de Arquitetura. Comentarei um pouco sobre os currículos destas escolas. 

Na Espanha, os currículos, com algumas exceções, são semelhantes entre si. Eles são estru-

turados visando proporcionar uma capacitação teórica e prática, abrangendo uma série de disciplinas, 

relacionadas a projetos e construções. No primeiro grupo, de capacitação teórica, podemos mencionar 

matemática, física, cálculo de estruturas e projeto de instalações. Já no segundo grupo, que diz respeito 
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à prática, vêm os cursos de projetos e planejamento urbanístico. Assim, além da simples formação em 

Arquitetura, os alunos dispõem de uma formação civil. O presidente do Conselho Superior comentou a 

questão da especificidade do arquiteto na Espanha, que dispõe de uma formação tanto artística quanto 

técnica. Portanto, a formação diferenciada na Espanha proporciona um diferencial para seus profissio-

nais. Todas as escolas de Arquitetura da Espanha estão ligadas à Associação de Escolas Europeias de 

Arquitetura, uma organização legitimamente representativa. 

Permitam-me dizer que esta instituição tem uma concepção do arquiteto espanhol como 

profissional de alto nível técnico e artístico. Tudo isso só pode ser compreendido se ficar claro que te-

mos muitíssimo respeito pelos desafios éticos, ou seja, pela deontologia profissional dos arquitetos. 

Na maioria das vezes vemos que, mais importante do que criar novas leis, é redobrar o cumprimento 

das leis existentes. Caso elas fossem cumpridas, todos nós seríamos muito mais eficientes. O ponto de 

proposta deontológica da Arquitetura tem como caráter geral pautas básicas, que descreverei a seguir. 

Os colégios de arquitetos buscam a codificação das normas para evitar dispersão – e 

está sendo estudada a modernização das normas deontológicas após a modernização das normas 

dos colégios. No mês passado, foram aprovados novos estatutos que regerão o Conselho Supe-

rior. Posteriormente, em decorrência disso, será modificado o estatuto dos colégios autonômicos, 

inclusive regulamentos e protocolos específicos para cada província e região. É preciso estabele-

cer bons princípios gerais, mas também refletir a realidade profissional cotidiana e a evolução da 

prática desta profissão. Devem ocorrer revisões contínuas para adequar as normas à realidade, 

dotando-as de publicidade e divulgação. 

Os elementos que foram identificados nos códigos deontológicos nacionais são: indepen-

dência e imparcialidade do arquiteto enquanto profissional liberal e honestidade e integridade – que 

conserve um espírito de justiça para com todos aqueles com os quais estabeleça relações profissionais, 

sendo a prioridade o exercício de sua atividade e, após, o sigilo profissional. A incompatibilidade, tam-

bém, é uma questão importante, pois, quando for estabelecida por lei e houver um conflito de inte-

resses, o exercício da profissão de arquiteto poderá ser considerado incompatível com outras funções. 

Além disso, é foco também o relacionamento com clientes, Conselho Superior, colegas, outros agentes. 

Há ainda a questão da remuneração, da formação continuada, o comportamento ético dos dirigentes 

dos colégios, segurança, previdência social, responsabilidade civil, pesquisa, ciência etc. 
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Há muitos resultados decorrentes desta análise deontológica nos diversos âmbitos do exer-

cício da profissão, incluindo a atividade docente e a questão da projeção internacional. Enquanto os 

códigos vão sendo elaborados nos países, surgem peculiaridades e especificidades. Portanto, deixa de 

ser possível fazer uma generalização, mas apenas assinalar uma série de princípios básicos, cujo caráter 

não tira o valor dos códigos internacionais. Pelo contrário, é preciso estabelecer alguns elementos co-

muns, em um primeiro nível, e desenvolver, posteriormente, as especificidades para cada país. As orga-

nizações monoposicionais europeias foram elaborando este conjunto relativo às profissões autônomas 

representadas na Europa a partir de um documento que oferece perspectiva mundial. 

É importante assinalar a presença de uma série de códigos deontológicos na União Interna-

cional de Profissionais Autônomos que trabalham a partir de alguns elementos básicos comuns a todas 

as profissões. A deontologia é uma das bases para a existência dos colégios profissionais e, na Arquite-

tura, em particular, para alcançar a excelência profissional e para evitar as más práticas. Todos nós arqui-

tetos que participamos deste Seminário devemos trabalhar unidos para atingir a excelência profissional 

e para que ela seja uma garantia para a existência dos colégios e para o conjunto da sociedade. 

Encerro mencionando que a qualidade nunca é um acidente, mas resultado do esforço e 

da inteligência. Digo, ainda, que “a palavra é metade daquele que diz e metade daquele que escuta”.  

Minha palavra, então, foi usada par oferecer a leitura de como funcionam os nossos colégios e escolas 

de Arquitetura, e a palavra de vocês será na mesa redonda, onde espero ouvir as perguntas. 
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Palestra 7
06.12.12

Gostaria de agradecer, em nome da Ordem dos Arquitetos e 

pessoalmente, ao presidente Haroldo Pinheiro, pelo convite do CAU a 

estar presente neste Seminário Internacional. Sou João Belo Rodeia, pre-

sidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal e presidente do Conselho 

Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa. Não tenho o perfil tradicional dos meus an-

tecessores ou de pessoas que ocupam cargos deste tipo. Costumo dizer que sou a prova de que 

qualquer arquiteto pode ser presidente de uma ordem profissional – o que, em outros tempos, não 

seria possível caso não houvesse antecedentes familiares ligados à Arquitetura. 

Um conjunto de circunstâncias me levou a tentar o serviço público de assumir a Ordem. O 

meu percurso foi, sobretudo, como instigador na universidade e crítico da Arquitetura, mas também 

trabalhei e trabalho com consultoria para estratégias de projeto, principalmente na área de patrimônio 

arquitetônico das cidades. O mais importante para qualquer currículo é partilhar uma grande paixão 

pela Arquitetura, amar tanto as arquiteturas que espantam, como diria Oscar, quanto aquelas que ser-

vem e melhoram a vida das pessoas, e este perfil nem sempre é visto naqueles que cumprem serviço 

público. 

Venho de Portugal, pequeno país euro-atlântico constituído por um território continental e 

por dois arquipélagos, Madeira e Açores. Temos cerca de 92 mil quilômetros quadrados e 11 milhões de 

habitantes – portanto, mais da metade do Estado de São Paulo, e uma zona econômica exclusiva para 

o chamado “território atlântico”, com 1,7 milhões de quilômetros quadrados, que será, futuramente, um 

desafio para o País e seus arquitetos. De Portugal, a imagem de Bom Jesus de Braga foi a única imagem 

que faz parte do livro “Brazil Builts: Architecture New and Old”, um catálogo que tornou a Arquite-

tura brasileira famosa em todo o mundo através da Exposição de 1943, no Museu de Arte Moderna de 

Nova York. Penso que, de algum modo, os autores queriam testemunhar essa tentativa de compatibi-

lizar a Arquitetura moderna com o ajuste do CAU, inclusive no âmbito cultural. Isso é importante para 

algumas coisas que direi a seguir. 

Tive a sorte de acompanhar a formação do CAU desde 2009, no encontro do CIALP, em São 

Paulo, quando pude conhecer muitos arquitetos, dentre eles o próprio presidente Haroldo Pinheiro. 

Representação e regulação da profissão  
de arquiteto em Portugal

João Belo Rodeia
Presidente do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos de Portugal – OA
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Havia muita pressa para conseguir rapidamente o reconhecimento que, há tantos anos, os arquitetos 

brasileiros pretendiam. A Ordem dos Arquitetos ofereceu sua modesta ajuda aos arquitetos do Brasil 

escrevendo uma carta ao presidente Lula para apoiar a constituição do CAU. Portanto, recebemos com 

muita emoção a notícia, ao fim de 2010, de sua formação. Hoje, em Brasília, podemos constatar o quan-

to já foi feito. Estamos aqui mais com a convicção de podermos aprender com vocês do que o contrário, 

na certeza, obviamente, da nossa disponibilidade para hoje e amanhã. 

É quase uma obrigação de qualquer um que sobe a este palco falar do Oscar Niemeyer, 

por isso presto minha homenagem com muita alegria, em nome dos arquitetos portugueses. Oscar é 

o membro número 1 da Ordem de Arquitetos de Portugal, além de muitos outros membros arquitetos 

brasileiros. Por este motivo, é grande o luto e a falta que já sinto com relação ao futuro que o próprio 

arquiteto nos trazia. Na verdade, em Portugal, Oscar sempre foi referência constante para os arquitetos 

e, desde o final dos anos 40 e durante os anos 50, muitas de suas obras participaram da adesão desta 

modernidade não-canônica ajustada ao CAU/BR. Então, os arquitetos modernos, de certa forma, re-

viam-se no Brasil e produziam obras de clara filiação brasileira. Não seria possível falar da Arquitetura 

moderna portuguesa sem falar da Arquitetura moderna brasileira e do Oscar, que sempre foi muito 

amigo de Portugal. Quero recordá-los que, em 1964, quando se deu o Golpe Militar aqui no Brasil, ele 

estava em Lisboa e, quando retornou para cá, encontrou muitas dificuldades para trabalhar. Com isso, 

muitas pessoas de fora do País começaram a procurá-lo e a fornecer apoio. São mais conhecidas, por ve-

zes, as obras que Oscar fez na França, na Itália, mas menos conhecidos os projetos que fez em Portugal. 

Portanto, quis, também, neste momento, ter a sorte ou o azar de estar no Brasil para re-

presentar todos os arquitetos portugueses no dia de sua partida. Quis o destino que eu estivesse em 

Brasília para visitar, nos dois últimos dias, algumas de suas maiores obras, do Catetinho ao Palácio da 

Alvorada. Foi no Memorial de Juscelino Kubitschek, grande presidente e outro brasileiro que também 

possuía muita afinidade com Portugal, que soube da notícia da morte de Oscar. Tenho certeza que o 

céu será, em breve, um lugar mais belo e diferente, como a nova Brasília, e que ele permanecerá sempre 

bem vivo entre nós. Vamos agora ao que nos traz aqui. 

Minha palestra tem por objeto a apresentação de uma organização pública profissional, 

a OA, que não representa somente os arquitetos portugueses, mas todos aqueles que trabalham em 

Portugal, portugueses ou estrangeiros. Todos eles têm direitos e deveres iguais se inscritos na nossa 

Ordem. Falarei a partir de quatro pontos fundamentais: o que é a Ordem dos Arquitetos, o que ela faz e 
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como o faz, além de algumas prioridades fundamentais do presente mandato. Começo mostrando-lhes 

uma imagem do Álvaro Siza, nosso arquiteto mais brasileiro, no interior do Iberê Camargo, em Porto 

Alegre. 

Nossa Ordem é uma associação pública profissional portuguesa para a Arquitetura – nes-

te aspecto não creio que seja muito diferente do CAU. Foi criada em 3 de julho de 1998, através do 

Decreto-Lei 176 do Parlamento. No entanto, é fiel a uma longa história de quase 150 anos, que começa 

em 1602 com a Irmandade São Lucas de arquitetos e artistas, fundada em Lisboa. Costumamos nos 

referir a 1866, cerca de 30 anos após o RIBA, como ano de formação da primeira Associação dos Arqui-

tetos e dos Arqueólogos Portugueses, fundada pelo arquiteto da Casa Real Joaquim da Silva. Depois de 

uma série de sucessoras, em 1902 foi fundada a Sociedade dos Arquitetos Portugueses e, em 1933, o 

Sindicato Nacional dos Arquitetos. Ao contrário da Espanha, infelizmente não conseguimos resistir ao 

Estado novo e fomos transformados num sindicato coorporativo, onde quase tudo devia ser homologa-

do pelo regime. A seguir, em 1974 com a reinstauração da democracia, o sindicato transformou-se na 

Associação dos Arquitetos Portugueses, de direito privado. 

Enfim, em 1998, ocorreu a formação da Ordem tal como é hoje. Devo dizer que ela não 

foi criada em 1933 porque a Arquitetura não era reconhecida como formação superior, portanto não 

tínhamos direito de ter uma ordem, fato muito criticado na época, mas sujeitado pelo regime. A Ordem 

tem três atribuições fundamentais: é a representante legal de todos que exercem a profissão de arqui-

teto em Portugal, portugueses e estrangeiros; tem uma delegação de Estado que regula o exercício da 

profissão de várias maneiras diferentes; promove e defende a Arquitetura dentro e fora das fronteiras. 

A delegação de Estado atua pelo menos de três maneiras. Primeiramente, faz o registro de todos que 

praticam a profissão em Portugal, já que o arquiteto só possui título quando está inscrito na Ordem, ao 

invés de sair da faculdade já licenciado. Isso torna mais forte a obrigatoriedade de pertencer à Ordem. 

Em segundo lugar, regula as condições e normas para a inscrição do registro. Por último, tão importante 

ou mais do que os pontos anteriores, a delegação regula a deontologia, que estabelece os direitos e 

deveres dos arquitetos para que haja uma boa convivência. 

A OA possui sua sede em Lisboa e duas sedes regionais, uma no Porto e outra também em 

Lisboa, além de cerda de 20 delegações e núcleos em todo o País. Ela vive de receita própria, numa cota 

anual obrigatória de 190 euros e do conjunto de taxas, mas não possui registro de projetos, como há 

aqui no Brasil. Isso é algo interessante para o CAU, um serviço interno só para angariação de fundos que, 
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em condições econômicas normais, chega a ser mais de 20% 

do orçamento da Ordem. Este serviço provém de patrocínios, 

ações, publicidade e outras contribuições que a OA recebe da 

sociedade civil. Devo dizer que toda atividade cultural da Ordem 

é coberta só pelas receitas extraordinárias, o dinheiro relativo às 

taxas só cobre despesas diretamente ligadas à profissão. 

Passemos ao segundo ponto: o que faz a Ordem dos 

Arquitetos? Vou tentar explicar a pequena estrutura que possuímos na OA. Uma de suas atribuições fun-

damentais é contribuir para a defesa e promoção da Arquitetura e filiar-se ou estabelecer acordos com 

organizações nacionais, internacionais, e estrangeiras com objetivos afins, como o AIA, o Conselho de 

Arquitetos da Europa, etc. Em um segundo conjunto de atribuições, a OA representa os arquitetos junto 

de quaisquer entidades públicas ou privadas; zela pela função social, dignidade e prestígio da profissão 

do arquiteto; registra a autoria dos trabalhos profissionais, embora este ainda não seja um aspecto 

devidamente desenvolvido; e pronuncia sobre a legislação da arquitetura e domínios próprios relativos 

à profissão. No terceiro setor de atribuições, defendemos os princípios e o código deontológico; exerce-

mos jurisdição disciplinar sobre todos os arquitetos que atuam em Portugal, ou seja, o Estado delegou à 

Ordem prerrogativas que um tribunal possui; admitimos e certificamos o registro de arquitetos, conce-

dendo-lhes o título profissional; e regulamentamos e organizamos os estágios de profissionalização, ou 

seja, a Ordem institui um estágio prático obrigatório num período de 12 a 18 meses após a graduação. 

Além disso, há também um segundo período de avaliação, principalmente relativo à deon-

tologia. A OA promove ainda a valorização profissional e científica de seus associados, contribuindo 

para a elevação dos padrões de formação do arquiteto e, nesse sentido, colaborando com escolas, fa-

culdades e outras instituições análogas, além de acompanhar a situação geral do ensino de Arquitetura 

e dar seu parecer sobre todos os assuntos relacionados. Portugal tem 21 cursos de Arquitetura, o que é 

muito para um país pequeno, por isso a tendência é fecharem alguns deles, sobretudo na área privada. 

Há algo que protege a qualidade destes cursos, que devem cumprir uma diretiva europeia chamada 

“diretiva qualificações”, onde a arquitetura tem uma proteção semelhante à das áreas da saúde.

De algum modo, isso signi fica que a União Europeia reconheceu que a Arquitetura possui 

um interesse público especial e, portanto, regulou-a com mais afinco. Essa diretiva possui um conjunto 

de áreas de formação obrigatórias no plano de estudos de todas as universidades europeias que te-

“Portugal tem 21 cursos 

de Arquitetura, o que é mui-

to para um país pequeno, 

por isso a tendência é fecha-

rem alguns deles, sobretudo 

na área privada” 
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nham o curso de Arquitetura. Sendo assim, todas as escolas procuram, de algum modo, cumprir este 

plano de estudos para que seus estudantes possam circular livremente entre escolas na Europa. Isso 

também vale para os profissionais que queiram se inscrever em outros países. De certo modo, esse fator 

liberta a OA, que, ainda assim, emite um parecer não-vinculativo acerca de todas as escolas de Arquite-

tura, dizendo se cumprem ou não o que é estabelecido pela diretiva. 

Somos, então, uma entidade que tem como obrigação verificar a aplicação da  “direti-

va de qualificações”, pois participamos de uma associação europeia de entidades que desenvolvem 

este papel. Ao contrário de outras ordens profissionais, temos, então, alguma influência sobre como 

o curso de Arquitetura se estrutura no nosso país, já que, dificilmente, o Estado deixa passar uma 

escola que tenha um parecer negativo da OA. Afirmo, agora, que o estatuto define os atos próprios 

da nossa profissão de forma muito sumária, diferentemente do CAU, que possui uma lista detalha-

da para definir esses atos. Consistem eles em atividades relativas a estudos, projetos, planos de con-

sultoria, gestão e direção de obras e, também, planificação, coordenação e avaliação reportadas ao 

domínio da Arquitetura. Por domínio da Arquitetura, entende-se: a edificação, o urbanismo – os ur-

banistas com formação em Arquitetura devem estar registrados na Ordem como tal –, a concepção 

e o desenho do quadro espacial da vida da população, visando à integração harmoniosa das atividades 

humanas no território, a valorização do patrimônio construído e a valorização do ambiente. 

 

Também é importante dizer que, em Portugal, a intervenção do arquiteto é obrigatória, 

segundo o estatuto, na elaboração e na avaliação dos projetos e planos no domínio da Arquitetura. 

Ainda assim, em 1998, 50% dos projetos não eram feitos por arquitetos, o que significa que a lei não 

funcionava bem. Recentemente, em 2009, já com a equipe que está à frente da Ordem, tivemos a sorte 

de conseguir alterar a legislação. Portanto, foi fundada uma lei que consagra a obrigatoriedade de que 

somente arquitetos pratiquem Arquitetura. A partir do próximo ano, todos os projetos de Arquitetura e 

Urbanismo em Portugal devem ser feitos por um arquiteto. Outra questão importante é a deontologia, 

relativa aos direitos e deveres. Esses deveres dividem-se em cinco áreas: deveres como servidor do inte-

resse público – como cuidar do patrimônio do país; dever de isenção – de zelar por aquilo que faz; dever 

de manter a competência; dever de reciprocidade entre os arquitetos – como a troca de informações 

éticas; e também deveres para com a OA. 

O trabalho da deontologia é, então, acerca da regulação e o modo como os arquitetos se 

relacionam uns com os outros. A Ordem integra membros efetivos: titulares de diplomas portugueses 
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em Arquitetura que cumprem a diretiva, nacio-

nais de estados membros da União Europeia 

quando titulares das habilitações requeridas 

legalmente para o exercício no país de origem, 

e nacionais de outros estados, como é o caso do Brasil, desde que obtenham a equiparação de seu di-

ploma nos termos de legislação. Infelizmente, nem a OA nem o atual CAU possuem um enquadramento 

para um regime de inscrição mais favorável, o que poderia ocorrer, já que há um tratado de amizade e 

compreensão entre Portugal e Brasil. Um regime assim facilitaria a comunicação entre profissionais. Cla-

ro que isso favoreceria mais a nós, porque faltam profissionais em Portugal, mas também aos brasileiros 

que quiserem ter maior acesso ao mercado econômico mundial. Existe, também, o membro efetivo 

temporário, que faz parte do sistema apenas para trabalhar em determinado projeto, mais ou menos 

como funciona no CAU. Há, também, os membros extraordinários: os honorários – sendo 6 mil deles 

brasileiros –, os estudantes de Arquitetura, os membros estrangeiros que queiram estabelecer alguma 

relação com a Ordem e os estagiários. 

Outro tópico que quero abordar diz respeito ao fazer da OA. Fazer implica construir pontes 

entre áreas diferentes e pessoas diferentes, como esta que lhes mostro, em projeção, do arquiteto João 

Luis Graça. Farei uma leitura do que é a Ordem no seu funcionamento. Temos o Congresso, um fórum de 

arquitetos que acontece de três em três anos; a Assembleia Geral, que é o órgão magno onde todos po-

dem participar e que hoje não funciona muito bem porque temos muitos arquitetos comparecendo; e 

uma estrutura de conselhos que desempenham um papel fiscalizador e ao mesmo tempo consultivo do 

órgão executivo. Há o conselho que regula a deontologia, que é o Tribunal da Ordem; o Conselho Fiscal 

Nacional, que acompanha as contas da Ordem; o Conselho Nacional de Delegados; o Conselho Diretivo 

Nacional; e o Conselho Nacional de Admissão. Essa estrutura é muito complexa e deve ser simplificada. 

Nos Órgãos Sociais Regionais da Ordem, essa estrutura volta a se repetir em parte, já que há 

duas seções, uma Norte e outra Sul, como também delegações e núcleos. Além disso, implementamos 

os chamados colégios de especialidade, que são plataformas de encontro para pessoas que trabalham 

nas mesmas áreas. Dividem-se em Urbanismo, Patrimônio Arquitetônico e Gestão, Direção e Fiscali-

zação de Obras. Portanto, são estes órgãos, sobretudo o executivo, que dão voz aos arquitetos, acom-

panhando as ações do governo, das regiões autônomas e das autarquias locais; aplicando o código 

deontológico e estabelecendo o acesso à profissão; acompanhando o ensino, participando do Conselho 
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Consultivo da Agência de Acreditação do Ensino Superior e 

da ENACA; acompanhando o exercício profissional na União 

Europeia, participando no CAE; acompanhando o AIA; e inte-

grando o Conselho Internacional de Língua Portuguesa. 

Também procuramos formar uma espécie de 

cluster em Arquitetura, que entra na grande Trienal de Por-

tugal. Além disso, há a Casa de Arquitetura, que futuramente 

será um museu. A Ordem integra a Fundação do Comuibere, 

que faz o registro do patrimônio moderno em conjunto com os colégios da Espanha. Neste momento, 

aliás, também presido esta fundação. 

A OA também presta serviços aos arquitetos e à comunidade através de programas, pro-

jetos, ações aos seus membros no âmbito de formação, concursos, serviços técnicos, informação, pre-

miação, eventos e publicações, além da produção de um boletim quinzenal, do “Jornal Arquitetos”, 

de vários websites, uma newsletter digital, página no Facebook, etc. Ademais, temos uma biblioteca 

especializada, com um patrimônio essencial e inúmeras outras atividades focadas em melhorar a vida 

das pessoas e das comunidades. 

Temos pensado muito nas prioridades fundamentais para a OA nos últimos cinco anos, o 

que me faz ter muita inveja do CAU, que pode começar do zero. Não é fácil lidar com uma estrutura 

de 150 anos cheia de vícios, é preciso reformá-la. Apesar de tudo, temos procurado focar a Arquitetura 

portuguesa no âmbito das novas possibilidades dentro do país, como regeneração urbana, sustentabi-

lidade ambiental, etc. 

Temos cinco macrotópicos que refletem isso: a questão da sustentabilidade orgânica e fi-

nanceira, a sustentabilidade da Arquitetura, a diversificação da profissão e do trabalho, a melhoria das 

condições para o exercício da profissão, e maior visibilidade para a profissão. Estes são os projetos que 

materializam cada um desses objetivos: revisão da estrutura, do código deontológico e do sistema de 

admissão, criação de uma página de membros, reestruturação dos suportes de comunicação e do siste-

ma de gestão documental, já que tudo será digitalizado. 

Em segundo âmbito, destaco que a Ordem tem trabalhado com o fórum europeu para as 

“Apesar de tudo, temos 

procurado focar a 

Arquitetura portuguesa nas 

novas possibilidades dentro 

do país, como regeneração 

urbana, sustentabilidade 

ambiental etc. ” 
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políticas de Arquitetura. Ajudamos o FEPA a publicar um estudo sobre as políticas de Arquitetura na 

Europa e este é, de fato, um dos nossos grandes objetivos – ou seja, que Portugal tenha uma declaração 

pública do governo ligada à Arquitetura, consagrando-a e reconhecendo-a como agente fundamental 

para que ocorra melhoria na qualidade de vida e no ambiente construído. 

Pretendemos fazer o Congresso Internacional de Habitação, para o qual todos já estão con-

vidados. Temos procurado diversificar a profissão através de um inquérito a respeito do estado da arte, 

trabalhar em áreas que consideramos importantes para o futuro, em termos de qual seria a diversifica-

ção possível do objeto de trabalho para o arquiteto. Além disso, Portugal é muito ligado à regeneração 

– 80% da edificação foi feita nos últimos 30 anos e procura reabilitar aquilo que foi feito anteriormente, 

inclusive edifícios do Estado. 

Temos também uma grande preocupação nas áreas de sustentabilidade ambiental e eficiên-

cia energética. Estamos trabalhando no âmbito dos colégios de especialidades, criando uma bolsa de 

peritos para arquitetos que querem fazer outros trabalhos, além de divulgar oportunidades de trabalho 

dentro e fora das fronteiras. Neste momento, a OA pretende trabalhar com um código de edificação que 

a Espanha e outros países da Europa já têm, pois a legislação é imensa e tem aumentado exponencial-

mente, sofrido sobreposições e contradições, o que nos leva a lidar com mil diplomas de arquitetos que 

não conhecem as leis. Sendo assim, os seguros ficam muito caros, pois o risco é muito maior. Ainda há a 

questão da certificação da formação, que já está em voga através de uma instituição do governo – ou seja, 

a formação é reconhecida pelo Estado. 

Estamos trabalhando, também, numa tabela de honorários relativa aos profissionais de Ar-

quitetura e Engenharia. As tabelas de honorários foram proibidas pela União Europeia, o que não coincide 

com os nossos desejos de melhorar a qualidade da Arquitetura e servir aos cidadãos. É possível que o 

governo, em nome do interesse público da Arquitetura, legisle sobre honorários, então estamos tentando 

pressioná-lo a respeito. Não é preciso fazer um grande esforço quanto à visibilidade, pois o país é pequeno 

e boa parte da nossa Arquitetura consegue se destacar sem muito esforço. Conversamos com a Dinamarca 

para que houvesse uma exportação de serviços – essa é uma estratégia do Estado para internacionalizar 

a Arquitetura, e nós queremos ter uma visão ampla e harmônica sobre esse aspecto. Criamos, também, 

uma parceria com o centro cultural mais importante do país, que logo abrirá ao público uma galeria de 

Arquitetura. 



Penso que lhes dei um quadro razoavelmente completo sobre como a Ordem dos Arquite-

tos representa e regula a instituição. Temos muitos desafios pela frente, em Portugal, compartilhados 

com o CAU e com as associações profissionais dos países de língua portuguesa. Já que Portugal e Brasil 

têm um tratado de amizade e compreensão, temos ainda mais possibilidades, ao CAU e à OA, para 

traçarmos um melhor caminho conjunto. Minhas últimas palavras são para expressar o desejo de poder 

caminhar durante muito tempo com o CAU. 
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Antônio Francisco de Oliveira: Boa tarde, colegas arquitetos aqui presentes. Gostaria de 

cumprimentar inicialmente os três palestrantes desta tarde, o arquiteto Miguel Rodriguez, do AIA, o 

arquiteto Luis Peirote, do Conselho Superior de Colégios de Arquitetos da Espanha, e o arquiteto João 

Belo Rodeia, da Ordem de Arquitetos de Portugal. Em nome dos arquitetos brasileiros aqui presentes, 

gostaria de lhes agradecer pelas valiosas informações que trouxeram, que certamente serão muito úteis 

no processo de desenvolvimento do nosso jovem Conselho de Arquitetura do Brasil e das Unidades da 

Federação. Como todos sabem, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está na iminência de completar 

um ano de fundação. E já é razoável afirmar que ele se encontra plenamente consolidado. Esta tem sido 

uma tarefa dura, que exige muito empenho, muita dedicação de todos nós, mas que foi, sobretudo, 

muito gratificante e, passado primeiro ano, nós nos consideramos bastante satisfeitos com a missão 

que cumprimos. 

É fato que os arquitetos estão podendo trabalhar normalmente, registrar suas atividades, 

obter suas certidões e quaisquer documentos do qual necessitem sem que haja qualquer dificuldade 

para que isso aconteça. As suas atribuições profissionais, definidas na nossa Lei 12.378/2010, foram 

devidamente esclarecidas e detalhadas pelas resoluções que o CAU elaborou no ano de 2012. Isso per-

mite que os arquitetos trabalhem com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade do que 

acontecia até o ano passado. Uma coisa muito importante que merece ser destacada é que a profissão 

da Arquitetura concluiu o que eu chamaria de “a síntese” de sua formação. Como se sabe, a profissão 

de arquiteto no Brasil, ao longo do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX, de maneira 

muito particular, se fundamentou em dois pilares, basicamente. A formação de origem artística, que foi 

inspirada, sobretudo, na École de Beaux Arts francesa, representada inicialmente pela Academia Impe-

rial de Belas Artes que, por sucessivas evoluções, veio a se transformar na Escola Nacional de Belas Artes. 

E, por outro lado, a formação dos arquitetos de perfil mais tecnológico, sobretudo aqueles 

oriundos de escolas que tiveram inspiração na Escola Politécnica de Paris e algumas similares, princi-

palmente de origem alemã e americana. Tal formação foi instituída no Brasil inicialmente pelo ensino 

tecnológico oferecido aos engenheiros na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, fundada em 1874, que 

carregava algum conteúdo arquitetônico. E isso se consolidou com o ensino de engenheiros e de ar-

Módulo 2: Exercício profissional em Arquitetura 

Moderador: Conselheiro Antônio Francisco de Oliveira – CAU/BR

Componentes da mesa: Conselheiro Napoleão Neto, OA, AIA, CSCAE, RIBA
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quitetos na Escola Politécnica de São Paulo. Então, encerrado o século XIX e iniciado o século XX, nós 

tínhamos no Brasil arquitetos com esses dois perfis distintos e que atuavam simultaneamente. Havia 

os que eram conhecidos como arquitetos, entre aspas “artistas”, e outros que eram conhecidos como 

engenheiros arquitetos ou, entre aspas “arquitetos engenheiros”. Só foi possível fazer essa síntese ao 

longo de toda a primeira metade do século XX, e foi necessário que se concluísse tal síntese para que, 

enfim, o arquiteto brasileiro tivesse o perfil que nós conhecemos hoje. Ele é um técnico, um artista e, ao 

mesmo tempo, um representante das ciências sociais. 

O arquiteto, hoje, consegue ter um perfil único, uma formação que é capaz de atender às 

demandas da sociedade brasileira, fazendo com que a Arquitetura brasileira seja respeitada e reconhe-

cida no mundo todo. Assim, apresenta ao mundo nomes como o do nosso amado Oscar, que acaba de 

nos deixar, e de tantos outros colegas que só nos honram. Porém, eu diria que, se essa conquista foi 

obtida, existem ainda desafios muito importantes que precisamos enfrentar. 

Tenho certeza que os colegas de outros países que aqui se encontram poderão nos aju-

dar, nos relatando suas experiências, sobretudo com relação a algumas questões que eu apresen-

tarei aqui: a) Como é que, no mundo de hoje, onde o desenvolvimento científico e tecnológico, a 

informação e o fluxo internacional são cada vez mais rápidos e cada vez ocupam mais pessoas, nós 

arquitetos podemos permanentemente nos atualizar, reavaliando os conteúdos de nossa formação?; 

b) Como é que nós, dos conselhos profissionais, poderemos atuar no sentido de que a formação e 

a prática profissional do arquiteto e urbanista possam corresponder efetivamente às necessidades 

que a sociedade apresenta de desenvolvimento científico, tecnológico, ambiental, etc.?; c) Como é 

que tais desafios podem ser enfrentados a partir de uma formação profissional consequente, que 

permanentemente se atualiza e está, sobretudo, voltada para o atendimento dessas necessidades? ; 

E mais: d) Como se portar diante de um mercado que é cada vez mais concorrido, competitivo, onde 

o fluxo internacional de profissionais é uma realidade?; e) Como fazer com que os condicionantes de 

mercado permitam um apreço, um tratamento, um cuidado para que se tenha sempre em primeiro 

plano a preocupação com as boas práticas profissionais?; f ) Como fazer com que o valor supremo da 

prática profissional seja efetivamente a defesa da sociedade, a defesa do meio ambiente e a defesa 

da própria profissão?; g) Como garantir a observância aos valores éticos na prática profissional, e isso, 

insisto, ser feito de forma intransigente?; E, por fim, h) Como podemos empreender uma ação fiscali-

zadora, essencial para que a prática profissional obedeça àquilo que a regulamentação estabelece de 

forma inteligente, sustentável e economicamente viável? 
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Estes são desafios difíceis, pesados, próprios de um país como o nosso, onde o Conselho, 

com apenas um ano de fundação, atua no sentido de regulamentar uma profissão que envolve 100 

mil profissionais. Mas tenho certeza que são desafios comuns a qualquer país. Então, eu coloco para os 

colegas essas questões. Gostaria que nos ajudassem com a sua experiência, sua tradição, para que, com 

base nestas reflexões, nós possamos continuar avançando no sentido de consolidarmos mais e mais o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Passo então a palavra para o Richard Brindley, por favor.

Richard Brindley: São questões muito complexas: eu deveria ter prestado muito mais 

atenção a cada detalhe. Bom, sobre a primeira questão que o senhor levantou, como é que nós conti-

nuamos a atualizar informações e nos manter a par de todas as mudanças tecnológicas que estão ocor-

rendo no mundo? É um problema cada vez maior. A taxa de mudanças nos conhecimentos, mudanças 

regulatórias e de outra natureza, tudo isso vai aumentar. Manter-nos a par de tudo é muito difícil, mas 

não é um problema, desde que você saiba como se manter a par, isto é, encontre mecanismos adequa-

dos para tanto. Eu acho que este tema se torna um verdadeiro papel para os nossos institutos, as nossas 

instituições.

Devemos usar nossos membros especializados para realmente nos manter a par do que está 

acontecendo em termos de mudanças e manter os nossos membros informados a respeito dessas mu-

danças para que esses conhecimentos sejam sempre compartilhados. Lá no meu instituto, nós temos 

grupos de especialistas em diversos campos e eles estão sempre compartilhando seus conhecimentos. 

É uma questão de gestão de informação e nós encomendamos essa atividade a eles. Devemos usar os 

nossos membros para nos mantermos atualizados. Então, é importante que uma parte da organização 

possa se dedicar a identificar o que necessitamos em termos de novas informações, para adaptar a 

nossa educação e também detectar a urgência de adaptar os nossos critérios. Quer dizer, precisamos 

estar sempre alertas às necessidades. Temos programas de desenvolvimento profissional, e neles há 

um conjunto de princípios gerais e critérios que não mudam, que podem demorar até dez anos para 

serem revistos. Mas, a cada ano, há conteúdos que devemos revisar e é isso que fazemos. É um trabalho 

bastante intenso porque, sem fazer isso, não nos manteremos a par das mudanças. É preciso que acom-

panhemos realmente o que está acontecendo e possamos prever o que está a caminho. 

Então, quer dizer, trata-se de um movimento constante: tentar ser correto e tentar acom-

panhar. Eu acho que isso é muito importante porque dá à profissão a vantagem técnica, os conheci-



94

Relatório Executivo
Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

mentos para que possamos nos manter numa posição de competência, autoridade e vanguarda na 

Arquitetura. E também para sermos fontes de informação para as pessoas para que elas venham nos 

buscar, nos procurar. Bom, isso talvez responda à sua primeira pergunta. Eu poderia continuar, se você 

desejar, mas acho que a segunda questão que você mencionou é ética:  trata da ética de ser profissional 

e realmente ter os conhecimentos técnicos necessários para a profissão. Outro aspecto que mencionou 

é a diferenciação entre como as pessoas são educadas a respeito dos aspectos técnicos e criativos. Quer 

dizer, arquitetos técnicos e artísticos. Nós não tivemos essa divisão tão forte lá no Reino Unido. Também 

no sistema alemão não temos visto essa divisão tão forte. Por que isso não tem sido um problema no 

Reino Unido? Provavelmente assumimos um ponto de vista um pouco diferente em relação à educação. 

Quero dizer que isso se baseia numa perspectiva anglo-saxônica de fazer as coisas. 

Como vocês devem se lembrar da minha apresentação, quando começamos, em 1934, nós 

sabíamos que deveríamos equilibrar as ciências e as artes. O currículo de formação dos arquitetos tem 

sempre sido baseado em critérios de harmonização desses dois extremos. Sempre tivemos a preocu-

pação, embora algumas escolas de Arquitetura tenham enfatizado mais o lado técnico ou empresarial 

e outras o lado mais artístico, de ter um núcleo geral no currículo, que é mantido. Então, embora al-

guns arquitetos sejam mais técnicos e outros mais criativos, você tem realmente um núcleo técnico, 

um núcleo básico que permite que a formação seja completa, que possibilita a formação integral do 

arquiteto. Outra questão que mencionei esta manhã é a razão pela qual nós desenvolvemos um pro-

grama de qualificação acadêmica em duas partes. Isso permite que as pessoas mudem, que passem de 

uma parte muito técnica, num primeiro momento, e depois tentem alguma coisa mais criativa, num 

outro momento. Parece funcionar. Isso dá uma ideia bem clara de que tipo de escola de Arquitetura 

os estudantes querem frequentar e é claro que leva a um equilíbrio para que uma dimensão não pese 

mais que a outra.  

Antônio Francisco de Oliveira: Obrigado, Richard Brindley, pelas suas considerações. Vol-

to a lembrar que as perguntas podem ser encaminhadas à mesa por escrito ao final da fala dos quatro 

colegas. Eu peço, então, que o colega Miguel Rodriguez faça suas considerações sobre as questões que 

foram colocadas por mim.

Miguel Rodriguez: Muito obrigado pela oportunidade de ter um pouco mais de tempo 

para pensar sobre questões tão complexas, mas eu acho que, de certa maneira, são todas interrelacio-

nadas, embora separadas. Contei cinco delas, e na verdade elas estão interligadas, todas são interliga-
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das. Eu acho que o Richard abordou algumas das questões básicas. Uma das coisas nas quais não tive a 

oportunidade de me aprofundar esta tarde foi a questão de como, nos Estados Unidos, nós utilizamos 

os cinco colaterais, digamos, para contribuir de uma forma colaborativa na informação da regulação 

da Arquitetura. Então, isso inclui não apenas a questão legislativa, mas também o lado educacional a 

partir da perspectiva de quais são as competências básicas que acreditamos que cada arquiteto deva 

possuir para funcionar no mundo atual como um arquiteto, efetivamente, já que esses insumos vêm 

de cinco organizações com diferentes perspectivas e pontos de vistas. E aí nós temos um equilíbrio de 

competências básicas que refletem a totalidade da profissão neste sentido tão atual e visionário quanto 

pode ser a formação. 

Em relação à diferença entre técnico e artístico, não vou repetir o que o Richard disse, mas 

eu posso dizer o que ela não disse. Acho que, como essas competências estão fortemente estabelecidas 

e abrangem tudo, nós podemos dizer com segurança que estamos produzindo, por assim dizer, um 

diplomado em Arquitetura familiarizado tanto artisticamente quanto tecnicamente, conhecendo os 

aspectos técnicos e artísticos para que possa atuar como um bom profissional em qualquer sociedade, 

embora alguns tenham uma formação mais forte artística e outras uma formação mais forte na parte 

técnica. Bom, essas duas polaridades vão existir num sistema como o nosso ou como no outro sistema 

mencionado pelo Richard, pois as escolas terão a sua flexibilidade para pesar mais, pender mais para 

um lado ou para o outro. Mas, em relação a como você garante a proteção continuada das práticas 

profissionais, à medida que os mercados se ampliam e se abrem, me parece uma resposta fácil. Vou 

dar-lhes essa resposta porque realmente acredito nisso com todo o coração: o desenvolvimento da pro-

fissão da Arquitetura é e precisa continuar a ser focado na excelência. E se você usa a palavra excelência, 

em seu contexto mais amplo, nós estamos falando sobre um arquiteto que é bem educado, tem uma 

forte base de experiência no desenvolvimento profissional contínuo, uma atitude. Digo atitude porque 

você pode impor qualquer requisito que queira sobre qualquer pessoa, sabendo que isso não faz essa 

pessoa se tornar melhor. 

Eu organizo seminários profissionais lá no meu país sobre ética e, na verdade, sobre regu-

lação profissional. Também sou professor universitário e eu posso dizer que, embora algumas das pes-

soas que vão ao seminário recebam o crédito por ter participado, as suas mentes geralmente estão em 

outros lugares. É porque eles participam desse seminário não por acreditarem que precisam daquele 

desenvolvimento, para desenvolver a sua excelência. Mas, se você mantiver o seu sistema focado nessa 

excelência, eu acho que podemos manter uma profissão forte, abrindo-se continuamente, já que os 
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mercados estão mudando continuamente. Eu acho que o foco 

na excelência é o mais importante. E, finalmente, a respeito das 

outras perguntas que eu gostaria de responder, uma delas não 

é uma resposta. Com relação à cronologia: isso é e continuará 

a ser um desafio. E, particularmente, num sistema como o que 

eu acabei de descrever, quando você depende dos insumos de 

cinco organizações diferentes e do tempo necessário para ava-

liar uma pessoa e determinar o que deve ser um arquiteto e como isso deve afetar mudanças na área 

educacional, além de em outras áreas conexas. Também envolve uma questão de justiça, para que o 

sistema educacional seja capaz de se adaptar antes de ser julgado à luz das novas mudanças. Assim, a 

cronologia será longa. Isso me incomoda porque eu sou uma pessoa impaciente, sabem? Nesse sentido, 

sou a geração de agora. Muito, muito parecido. Eu quero as coisas agora, mas a verdade é que quando 

nós lutamos para fazer isso, não podemos perder o controle da qualidade, para que qualidade nunca 

se perca de vista.

E, finalmente, em relação à ética, vou compartilhar apenas uma coisa. Uma maneira de ga-

rantir a ética é regulá-la, e nos Estados Unidos nós temos um sistema. O AIA tem um código de ética 

que é obrigatório para os seus membros, mas a filiação ao AIA não é obrigatória. E há, também, algumas 

normas de conduta profissional que são emitidas para que os Estados individuais acrescentem como 

parte de suas legislações. Infelizmente, essas normas de ética não são tão completas quanto o código 

do AIA. São normas de ética que foram promulgadas com um foco maior na segurança social e não tan-

to nos profissionais, suas comunidades e relações com os clientes, que é o que faz o AIA. Mas o verda-

deiro desafio, em termos de ética, é manter um entendimento completo e uma aceitação. Eu não diria 

que são normas ruins, mas o nosso código é antigo. Digo isso nesse sentido porque é o que vejo como o 

verdadeiro desafio para as novas gerações de arquitetos, cujas éticas e modelos éticos são construídos 

de forma bastante diferente da nossa. 

Eu testei essa teoria e é interessante porque, como já disse em seminários, vi pessoas que 

efetivamente pensam nessas diferenças geracionais. Pedi que me dissessem como as gerações estão se 

modificando em relação a considerações éticas nos Estados. Em determinado momento, alguém nos 

disse que uma pessoa pensou que a pergunta era se ela achava apropriado matar alguém. Essa pessoa 

disse “não, é claro que eu não acho que seja correto matar alguém, mas se você achar que está bem 

então eu não tenho nada a opor, não tenho nenhuma objeção”. Eu acho que eu não preciso elaborar as 

“Mas o verdadeiro desafio, 

em termos de ética, é manter 

um entendimento completo 

e uma aceitação.” 
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consequências desse tipo de pensamento. 

Do lado profissional, nas minhas aulas da universidade, faço perguntas éticas muito fortes 

e aqueles alunos que estão entrando agora ainda são muito levianos com a ética que nós prezamos na 

nossa profissão, mas eu suspeito que eles comecem a mudar. Portanto, o desafio que nos diz respeito à 

ética não é garantir que ela seja mantida, mas sim entendida, e que as novas gerações aceitem a mesma 

ética, assim como talvez seja preciso que haja uma modernização dessa ética. Isso deve ser feito com 

muita cautela, porque é um terreno muito escorregadio. Espero ter respondido pelo menos em parte as 

suas perguntas tão difíceis. 

Antônio Francisco de Oliveira: Muito obrigado, Miguel, respondeu sim. Creio que isso 

provoca a reflexão dos colegas e a prova disso é que estão chegando tantas perguntas. Ao final, nós 

trataremos de encaminhá-las aos palestrantes. Pela ordem, eu solicito então ao colega arquiteto Luis 

Peirote que faça as suas considerações a respeito do tema que foi colocado pelo moderador.

Luis Peirote: Sim, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um apontamento com relação à 

questão que foi colocada sobre as grandes mudanças tecnológicas do ponto de vista dos conselhos. Em 

minha opinião, do ponto de vista dos conselhos, a nível internacional, nós temos que entrar de cabeça. 

É muito importante dar maior atenção, estar a par dos últimos avanços da tecnologia. Ou seja, entender 

as mudanças tecnológicas como apenas uma ferramenta ao serviço dos arquitetos e das instituições. 

Isso é o fundamental para nós. O fundamental para nós é a matéria cinzenta, é a inteligência com a qual 

podemos prestar serviços a todos os filiados. Por isso, eu gostaria de destacar como, por meio do nosso 

Conselho Superior de Arquitetos da Espanha, fizemos um grande esforço numa área extremamente 

importante, que é a do trabalho em rede de todos os colégios de arquitetos, principalmente a partir 

da prestação de serviços que são necessários. Por exemplo, o licenciamento obrigatório. É por isso que 

criamos o serviço virtual pela internet, de forma que todos os colégio regionais estejam interligados 

para emitir essas licenças. Isso é importante e é um aprendizado interessante, que vai nos permitir am-

pliar a nossa incidência no que se refere ao uso dessas tecnologias. Qualquer arquiteto pode ligar para 

o centro de atendimento tecnológico e tirar as suas dúvidas com relação à elaboração de relatórios e 

outros documentos. 

Ou seja, é importante, como eu ia dizendo, levar em consideração esse conceito. E também é 

importante, no que se refere à ética, a questão das patologias ontológicas. Nós estamos redigindo novos 
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estatutos ontológicos e precisamos questionar de que forma aprendemos a elaborar esses estatutos. Na 

base da tentativa, as patologias relativas ao mau exercício da profissão tem que ser revistas, tem que ser 

reformuladas, e a ontologia é um conceito essencial para entendermos a ética pela qual devemos nos pau-

tar em nossa atuação. E tudo isso que eu mencionei vale para as escolas de docência. Para concluir minhas 

considerações sobre o conceito artístico, é importante também, como comentei na minha apresentação, 

o conceito da excelência, que foi mencionado pelo querido amigo e companheiro Miguel Rodriguez, a 

importância de se melhorar constantemente. A velocidade das mudanças do mundo hoje em dia e da do-

cência em geral, não só no campo da Arquitetura, mas das próprias faculdades e dos conselhos, do ponto 

de vista da tecnologia, é muito grande. E a excelência, em todos os conceitos que ouvimos todos os dias, 

como meio ambiente, sustentabilidade etc., a excelência deve primar em nossa atuação e nos dar força 

para fazer o que pretendemos no nosso Conselho, nas escolas de Arquitetura. Temos orgulho de ensinar 

esse conceito artístico da Arquitetura, os conceitos tecnológicos e a possibilidade de somar as funções de 

Engenharia e Arquitetura, ensinando os nossos alunos a calcular estruturas, instalações, a irem cada vez 

mais longe – demonstrando, assim, aos nossos clientes e à sociedade em geral, que queremos ser cada vez 

melhores. E, nesse sentido, todos os conselhos de Arquitetura do mundo e as faculdades de Arquitetura 

estão aplicando essa busca pela excelência e aplicando esse conceito à base de ensino. 

Antônio Francisco de Oliveira: Obrigado, Luis. E, para concluir, eu solicito ao arquiteto 

João Rodeia que faça as suas considerações. 

João Belo Rodeia: Muito obrigado. Às vezes eu sou um pouco antiquado, ainda ando 

com lápis, sem laptop. Poderia dar a resposta clássica, ou duas respostas clássicas. A primeira é que 

as perguntas são muito difíceis e eu não sei responder. A segunda é que os meus colegas já todos res-

ponderam e eu já não tenho mais nada para dizer. Ficaria mais descansado. Mas vou tentar refletir um 

pouco de forma livre, de forma pessoal – não tanto como o presidente da Ordem –, sobre algumas das 

questões que foram colocadas. Um dos meus escritores favoritos, o peruano Mario Vargas Llosa, tem 

um texto muito bonito sobre criatividade. Ele diz que os escritores – e até faz analogia com os arqui-

tetos – têm uma contradição permanente muito difícil de ultrapassar. Eles, quando fazem Arquitetura, 

“friccionam” sempre um mundo melhor, mas um mundo que é mentira. E, apesar de tudo, essa mentira 

é muito importante, porque é isso que os leva a procurar melhorar o mundo em que vivem. 

Porém, isso cria, também, uma grande instabilidade, e de algum modo uma grande inquie-

tação. Quando voltam, regressam à realidade, confrontam-se com o mundo real, e quase sempre o 
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mundo que “ficcionalizaram” é bem melhor que o mundo real. 

Isso faz com que haja sempre essa espécie de, como diria, in-

quietação, que se reflete, até muitas vezes, na relação ambígua 

que estabelecem com tudo quanto seja norma. Eu devo dizer, 

por exemplo, que é comum os arquitetos tanto desejarem um 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas também acharem 

que não deva ser muito normativo, pois têm horror a tudo 

quanto é norma. Portanto, há sempre esta situação dupla que é 

muito difícil de ultrapassar. E é bom que isto seja dito, porque é 

um pressuposto que eu creio ser importante quando se pensa sobre a profissão. 

Também acho que, por vezes, talvez por ser antiquado, tendemos a dar excessiva impor-

tância a temas ou questões que na verdade não são necessariamente novos. A quantidade de vezes 

que ouço falar em globalização é extraordinária, mas na verdade não conheço mundo mais globalizado 

que o do Império Romano. E isso foi há 2 mil anos. Muito mais globalizado e muito mais homogêneo 

do que é o mundo que hoje dizemos globalizado. E mais: considero que ainda, infelizmente, a globali-

zação é muito mais da economia, dos instrumentos econômicos, do que propriamente da cultura e da 

possibilidade de se sociabilizar, apesar das redes sociais. Há muita gente no mundo que não tem sequer 

acesso à eletricidade, quanto mais a uma fonte de informação. Temos que ter consciência disso quando 

nós próprios trabalhamos. Ou seja, o fluxo de informação do qual estamos sempre falando só existe 

para quem tem acesso a ele. Gostaria de saber quantas pessoas no mundo tem acesso a esse fluxo. Isso 

é uma premissa importante porque, como eu costumo dizer aos meus próprios alunos, nós, quando 

somos arquitetos, somos arquitetos pra qualquer pessoa, da mais pobre à menos pobre, da mais rica à 

menos rica, somos arquitetos no Burundi ou em Nova York. E nos sujeitamos a trabalhar com os instru-

mentos que temos, mas sempre com conhecimento suficiente para podermos trabalhar em qualquer 

situação, em qualquer circunstância e com quaisquer condições, desde que se cumpram, obviamente, 

alguns requisitos fundamentais, especialmente na perspectiva ética. 

Diante dessa premissa, eu costumo sempre dizer que não nos devemos desviar nunca do 

projeto como fundamento central do ensino da Arquitetura e fundamento central da prática profissio-

nal, mesmo que possamos fazer outras coisas. Porque é o projeto e o chamado processo de resposta 

que nos permitem, futuramente, sermos diretores de obra ou fazermos apoio direto a populações.Tudo 

isso sem nunca esquecer que esse conhecimento, que é holístico, permite a associação a outros âm-

“É comum os arquitetos 

tanto desejarem um 

Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, mas também 

acharem que não deva  

ser muito normativo,  

pois têm horror a tudo  

quanto é norma” 



100

Relatório Executivo
Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

bitos profissionais ou, no caso do ensino, às várias componentes que alimentam o projeto. O que eu 

vejo, muitas vezes, é a fragmentação dos cursos, por exemplo. Eles são teoricamente enriquecidos com 

muitas disciplinas e com muitas matérias, mas não estão harmonizados, não estão sintetizados. E, por 

vezes, até perde-se a consciência de que o projeto é central, e é aí que a aposta deve sempre ser feita. 

Quando eu falo de projeto, obviamente falo numa perspectiva holística, mas falo sempre como anteci-

pação da realidade. Ou seja, o projeto é, no fundo, procurar perceber, nesta nossa dimensão, o que é o 

futuro, cada coisa pequena que fazemos – e, obviamente, essa coisa só é feita quando é construída. Nós 

temos sempre que antecipar o futuro e, muitas vezes, não temos a consciência da enorme arma que isso 

é para todos nós, porque temos esse treino de tentar perceber, mesmo quando nos enganamos, o que 

vai acontecer depois, mas ainda não aconteceu. Isso, politicamente, é extraordinário, porque é o que 

nos faz ótimos consultores de quem quer que seja.

Portanto, esse treinamento é permanente naquilo que nós próprios fazemos. E por outro 

lado, algo que me preocupa é esta formação de excelência, como profissão de excelência – é sempre 

o target, não o mais ou o menos, é excelência. É só assim é que conseguimos o bom. Eu queria dizer, 

ademais, que há algo que me preocupa muitas vezes. Carrega uma visão um pouco elitista, que fica um 

pouco das escolas e até da profissão, diga-se de passagem. É contraditório com o que eu disse antes, 

possivelmente, mas eu creio, por exemplo, que os meus antepassados em Portugal, nos anos 1950, 

eram, em média, muito melhores do que os arquitetos hoje, os 20 mil em Portugal. Não sei se isso acon-

tece no Brasil, mas em Portugal acontece. Isso me preocupa porque, mesmo aumentando o número de 

pessoas que, infelizmente, são arquitetos ou querem sê-lo, o quê se perdeu? É bom pensar bem nisso.

Na verdade, eu creio que, apesar de tudo, não mudou tanto assim aquilo que é a tarefa fun-

damental de um arquiteto. Cito um amigo meu suíço que diz que, na verdade, a grande angústia que 

nós temos é a impermanência, é saber se, quando fazemos o projeto, temos a seguridade, por menor 

que seja, de ajudar a fazer um mundo melhor. Essa é a nossa angústia, se estamos fazendo o bem. E, se 

essa angústia central do verdadeiro arquiteto se acabar, deixamos de sê-lo. Esta é sempre aquela que 

nos guia, creio eu – seja na escola, seja na profissão. Na profissão, na Europa em particular, há muita 

coisa que joga contra isto. É a excessiva burocratização da vida em todos os aspectos, a legislação abu-

siva. Na Europa há tanta legislação que o custo da Arquitetura fica inválido, e aquilo que nós sempre 

sonhamos, dar acesso, mais casas, mais Arquitetura para todos, perde efeito. Essa legislação, por exem-

plo, em Portugal, implica em leis mecânicas brutais e imediatamente o metro quadrado fica caríssimo. 

Não façam isso no Brasil, pelo amor de Deus! Porque é questão de dar meta à Arquitetura e exatamente 
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a esta inquietação para podermos servir melhor. Em relação aos arquitetos e às grandes corporações, é 

uma fatalidade que ocorre, às vezes, porque um servidor não presta apenas serviços, é mais do que isso, 

é um criador. E é exatamente da ligação dessas duas coisas que a profissão existe. 

Se nos limitamos a ser apenas prestadores de serviços, perdemos essa nossa maior arma, 

que é a possibilidade de ajudar, de fazer um mundo melhor, de antecipar a realidade do amanhã. Eu 

creio que já falei demais – mas são essas, entre outras, muitas das inquietações sobre as quais reflito 

quase todos os dias, e que em parte vão ao encontro de algumas das perguntas às quais não sei res-

ponder.

Antônio Francisco de Oliveira: Obrigado, João. Tenha certeza de que, também aqui no Bra-

sil, uma de nossas principais angústias é essa dúvida: se hoje somos piores ou melhores arquitetos do que 

os nossos antepassados de 50, 60, 70 anos atrás. Não temos resposta, mas temos a percepção individual, 

e às vezes até coletiva, de muitos de nós. Esse seminário nos ajudará a sair daqui com um pouco mais de 

certeza em relação a esse assunto. Gostaria de agradecer, em nome do CAU, ao Richard, ao Miguel, ao Luis 

e ao João. Obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que nós terminamos essa sessão com muito mais 

informação e muito mais conscientes dos nossos desafios e dos caminhos que temos a seguir daqui pra 

frente do que quando chegamos. Essas informações e as reflexões que faremos a partir delas certamente 

nos ajudarão a trilhar o nosso rumo que, em 2013, 2014 e 2015, será tão difícil quanto foi em 2012. Então 

eu, mais uma vez, agradeço e declaro que está encerrada esta mesa redonda, informando aos colegas que 

encaminharam as perguntas que elas serão entregues para os palestrantes e eles as responderão para o 

endereço eletrônico informado nelas.

Haroldo Pinheiro: Permitam-me uma palavra final na conclusão desta tarde de trabalho. 

Infelizmente, terei que deixar os colegas no meio da reunião amanhã cedo para ir ao Rio de Janeiro junto 

com alguns colegas de outros estados à despedida final do Oscar, ao enterro do Oscar Niemeyer. Então, 

não poderei estar aqui na finalização dessa reunião, mas estaremos 

representados pelo colega Antônio Francisco Oliveira, nosso 1º Vice-

-presidente, que seguirá coordenando esse Seminário e se despedirá 

ao final, agradecerá em nosso nome. Mas eu gostaria, antecipada-

mente, de agradecer a presença de todos os nossos amigos que vie-

ram de seus países, que acolheram o nosso convite. 

“Se nos limitamos a ser 

apenas prestadores de 

serviços, perdemos essa 

nossa maior arma, que é a 

possibilidade de ajudar” 
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Quero agradecer mais uma vez, pois acho que esse 

diálogo aqui nos abriu e continuará abrindo uma perspectiva 

bem mais ampla sobre a nossa profissão. E tenho absoluta cer-

teza que nos possibilitará ganhar tempo nessa mudança de para-

digmas sobre a experiência brasileira nas últimas décadas. Temos 

muito o quê recuperar, estamos recuperando. Acredito que, nes-

se primeiro ano, nós avançamos muito e, ao exemplo do nosso 

presidente Juscelino Kubitschek, que disse fazer em seu governo 

50 anos em 5, e fez, tenho certeza que, com essa ajuda, a disposi-

ção de todos aqui de participar dessas discussões, de aprofundar 

em novos paradigmas para o gerenciamento da nossa profissão, nós conseguiremos vencer pelo menos 

uns 30 anos nessa gestão fundadora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

Então, eu agradeço muito, muito mesmo, a todos os nossos amigos de fora que aqui esti-

veram, seu calor no momento de tristeza pelo passamento do colega Oscar. Também nos fez bem estar 

com vocês e ouvir as reflexões que tiveram e nos passaram, em particular e em público, inclusive para 

a imprensa brasileira, sobre a importância e a inspiração que nos deixa o Oscar. Novamente, peço a 

permissão dos meus colegas brasileiros de me afastar para ir ao Rio de Janeiro em nosso nome levar o 

abraço final ao Oscar. 

E peço que continuem aplicados a esta reunião. Acho que nós temos muito o quê discutir e 

trazer, inclusive alguma contribuição às nossas relações internacionais, que vêm sendo bem conduzidas 

aqui no País. Acredito que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil poderá se estreitar mais 

ainda e tornar mais produtiva essa aproximação com os seus congêneres no mundo, com os conselhos 

dos outros países. Poderá torná-la de interesse dos nossos povos, e o mundo, esse grande planeta, um 

pequeno planeta para nós, arquitetos, através da comunicação mais próxima, mais fraterna e, efetiva-

mente, no interesse das sociedades a que servimos. 

Então, deixo aqui o meu abraço aos colegas e espero que na semana que vem, pelo menos 

os colegas do Brasil, nos dias 17, 18 e 19, estejam aqui para nossa plenária de final de ano. E os colegas 

presidentes dos CAU/UF, os colegas conselheiros federais, para tomarmos as últimas decisões desse 

ano e nos preparar para, duas semanas depois, estarmos aqui novamente trabalhando e recuperando o 

tempo construindo o nosso Conselho. Muito obrigado a vocês, do fundo do meu coração. 

“A globalização é muito 

mais da economia, dos 

instrumentos econômicos, 

do que propriamente da 

cultura e da possibilidade de 

se sociabilizar” 
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Apresentador: Está encerrado o segundo dia do Seminário Internacional de Arquitetura e 

Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Retornaremos amanhã pela manhã com 

o módulo “Ensino e Formação em Arquitetura”. Tenham uma ótima noite. 
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Em primeiro lugar, quero parabenizar a organização deste Seminário, 

o CAU/BR, o presidente Haroldo Pinheiro e a arquiteta e urbanista Mirna. Gostaria 

de agradecer, também, pela possibilidade de utilizar a minha língua, já que ela, 

por ser semelhante ao português, nos une. Falarei sobre a carta à Unesco relativa 

à formação dos arquitetos e depois sobre a validação de programas. Chamo-me Fernando Ramos Gali-

no, sou arquiteto e realizei uma série de trabalhos com significativa relevância, alguns deles talvez mais 

distintos, como aqueles realizados em Barcelona. Tenho a sorte de possuir muitos contatos. Ao longo 

do período entre 1985 e 1991, fui diretor da Escola de Arquitetura de Barcelona. A “Carta Unesco-UIA 

para a Formação dos Arquitetos”, dedicada à educação profissional, corresponde a uma missão conjunta 

acordada por ambas as instituições, realizada em 1995 e 1996 por um grupo de cinco pessoas propostas 

pela Unesco, cinco pessoas propostas pela União Internacional de Arquitetos e um diretor cooptado por 

ambas. 

A carta foi aprovada em 1996, no Congresso da UIA, em Barcelona, e foi atualizada em 2005, 

em Istambul, e no Congresso de Tóquio, em 2011. Não deve ser um documento imutável, mas que pos-

sa, periodicamente, ser modificado para incorporar as inovações da profissão. A carta tem quatro pági-

nas, dividindo-se em preâmbulo, considerações iniciais e formação das escolas homologadas. O objeto 

do preâmbulo esclarece que a carta pretende ser utilizada para a criação de uma rede mundial de for-

mação em Arquitetura e frisa que esta é uma questão muito importante. Se pesquisarem sobre a UIA, 

encontrarão o link da carta em vários idiomas. Embora as versões anteriores tenham sido traduzidas 

para o português, não foi traduzida a versão atualizada em Tóquio. Gostaria de solicitar a esta instituição 

que providencie a tradução destes ajustes, que somam apenas uma página acrescida ao documento. 

Há algumas questões importantes que devo mencionar. Primeiramente, pegando 

como fonte a legislação francesa, observamos que a Arquitetura e a qualidade das construções são 

questões de interesse público. Consideramos, a partir daí, que é de interesse público que os arqui-

tetos sejam capazes de atender às regiões e suas características específicas, para que os padrões 

globalizados não se imponham. A carta também diz que os métodos de formação de arquitetos 

são variados, para dar visibilidade à riqueza cultural e flexibilizar os planos de estudo. Isso é impor-

“Carta para a Formação dos Arquitetos”, do Comitê de 
Validação de Educação Arquitetônica Unesco-UIA

Fernando Ramos Galino 
Rede Universitária para Sustentabilidade Urbana e da Arquitetura UNAUS – Espanha
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tante porque, quando se vai a um escritório de arquitetura na Coreia, por exemplo, apesar das dife-

renças geográficas, é possível encontrar os mesmos objetos que se encontraria em um escritório 

de Arquitetura no Brasil. Os elementos comuns precisam ser potencializados, porém preservando 

as culturas hereditárias diferentes, entendidas como elementos enriquecedores, e não opostos a  

tal potencialização. 

Continuemos com a carta. Existe, sobre a reserva de reconhecimento acerca da importância 

de tradições e práticas regionais e culturais, uma base comum entre os métodos pedagógicos utili-

zados e que, estabelecendo critérios, permitirá aos países que escolas de Arquitetura e organizações 

profissionais avaliem e melhorem a formação dada aos futuros arquitetos. Dessa forma, a avaliação das 

diferentes instituições de formação de arquitetos visa estabelecer critérios de qualidade. Acredito que, 

na palestra do Gaetan, um dos melhores presidentes que a UIA já teve, tenha ficado claro que 20% do 

trabalho de Arquitetura é realizado onde 80% dos arquitetos estão, e vice-versa. Consequentemen-

te, compreendemos que a tendência da profissão é ser descentralizada, requerendo muita mobilida-

de através de um mecanismo mútuo ou um mecanismo para estabelecer e identificar os critérios de 

qualidade. Este reconhecimento mútuo deve se basear em objetivos – portanto a carta da UIA é um 

elemento importante no mundo todo. Os critérios básicos que devem ser aplicados à formação em Ar-

quitetura são os seguintes: qualidade de vida decente para todos; aplicação tecnológica que respeite as 

necessidades culturais e sociais estéticas das pessoas; desenvolvimento ecológico equilibrado, com uso 

racional dos recursos disponíveis; e uma Arquitetura entendida como propriedade e responsabilidade 

de todos. Evidentemente, estes temas não se limitam aos arquitetos. A carta defende que as escolas de 

ensino fundamental e médio também abordem questões relativas à Arquitetura e ao meio ambiente. 

Enfim, trata-se de educar as pessoas para modificar o lugar em que vivem.

Convidamos os arquitetos formados, então, a continuarem se desenvolvendo e estudan-

do, pois, na verdade, nós não aprendemos ou ensinamos o que é ser arquiteto, mas atingimos esta 

transformação através de uma busca interior que dura muito mais que os cursos feitos por nós. A  

Arquitetura implica um longo aprendizado, que dura toda a vida. Sendo assim, a educação sobre o 

patrimônio é essencial por dois motivos: para compreender o espírito do lugar, o contexto social em 

que a população vive e como torná-lo sustentável, e para transformar a mentalidade arquitetônica pro-

fissional e sentir-se parte de um processo cultural, contínuo e harmonioso, parte de um coletivo trans-

formador do lugar em que vive. 
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Além disso, compreender que a diversidade cultu-

ral é patrimônio de toda a humanidade e deve ser reconhecida 

e entendida como tal. O segundo capítulo da carta se refere 

aos objetivos da formação em Arquitetura. Suprimi algumas 

considerações, mas fiz questão de deixar outras. A formação 

em Arquitetura deve desenvolver a aptidão dos estudantes para conceber, projetar, compreender e 

executar o ato de construir no exercício da profissão. A Arquitetura é multidisciplinar, portanto deve ser 

ensinada em um nível universitário, onde seja o objeto principal, para além de pequenos cursos parale-

los. Posteriormente, vou me referir ao método de elaboração de currículos. Na carta, existiam 15 pontos 

essenciais e, a eles, foram acrescidos alguns outros retirados da diretiva europeia para Arquitetura, além 

de outros cinco que surgiram ao longo do tempo e que considerávamos pertinentes. Qualquer um de 

nós poderia redigir esses pontos, hoje, com algumas variações, mas em um consenso estabelecido. 

Inicialmente, havia os 15 países da União Europeia e, depois, as 11 pessoas que integraram a equipe 

responsável por redigir a carta. 

Temos, basicamente, dois indicadores quantitativos, sendo um deles relativo aos estudos, 

não devendo ser inferior a cinco anos. É possível dizer que muitas pessoas que se destacaram nunca 

estudaram Arquitetura – porém nós, que estamos na posição de ensinar, não queremos educar os gê-

nios, mas os humanos, que, de um modo geral, precisam de um longo processo de amadurecimento, 

geralmente de mais de cinco anos. Antes de ser nomeado diretor da Escola de Barcelona, passei por 

um longo processo de amadurecimento, este que é sumamente importante na formação das pessoas 

até o momento em que passam a se considerar arquitetos. Este capítulo é sobre uma das modificações 

introduzidas na carta de Tóquio para esclarecer o fato de que, além de cursar cinco anos de formação, o 

arquiteto deve realizar pelo menos dois anos de estágio profissional antes de receber a sua habilitação 

para exercer a profissão. A nossa intenção é estender esse estágio para três anos, deixando livre ao alu-

no a opção de fazê-lo durante ou após a formação. Ao receber o seu diploma, o arquiteto não poderá 

de imediato encarregar-se de uma obra grande, que poderia comprometer a vida de muitas pessoas. 

A partir daqui, a carta contém uma série de considerações pelas quais passarei rapidamen-

te, incluindo o indicador numérico referente ao ajuste do número de alunos e à capacidade pedagógica 

da instituição. A proporção entre professores e alunos deve refletir a metodologia das oficinas, o que 

implica que o número de estudantes não pode ultrapassar um nível normal de alunos por trabalho – 

dificilmente um professor poderá controlar um projeto envolvendo mais do que 25 alunos. Esse limite é 

“A Arquitetura implica  

um longo aprendizado  

que dura toda a vida ”
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intransponível, pois resultaria numa queda de qualidade no processo de formação. Entende-se, portan-

to, que o processo que contiver a presença de professores relacionados ao trabalho em grupo deve ser 

a base do período de formação. Os projetos não significam apenas estética, formalização ou um gesto 

cultural, mas são formados por muitas camadas, sendo uma delas, essa. O exercício conceitual do proje-

to deve contemplar todas essas camadas. É preciso, também, desenvolver um procedimento de autoa-

valiação, seja ela realizada por opinião de pessoas de fora ou pelo sistema de validação da Unesco-UIA. 

Convido agora o CAU para fazer a tradução das modificações que foram estabelecidas em Tóquio e aos 

brasileiros a fazerem a leitura delas. Está claro, enfim, que a educação deve ser formalizada por uma 

demonstração individual de capacidades, por meio de um projeto que demonstre os conhecimentos e 

aptidões adquiridos pelos estudantes. 

Nesse sentido, um bom exercício é convidar professores e arquitetos atuantes de outros 

países para que não se reproduza uma retroalimentação sistemática no centro de ensino. A comparação 

entre projetos de conclusão de curso nos permite conhecer as características de cada local e pensar no 

que é preciso para melhorá-lo. Assim, os programas de intercâmbio são muito importantes, não somen-

te para o conhecimento, mas para o amadurecimento do estudante. É preciso frisar, além disso, que a 

carta pretende criar um marco norteador para professores e alunos desses centros de estudos. Uma das 

principais contribuições que recebemos para a carta foi a noção de que, por um lado, os métodos po-

dem ser muito diversos e, por outro, existe um mínimo denominador comum que deve ser considerado 

uma base a ser estabelecida. No dia 06 de maio de 2000, foi assinado um protocolo entre a Unesco e a 

União Internacional de Arquitetos para criar o Comitê Unesco-UIA de Validação de Educação Arquitetô-

nica. Esse convênio foi assinado porque acreditávamos que era preciso ajudar as escolas dos diferentes 

países a estabelecer mecanismos de autoavaliação e reconhecimento. No mundo anglo-saxão, esta é 

uma longa tradição representada pelo RIBA que, já no início do século XX, introduziu o conceito de 

processo de homologação, retomado por muitos países com influência inglesa. O referencial levanta-

do pela carta é, em primeiro lugar, a chamada à valorização das diferenças, ou seja, não se tratava de 

uniformizar o método para todos os países, mas sim de incentivar que cada grupo cultural gerasse seu 

próprio sistema de validação. É por isso que o nosso sistema inclui a validação de uma série de pontos 

e que o currículo das escolas deve estar em conformidade com estes pontos. 

Não cabe à Unesco-UIA criar os planos de estudo, ou seja, estabelecer a forma como dife-

rentes escolas realizam o ensino da Arquitetura, esta é uma competência das entidades institucionais 

ou dos órgãos governamentais. Em segundo lugar, deve haver um reconhecimento da vontade de gerar 
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uma portabilidade acadêmica que, segundo uma previsão da OECD, não se limitará somente a profes-

sores e estudantes, mas também a profissionais. A carta do sistema Unesco-UIA aponta dois caminhos 

para essa validação, sendo o tradicional referente à validação por meio de um programa de estudos 

realizado pelo nosso comitê, que compreende o envio de um grupo para visitar e avaliar os programas. 

O mais importante é que não pretendemos montar um negócio de validação, mas somente proporcio-

nar uma melhoria de qualidade por meio da validação, ou seja, ajudar na geração de sistemas próprios 

em cada ambiente cultural, como, por exemplo, no brasileiro. Por conseguinte, o primeiro objetivo do 

sistema Unesco-UIA é ajudar na criação de sistemas de validação específicos baseados nos critérios 

gerados pela carta voltados para a melhoria da qualidade. Estes critérios são: comprovar que o ensino 

se dá em nível universitário, orientado principalmente para a Arquitetura, compreendendo aspectos 

teóricos e práticos; que os requisitos de ensino, entre os 16 pontos mencionados, sejam cumpridos; que 

as capacidades a serem adquiridas pelos estudantes sejam oferecidas à comprovação do corpo docente 

e da prática arquitetônica. 

Observamos que há uma deriva dos diferentes países em relação à profissionalização deste 

corpo docente, e isso acarreta sérias implicações. É evidente que um dos motivos que possibilita o ensino 

é possuir uma prática acentuada da profissão, principalmente no âmbito da Arquitetura, disciplina que 

não é somente teórica. Além disso, outro critério é o ensino baseado na realização de projetos e a manu-

tenção da proporção docentes/alunos. Com relação ao referente quantitativo, temos um período relativo 

a cinco anos de curso e no mínimo dois anos de estágio profissional. Os grupos de trabalho são formados a 

partir de dois membros propostos pelo conselho; um profissional e um professor propostos pela organi-

zação profissional do país; se houver um sistema de registro, um ou dois membros do órgão administra-

tivo que emite a licença para o exercício da profissão; e, da parte da Unesco-UIA, um integrante do último 

ano de doutorado que conheça a realidade dos estudantes e do ensino. Uma das importantes contri-

buições feitas pelo presidente para este sistema foi estabelecer com o RIBA uma colaboração, do ponto 

de vista administrativo, para validar o sistema, ou seja, baseando-se na nossa carta, ele nos fornece um  

serviço de secretariado. 

No entanto, o critério de escolha das pessoas que integram os painéis é estabelecido pela 

Unesco-UIA. Somos jovens e aceitamos a ajuda oferecida pelo RIBA para se encarregar dessa parte. 

Acabei de descobrir que, no Brasil, existem aproximadamente 270 escolas de Arquitetura, e me recuso a 

aceitar que todas sejam boas, muito embora eu conheça o nível da Arquitetura brasileira. Sei que vocês 

possuem um sistema próprio de validação, como os demais países, mas ele é mais efetivo, se com-



Carta Unesco-UIA para a Educação em Arquitetura
Fernando Ramos Galino 

109

parado a outros sistemas, para que seja possível encontrar o que funciona melhor em cada situação. 

Acredito que o Brasil precise criar uma entidade para reconhecer a qualidade e fazê-lo pelos parâmetros 

apresentados pela carta Unesco-UIA, patrimônio cultural de todos. Proponho ao recém-criado CAU e às 

cinco instituições que gradualmente vêm dando razão de ser para a CAU, que manifestem à Unesco a 

vontade de contar com a colaboração de nosso sistema para que, atingindo a maturidade suficiente, 

sejam reconhecidas como sistema de validação. Acabamos de reconhecer o sistema japonês, que já 

validou, pelo sistema JAV, 27 de 110 escolas. 

O sistema coreano também foi reconhecido pela Unesco-UIA, e agora tentaremos fazer uma 

segunda visita com a finalidade de certificar que a validação seja mantida a um nível estável. Entre as es-

colas validades por nós, posso citar a American School of Architecture, do Cairo; a Escola de Arquitetura 

de Moscou, da qual surgiu o movimento construtivista; a Escola Principal do Cazaquistã, entre v´rias ou-

tras. Nesse momento, o governo francês solicitou que começássemos o processo de validação de suas 

escolas. Após cinco ou seis escolas validadas por nós, o ideal seria que eles criassem seu próprio sistema 

de validação, mas não nos iludamos. Este processo é de autoavaliação, por isso pedimos às escolas que 

nos enviem as conclusões acerca de seus próprios processos e sobre o que pode ser feito para melhorar 

o ensino. Depois disso, são feitas duas visitas, uma preliminar, feita por um grupo de no máximo quatro 

pessoas, na qual é realizado um pequeno ensaio da validação. Esse grupo visita os departamentos e 

discute com as pessoas para formular um relatório prévio, que deve apontar as falhas e lacunas com o 

intuito de melhorar o processo. A escola deve dar sua resposta, apresentando suas propostas, e um ano 

depois é feita uma visita formal para avaliar se ela está avançando nesta direção. É um processo dinâ-

mico que, no fundo, propicia que a instituição encontre suas próprias respostas, mas que haja um olhar 

externo fundamental para descortinar essas questões. 

É para este mecanismo que queremos convidar o CAU e as grandes instituições com as quais 

ele terá que dialogar. Creio que o sistema que esteja mais avançado, atualmente, seja o da American 

School of Arquitects, porque ele é conduzido pelo National Architecture Board, por uma entidade que 

agrupa as escolas de Arquitetura americanas, e por outra encarregada de registrar todas as entidades 

profissionais. Todo este conjunto cuida da validação do sistema de ensino. Não é minha pretensão que 

vocês aceitem o que estou dizendo, quero apenas apresentar-lhes uma proposta de solução para o 

desafio colocado. 

Por último, gostaria de dizer que estive no Brasil, em 1987, visitando o país como membro 

de um grupo semi-institucional da Catalunha, e que assistimos à palestra de Oscar Niemeyer. Em minha 
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segunda visita, fui a Curitiba para a inaguração do museu dele. Foi com muito pesar que li a notícia so-

bre a morte o falecimento do respeitado e admirado Oscar Niemeyer. É preciso dar um valor simbólico 

às coisas, pois Oscar partiu no dia em que teve início este seminário. A época dos gênios e dos heróis 

acabou, estamos vivendo numa época em que, em conjunto, teremos que enfrentar o desafio iniciado 

por este grande homem.
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Palestra 9
07.12.12

Acordo de profissionalismo na  
prática arquitetônica

Germán Suaréz Betancourt
Ex-presidente da Sociedade Colombiana de Arquitetos – SCA

Tentarei expor três experiências das quais fiz parte sem me alongar 

muito. Essas experiências são muito importantes para a Arquitetura brasileira 

e para a organização dos conselhos profissionais de toda a América. Desejo 

agradecer especialmente ao presidente do Conselho de Arquitetura do Brasil, 

Haroldo Pinheiro, à Mirna Lobo, à Michelline Calatroni e a todos que tornaram possível a nossa presença 

aqui. Parabenizo a todos por termos conseguido este espaço tão importante, apesar da triste notícia do 

falecimento de Oscar Niemeyer. 

Comentarei acerca do acordo de exercício profissional organizado pela UIA. Fui membro e 

presidente nacional da Sociedade Colombiana de Arquitetos, professor e diretor da Universidade de 

Artes da Colômbia, presidente da Associação Colombiana de Arquitetura, e presidente da Sociedade de 

Planejamento da Colômbia, que contribuiu muito para um conjunto de mudanças sociais. Quis apre-

sentar a versão original do acordo, pensando naqueles que não o conhecem, embora acredite que a 

maioria dos conselheiros detenha esse conhecimento. 

O acordo foi uma carta de educação, aprovada em Barcelona, em 1994, cujo preâmbulo 

anuncia sua importância. Elaborado pela Comissão de Exercício Profissional, da qual participam pro-

fissionais de diversos países que compõem a UIA – os EUA e a China foram os mais influentes, embora 

a participação tenha sido amplamente democrática. Sugiro que o preâmbulo seja lido, analisado, 

e que, acerca dele, sejam feitas sugestões. É muito importante fazer um acordo internacional que 

propicie trocas mútuas e bilaterais e acordos entre os países que estabeleçam normas a todo aquele 

processo sobre qual Fernando Ramos falou, sobretudo no que diz respeito à educação. 

O acordo respeita o funcionamento de cada um dos países no que tange ao exercício, mas 

sugere, recomenda e solicita que isto seja algo elaborado. A introdução menciona que, em Barcelona, 

1996, foi estabelecida a primeira versão do acordo, e em 1999, em Pequim, atualizada. O texto origi-

nal poderá ser aplicado pelo conselho não apenas do Brasil, mas de todos os países. Os princípios da 

profissão estão claramente definidos e são muito importantes. Tratam da necessidade de haver uma 

formação completa do profissional que respeite o meio ambiente e a sociedade, para estar a serviço da 
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mesma, à maneira de organização enterprise, visando a autonomia. 

O acordo define 17 políticas que o estruturam, e que dizem respeito à prática da Arquite-

tura, ao arquiteto, aos fundamentos, à educação, à acreditação, à validação, ao reconhecimento, etc. A 

acreditação é um aspecto fundamental, mas é necessária a experiência prática, o treinamento, o tra-

balho prático. A formação não pode ser somente acadêmica, deve acarretar o maior trabalho prático 

possível, por vezes com uma ênfase especial em uma área específica. Devem ser demonstrados conhe-

cimento e capacitação. O Brasil hoje, por exemplo, possui 270 escolas, portanto é fundamental que o 

profissional demonstre seu conhecimento quando for se registrar. 

Cabe ao CAU/BR a responsabilidade perante o estado de verificar que aqueles que se regis-

tram contem com o conhecimento necessário para a profissão, 

essencialmente na Arquitetura, que atende a toda a sociedade. 

Os conselhos não devem apenas estar presentes na formação 

e no acompanhamento, mas na avaliação, perante a socieda-

de, do resultado do trabalho desenvolvido pelo arquiteto atra-

vés do registro, do licenciamento, da certificação. A forma de 

contratação e o tipo de relacionamento estabelecido entre o 

profissional e a sociedade envolvem uma ética e uma conduta 

fundamentais.

O princípio básico do trabalho do arquiteto na so-

ciedade é o seu comportamento. Portanto, é preciso que o profissional registrado esteja em formação 

continuada, nunca encerrada. Este processo deve ser claramente estabelecido e incorporado para que 

exista, no registro e na certificação, a responsabilidade quanto a essa formação. É exigido que o pro-

fissional participe de eventos e escreva acerca de suas experiências para obter uma qualificação que 

o possibilite o exercício da profissão. Em um mundo tão cheio de mudanças, é necessário se manter 

atualizado acerca dos conhecimentos da área, além da importância da prática, que deve ser de compe-

tência de todos. 

Em cada país, tal prática se dá de forma diferente, mas a mobilidade da população e o au-

mento do número de profissionais exigirá um acordo mútuo, que evite abusos relativos ao conheci-

mento cultural ou técnico para que o arquiteto se responsabilize por aquilo que projeta e produz. Men-

“A Arquitetura é 

multidisciplinar, portanto 

deve ser ensinada em um 

nível universitário, onde seja 

o objeto principal, para além 

de pequenos cursos 

paralelos” 
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cionarei o exemplo da UIA, que me surpreendeu, pois talvez seja a organização profissional que agrega 

o maior número de arquitetos. Estive em Miami, na convenção anual, e assisti ao painel sobre as orga-

nizações profissionais. Alguns profissionais, que conheço pessoalmente e que presidiram a AIA, foram 

membros do Conselho da UIA, que atua em 40 países do mundo. Nem os brasileiros, nem colombianos, 

argentinos ou chilenos fazem isso, portanto trata-se de uma experiência extremamente importante 

para o exercício da profissão num país que não o seu.

Um dos colégios que mais defende este aspecto é o espanhol, que intervém no serviço de 

Arquitetura com o cliente e evita que haja utilização do processo intelectual do arquiteto sem o devido 

reconhecimento de sua autoria. Falarei, agora, sobre o papel dos institutos profissionais de arquitetos 

através de recomendações e critérios que deveriam ser aplicados, pois há uma grande diversidade entre 

a OA, o Conselho Espanhol, o RIBA, etc. Há uniformidade no que se refere ao obje tivo, mas diferenças 

quanto à organização. 

Na proposta da UIA deve-se buscar, então, compatibilizar os critérios de credenciamento, 

informação e matrícula do profissional para que ele seja reconhecido segundo a formação recebida. 

Consideremos, também, o sistema de contratação atual. Historicamente, o arquiteto assinava com o 

cliente ou com o Estado, diretamente ou por meio de concursos, um contrato para projetar. Hoje, geral-

mente as mais diversas entidades se encarregam desse âmbito. Sendo assim, não é o arquiteto que gere 

o projeto, mesmo sendo responsável por ele. Existem muitas modalidades de contratação. Na Ásia, por 

exemplo, a contratação direta não existe mais, só há contratação via pessoa jurídica. 

Projetei, aqui, o texto na íntegra do acordo elaborado pela UIA, em 2004, em benefício de 

todos os países integrantes, que contém aspectos relativos à prática, à definição de Arquitetura, à polí-

tica, a quais requisitos o arquiteto deve preencher para exercer sua profissão e como deve responder à 

sociedade. Há uma relação de requisitos que devem integrar a base da matrícula profissional nos con-

selhos e da formação profissional nas universidades. Os conselhos devem verificar se estas faculdades 

estão formando pessoas que preenchem estes requisitos. Sei de países que aplicam uma prova quando 

o arquiteto está perto de encerrar o seu curso que mostra resultados muito baixos. Estes arquitetos, 

quando se formam, acabam conseguindo se inscrever nos conselhos sem demonstrar ter superado as 

lacunas identificadas no exame aplicado pelo Estado. A AIA exige dois ou três anos de estágio profissio-

nal para que o arquiteto recém-formado entre em contato com a realidade de seu país e, assim, possa 

servi-lo dentro de condições melhores. Então, após a formação teórica e o estágio, o arquiteto pode se 
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inscrever no conselho e exercer a sua profissão. 

Mostro, agora, uma relação de vários outros requisitos 

que, embora partam de bom senso, muitas vezes não são cumpri-

dos. Se houverem sugestões, pedimos que as enviem para nós – as receberemos com o maior prazer. Ob-

servam-se, também, alguns critérios para a elaboração de projetos, sobre estudos sociais, estudos ambien-

tais e estudos técnicos que devem ser dominados pelo arquiteto para que ele possa se formar. Há, ainda, as 

habilidades e a política segundo a qual todos os pontos anteriores devem ser contemplados na formação, 

no credenciamento e no registro profissional. Vale a pena mencionar ainda que, para o credenciamento e 

a validação, a experiência prática, como já citei, é essencial para comprovar a capacitação profissional e de 

habilidade. Verificar a capacitação é algo que cabe aos conselhos, principalmente àqueles que autorizam 

o exercício profissional.

O acordo também aborda alguns pontos acerca do processo de contratação, do estabe-

lecimento de códigos de ética e de conduta profissional, que devem ser conhecidos por todos. Há, 

também, uma série de recomendações em relação ao estado das quais o arquiteto deve participar, 

projetadas aqui. A primeira apresentação do acordo está postada na página da UIA: uia-architect.org. 

Lá é possível encontrar vários documentos importantes que representam um guia para conselheiros 

e profissionais. A comissão de prática profissional é formada por professores, incluindo o Weiman, da 

China, e o Lincicome, dos EUA. Foi criada pelo Qinnan, chinês, e pelo Scheeler, americano, trabalho fun-

damental que a UIA vem representando enquanto prestadora destes serviços pelos cento e vinte países. 

Está projetado na tela o meu currículo de trabalho.

Acredito que ainda dê tempo para tratar de dois assuntos muito importantes. O primeiro 

deles se refere à necessidade de os conselhos profissionais se atentarem aos processos de elaboração 

das normas e dos sistemas de elaboração de projetos. Naturalmente, o arquiteto e o município têm 

responsabilidade, mas os conselhos devem garantir que o arquiteto que se formou e foi capacitado 

pela entidade preste os seus melhores serviços. Sugiro que este acompanhamento seja feito pelo CAU, 

pois acredito que a administração pública direta pode cometer muitas arbitrariedades e acarretar na 

contaminação dos projetos por interesses comerciais, e essa nunca é a melhor solução. Mesmo que o 

arquiteto preencha todos os requisitos, o conselho profissional deve acompanhar a sua atuação. 

Agora, gostaria de apresentar brevemente um documento elaborado pela Sociedade 
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Colombiana de Arquitetos em comemoração aos 50 anos de realização de bienais pela Associação 

Colombiana de Arquitetura. Quero chamar a atenção para este tipo de evento, que representa uma 

oportunidade de apresentar os melhores resultados realizados pela comunidade. É importante 

para os arquitetos ter o seu trabalho exposto neste tipo de exibição. Já estive em eventos de altís-

sima qualidade, mas que pecaram por não se atentarem à institucionalidade. 

Por isso, acredito que o CAU deve apoiar e fortalecer este aspecto e agregar os arquitetos de 

todo o país. Ao longo destes 50 anos de Arquitetura, foram recolhidos os trabalhos mais importantes, 

apresentados e premiados nessas bienais colombianas. Aqui, em projeção, estão as oito categorias par-

ticipantes da bienal, que abrangem todos os aspectos do exercício profissional. A premiação, apresen-

tação e discussão destes trabalhos em uma bienal é como considero a melhor forma de complementar 

a formação profissional, ou seja, divulgando o que há de melhor na prática profissional do país. Os 

interessados em conhecer melhor estas premiações podem acessar o portal da Associação Colombiana 

de Arquitetos na internet. 

Posso dizer que, ao longo da última década, foram realizados projetos impressionantes vol-

tados para as comunidades carentes. O que quero frisar nesta apresentação é que os trabalhos mais 

significativos realizados em prol da comunidade são fundamentais para a formação do coletivo de ar-

quitetos, pois, pela divulgação destes projetos, conquistam o apoio da sociedade. Afinal, a comunidade 

é o ator mais importante quando se trata de fazer projetos para ela. Na nossa última bienal, por exem-

plo, foram apresentados 120 projetos. Se a cada dois anos o CAU organizar cursos de formação e de de-

monstração do conteúdo de cada projeto, com antecedentes, questões abordadas e o impacto destes 

projetos na comunidade, certamente complementará o exercício profissional dos arquitetos inscritos 

no Conselho. 

A maioria dos projetos premiados na última bienal é voltada para a solução de problemas 

da comunidade. Não concordo muito com a questão dos prêmios em si, que às vezes destacam, mas 

também ofuscam os demais trabalhos. O importante é expor os trabalhos selecionados pelo comitê 

nacional e pelos comitês regionais e avaliados pela banca. 

Apresento-lhes, agora, o último evento realizado, a Mostra Panamericana de Arquitetura, 

que contou com a participação de 16 países e 160 obras escolhidas por conselhos, institutos, colégios 

ou associações representantes dos arquitetos. Não nomeamos curadores nacionais para selecionar os 
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trabalhos, mas pedimos aos arquitetos do Chile que fizessem isso. A resposta foi muito generosa, pois o 

Chile escolheu os seus melhores trabalhos realizados nos últimos cinco anos, que sintetizam os esforços 

que vem sendo feitos nas Américas, dos EUA até a Argentina. 

Acredito que seja obrigação do CAU garantir que os estudantes de Arquitetura do país co-

nheçam o que está acontecendo no continente. Já apliquei provas aos meus alunos questionando-os 

acerca de arquitetos e obras de outros países. É muito triste perceber que, no continente americano, 

onde há tamanha qualidade, muito pouco se faz em prol da divulgação. Os conselhos, cuja responsabi-

lidade é manter os profissionais devidamente atualizados, não fazem os esforços devidos para divulgar 

seus profissionais e obras. Aqui, em projeção, mostro uma imagem dos membros do conselho hono-

rário, do qual tenho o privilégio de participar juntamente do presidente da Associação Colombiana de 

Arquitetos, da Federação Panamericana de Arquitetos – o Maurício –, e outros colegas.

Na área externa do edifício, foram colocados vários cartazes com conteúdo sobre o uso 

do espaço urbano no nosso País. Na Mostra Panamericana de Arquitetura e na Mostra da 22ª Bie-

nal Colombiana de Arquitetura, contamos com o patrocínio de empresas de diferentes áreas. Para 

a Mostra Panamericana, aceitamos até doze trabalhos de cada país. Se fizéssemos um seminário 

sobre os trabalhos enviados pela Argentina, o aprendizado seria surpreendente e o nível de res-

peito pelos arquitetos argentinos aumentaria consideravelmente. As comunidades foram as mais 

beneficiadas por esses projetos. Também trabalhos brasileiros foram apresentados na Mostra. Um 

arquiteto do Canadá também mandou trabalhos excepcionais. Houve, também, a venda de cami-

setas e adesivos da Sociedade Colombiana de Arquitetos. 

Nessa bienal, foram apresentados 130 trabalhos, sendo que os de maior impacto social 

foram os trabalhos colombianos. Outros países participantes foram Cuba, Equador, México, Paraguai, 

Panamá, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Além destes, os EUA que, por possuírem um sis-

tema próprio de premiação de seus arquitetos, mandaram seus trabalhos mais significativos. Gostaria 

de ressaltar novamente este ponto: as mostras de Arquitetura são a melhor síntese do trabalho dos 

arquitetos, por isso acredito que os conselhos profissionais e o CAU devem estar atentos aos processos 

de planejamento, ao desenvolvimento de normas técnicas, aos responsáveis pela autorização de cons-

truções e pelo acompanhamento de obras, dentre outros. 

Quero agradecer pela atenção e dizer que foi uma coincidência lamentável o falecimento 
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de Oscar Niemeyer no mesmo dia da abertura deste Seminário. Tive a honra de estar com ele em 

2002, na inuguração do museu de Curitiba, hoje denominado Museu Oscar Niemeyer. Propomos que 

esse museu exponha as obras dos arquitetos mais destacados e, posso dizer, com muita felicidade, 

fui o primeiro a entregar a ele o livreto que contém os trabalhos colombianos. Assim, inauguramos o 

acervo desse museu que, hoje, possui uma quantidade vasta de material.
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José Roberto Geraldine Junior: Agradecendo mais uma vez a manifestação do Ger-

mán, agora podemos iniciar a nossa mesa redonda, com a equipe completa. Temos já uma série de 

questões aqui colocadas. Estou buscando sistematizá-las em grandes temas para colocar a discus-

são aos nossos componentes da mesa e circular a manifestação entre todos, para que possamos 

ouvir o pensamento dos colegas. 

Sobre a questão de ensino, já colocada inicialmente pelo companheiro Fernando Ra-

mos, nós recebemos uma pergunta que envolve a manifestação da OMC e gostaríamos de começar 

por ela. Como a Organização Mundial do Comércio, que entende o ensino como negócio, estende 

este conceito ao campo do ensino da Arquitetura e Urbanismo? Esta foi uma colocação feita pelo 

companheiro César Dorfman, do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que pode ser interessante 

iniciar a nossa discussão por esse viés de como a formação do ensino público e privado nos demais 

países aqui representados é vista pelos colegas. Então, gostaria de passar a primeira palavra para o 

Fernando, que iniciou os debates, e depois seguiremos na sequência. Fernando, por favor.

Fernando Ramos: É verdade que, para a OCDE, somos apenas uma parte da indús-

tria da construção, ou seja, ela nos considera como se fabricássemos tijolos ou concreto. Nossa 

profissão é esquizofrênica por definição – nós não temos um único cliente, que é o que acontece 

com um padeiro ou um açougueiro. Nós temos um cliente que paga pela obra, mas que às vezes 

não é quem utiliza o produto do nosso trabalho. Geralmente trabalhamos para um usuário. E, para 

finalizar com esta confusão, além de um usuário e um cliente, estamos trabalhando para uma 

sociedade inteira. 

Então, se não enlouquecermos, é porque já entramos na nossa profissão sendo um pou-

co loucos. Nós temos que lidar com esta complexidade, sabendo que, inevitavelmente, devemos 

estar atentos a considerações econômicas e financeiras, ao mesmo tempo em que não somos ape-

nas um fator econômico. Se nós fôssemos escultores ou engenheiros, esta não seria uma questão 

para nós, mas essa complexidade faz parte da natureza do nosso trabalho. E, para a OCDE, somos 

apenas um elemento a mais na indústria da construção.

Módulo 3: Ensino e formação em Arquitetura

Moderador: José Roberto Geraldine Junior - CAU/BR

Componentes da mesa: UNAUS, RIBA, AIA, OAF, SCA 
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José Roberto Geraldine Junior: Germán, por gentileza, a sua manifestação sobre a 

questão do ensino público/privado.

Germán Suarez Betancourt: Eu acho que, no ensino, nos modelos público e priva-

do, é fundamental estabelecer, tal como foi mencionado por Fernando, critérios de validação das 

escolas para dar início ao processo de formação. Elas deverão se ajustar ao conjunto de critérios 

claramente definidos e, depois, deverá haver um processo de certificação. Vou me referir ao RIBA 

no que diz respeito à certificação das escolas da Colômbia, que permitiu o fortalecimento do ensi-

no tanto em instituições públicas como privadas. 

O resultado dos prêmios deve ser conhecido pelos estudantes para que eles não apenas 

conheçam o elemento arquitetônico premiado e o desenhista do projeto, mas os procedimentos, 

os problemas, as dificuldades, a situação econômica, a complexidade técnica, o procedimento pe-

rante as instituições que autorizam a construção – tudo isso complementa a educação formal. En-

tão, acho que a validação é fundamental. Inicialmente, quando se pensa em 270 escolas, é preciso 

contar com uma série de requisitos muito claros e estritos, mas posteriormente deverá existir uma 

organização capaz de certificar se o que está resultando desse ensino é o que se esperava dele.

José Roberto Geraldine Junior: Miguel, agora você, por gentileza.

Miguel Rodriguez: Não entendi direito se a questão estava mais centrada no negócio 

da educação ou no negócio da Arquitetura. Na realidade, eu estava pronto para responder ambas, 

e é isso que farei. Espero que um das duas seja a resposta à sua pergunta. Vou responder às duas 

até porque, nos Estados Unidos, em minha opinião, nós não nos concentramos suficientemente no 

negócio da Arquitetura, no exercício da Arquitetura. No curso em que leciono, na Universidade de 

Miami, tento imbuir meus estudantes da necessidade de reconhecer que existe uma ciência, existe 

uma tecnologia no exercício da Arquitetura, mas há também o fato real de que é preciso ser capaz 

de atuar como negócio viável. 

Eu não sei se diria que eu fui inteligente o suficiente para fazer isso, mas eu escolhi 

minhas matérias opcionais na escola e fiz todos os principais cursos da área de Administração. Nos 

Estados Unidos, dependendo da faculdade que você frequenta, há mais ou menos ênfase nessa 

área. Eu acho que isso é algo no qual precisamos nos concentrar mais, especialmente enfatizando 
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o valor que o arquiteto oferece, em oposição à 

mercantilização, por assim dizer, dos serviços 

de Arquitetura. Acho que esse é um proble-

ma que nós precisamos corrigir. E, apenas se 

entendermos a forma correta de conduzir o 

nosso trabalho, o lado de negócios da nossa 

profissão, aí nós seremos capazes de fazê-lo. 

O outro aspecto da pergunta, o da educação, é uma questão muito interessante. Algu-

mas vezes iniciei essa conversa nos Estados Unidos e, dependendo do público, se há muitos acadê-

micos ou não, vê-se uma reação totalmente diferente. Na minha experiência e no credenciamento 

do NAB, uma das coisas que nós analisamos são os recursos financeiros disponíveis para as escolas. 

No método de educação nos Estados Unidos, a cultura de estudo requer estações permanentes 

para os estudantes nas escolas e, mesmo em sistemas onde isso não ocorre, o fato é que o ensino 

da Arquitetura é voltado para as instalações se comparado ao ensino do Direito, da Engenharia, 

etc. O espaço físico que nós ocupamos na universidade é significantemente maior do que aquele 

ocupado por outras profissões. É crucial que os professores tenham tempo, como falamos esta ma-

nhã e, com os Estados em coeficientes tão críticos, essa necessidade é geralmente mais elevada, o 

que a torna mais cara do que na educação tradicional. A educação do arquiteto é paga com a mes-

ma mensalidade dos demais. Imagino épocas em que a economia está fraca, para as instituições 

financeiras das faculdades isso é uma grande preocupação. 

Na realidade, vimos isso no nosso processo de credenciamento: se o apoio financeiro da 

instituição não estiver lá para suportar o programa, fica claro para todos que isso afetará os resul-

tados finais, que são o que estamos interessados em mensurar e avaliar. Então, essa é a diferença 

entre as instituições públicas e privadas. Claro que há uma dimensão adicional, e talvez pudésse-

mos usar todo o nosso tempo desta manhã e não falar sobre tudo, então eu vou parar por aqui. 

Espero ter respondido à pergunta que você fez, abordando aos dois lados. Espero também não ter 

misturado as coisas, acredito que era isso que você queria saber.

José Roberto Geraldine Junior: Obrigado. Senhor Richard, por favor.

Richard Graham Brindley: Obrigado. Volto aos aspectos que gostaria de mencionar. 
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Uma das questões da pergunta talvez tenha sido a diferença entre educação pública e privada. 

Não deveria haver diferença, é por isso que há validação. Quanto aos critérios, é aí que eles entram 

em ação, pois devem ser aplicados igualmente nas universidades públicas e privadas. No Reino 

Unido, o modelo para a educação superior normalmente consiste em organizações privadas com 

financiamento público. No momento, estamos passando por uma série de problemas em relação 

ao financiamento dos alunos, porque os recursos públicos são transferidos para as universidades 

privadas e isso continua aumentando. 

Mas, voltando, não deve haver diferença na forma como o RIBA trata da validação. Eu po-

deria me tornar muito rico se recebesse uma libra a cada vez que um membro chega para mim e diz: 

estou  tendo dificuldade com um cliente ou com o exercício da profissão, pois digo que sou arquiteto, 

não sou homem de negócios. É o que eles mais me perguntam, pedem-me conselho sobre proble-

mas com clientes ou o exercício da profissão, isso sempre me irrita. A minha resposta, geralmente, é 

que talvez se você fosse um homem de negócios, poderia não ser um arquiteto muito bom; mas tem 

que ser um homem de negócios para praticar a Arquitetura. 

Essa é uma parte crucial da nossa educação, capacitação e formação – é uma coisa que 

nunca termina para o arquiteto. Como foi mencionado, existe um equilíbrio entre humanidades, 

artes, tecnologia e ciências, e isso também inclui aptidão para negócios. No passado, para ser 

justo, as universidades do Reino Unido tratavam muito bem desta área, talvez por que os tutores 

e acadêmicos das faculdades de Arquitetura tivessem especialização e o currículo atendesse aos 

requisitos da UIA. Nós tivemos que suplementá-lo em algumas faculdades de Arquitetura, conti-

nuando essa campanha de salvamento com foco no desenvolvimento da parte de administrador 

ou de homem de negócios. Mas esta é, essencialmente, uma coisa que pela qual estamos lutando 

no momento. Na verdade, o que é fundamental é ter algum tipo de sentido de qualidade coerente, 

consistente. É claro que ainda há variedade, é possível haver variedade com qualidade e consistên-

cia. Ontem nós ouvimos falar sobre o lado artístico da Arquitetura, mas temos que ter uma base 

clara do que se trata esse aspecto, do que os alunos aprendem e do conjunto de competências com 

o qual eles deixaram as universidades.

Então, eu incentivo o CAU e a todas as faculdades de Arquitetura a não se afastarem 

disso, essa é uma grande oportunidade para desenvolver um sistema com essa flexibilidade. Você 

pode manter normas ou padrões estritos para o futuro, mas também ter a possibilidade de valida-
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ção de acordo com o sistema da UIA e de receber apoio. Do ponto de vista do RIBA, estamos em 

busca da internacionalização e mobilidade dos arquitetos, para que um arquiteto não chegue a 

um país com uma cultura totalmente diferente e diga “ah, eu não sei como fazer isso”, mas possa 

trabalhar de forma colaborativa, internacionalmente, e obter o máximo desse conhecimento com-

binado e dessas oportunidades. Assim, os arquitetos poderão trabalhar em conjunto em qualquer 

lugar do mundo – arquitetos de fora virão para o Brasil, e arquitetos brasileiros irão para o exterior. 

É preciso que haja um reconhecimento dessa qualificação, isso é muito importante. Um pequeno 

aspecto quanto aos sistemas, ou até mesmo uma palavra de cautela, é que quando as faculdades 

de Arquitetura aprovam tal sistema, acredita-se que está tudo bem. No entanto, isso apresenta 

problemas, e nós reconhecemos isso em nossa experiência passada. Vocês não podem deixar de vi-

sitar todas as faculdades e examinar cada uma delas. Eu espero que seu sistema de avaliação e cre-

denciamento seja muito rigoroso, que vocês visitem e examinem cada faculdade de Arquitetura. 

Talvez algumas escolas tenham que se reajustar para manter a qualidade, mas, na rea-

lidade, independente do sistema, se for baseado no sistema da UIA ou não, eu diria que vocês têm 

que analisar cada parte do processo. Vale a pena, portanto, visitar cada uma das faculdades de 

Arquitetura que estão buscando credenciamento – elas devem passar por este processo extrema-

mente rigoroso.

José Roberto Geraldine: Obrigado Richard. Senhor Lionel, por favor.

Lionel Carli: Falarei em francês, sinto muito não falar em português. Eu falo inglês, mas 

será mais fácil me expressar em francês. Obrigado a todos os senhores por me acolherem aqui. Não 

pude participar com vocês anteontem e ontem, sinto muito por isso, mas nós também estávamos 

organizando na França uma mesa redonda sobre esse assunto ligado ao ensino, e eu estou con-

tente de poder falar agora, pois vejo que vocês estão discutindo bastante sobre. Soube que ontem 

Oscar Niemeyer faleceu, e digo que o considero como francês também, por que ele trabalhou 

muito na França. Dezembro passado, por exemplo, nós organizamos uma manifestação nacional 

no Espaço Oscar Niemeyer, então acho que ontem foi um dia triste para todos os arquitetos do 

mundo, em particular para nós. Sinto muito pela morte dele. Enfim, vemos que as coisas estão se 

movendo, sobretudo em nível de ensino e quando se trata de Arquitetura e negócios. 

Como o ensino da Arquitetura deve estar inserido neste contexto, nos perguntamos: 
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será que o arquiteto é alguém que deve viver 

fora desse sistema de produção, desse contex-

to dos negócios? É uma questão que eu mesmo 

me faço, e acho que a maioria dos franceses 

arquitetos também a fazem, porque dentro da 

estrutura arquitetônica inserida, a partir dos 

anos 1970, nas escolas superiores de ensino da 

Arquitetura, nós percebemos o ensino bastante limitado, enquadrado de forma excludente. Além 

disso, o ensino era realizado, majoritariamente, pelas escolas públicas, já que somente uma escola 

privada ensinava Arquitetura. Então, temos um estatuto de ensino superior que depende direta-

mente do Ministério da Cultura e não do Ministério da Educação. 

Isso gera um perfil de formação bastante específico, que se dirige e está sempre loca-

lizado em torno da Arquitetura, mas também mostra uma particularidade no exercício da nossa 

profissão. Sendo assim, nós também trabalhamos em parceria com um conjunto de empresas, pois 

percebemos o mundo que está evoluindo. Na França, como em todos os lugares, o mercado está se 

modificando, existe agora uma noção integrada, onde o arquiteto deve participar de uma equipe 

de gestão de projetos, e isso não era o que ocorria, pelo menos na nossa realidade. Antes, existia 

um método de exercício de gestão bastante separatista. Agora, nós percebemos que há uma mobi-

lidade no conjunto dessa confraria internacional que faz com que nós franceses, no caso, europeus, 

enquadrados neste contexto de formação profissional mais rígido, também trabalhemos com mais 

flexibilidade no continente americano e asiático. 

É claro que nós deveremos criar pontes para isso, então acredito que com a UIA deve-

mos ter um posicionamento comum estabelecido. Isso tudo mostra, ainda, dificuldades, a exem-

plo do Caribe. Nós sabemos que ainda não dispomos das mesmas formas de reconhecimento de 

diplomas, então é difícil implementar este tipo de ação, mas estamos encorajando a todos para 

que trabalhem na direção de âmbito internacional. Então, eu acredito que o ensino da Arquitetura 

deve existir tanto em escolas públicas como privadas, um ensino típico, mas que não dependa do 

lobby empresarial. 

Compartilho da visão de que as grandes empresas de construção não devem ser as únicas 

financiadoras das escolas, acho que precisa haver um financiamento compartilhado, porque de tudo 

isso depende o bom trabalho da Arquitetura. Nós não somos somente homens de negócio, mas tam-
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bém devemos pensar como homens de negócios. Na França se diz que a Arquitetura é a expressão da 

cultura, então, a partir disso, nós sempre tentamos apresentar a intervenção do arquiteto dentro da 

noção e da construção de um prédio não somente como uma expressão arquitetônica, mas como um 

gesto, como algo realmente realizado de forma artística. 

Portanto, além da construção, sabemos que, forçosamente, trata-se de um negócio. Por 

isso, temos que cruzar esses paradigmas para que pensemos como preservar essa inter-relação 

entre Arquitetura e negócio. Isso passa pela independência do arquiteto – quando ele consegue 

interagir com o sistema de produção. Sabemos que existe uma parte ligada ao lobby e outra de 

negociação, o que nos levar a pensar sobre como os arquitetos poderão continuar realizando seus 

trabalhos de forma correta para a sociedade, visando o bem comum, e como poderemos todos jun-

tos compartilhar de um território sustentável, princípios que estão sendo pressionados cada vez 

mais pelo lobby econômico. Então, acho que aqui deve se centrar a nossa reflexão sobre o ensino 

da Arquitetura frente a esse conjunto de limitações às quais estamos expostos hoje. 

Devemos refletir: será que o ensino da Arquitetura deve estar restrito às escolas de 

Arquitetura? Ou será que poderíamos pensar, como já ocorre em vários outros países, numa in-

tegração de escolas de Arquitetura dentro de polos universitários, ou na criação de novas pontes 

para que possamos obter cooperações mais eficazes, trabalhando com a manipulação de materiais 

e com a gestão de projetos de forma mais diversificada. Isso é bastante importante, pois acredito 

que a forma francesa de pensar se tornou um pouco isolada em termos de produção de Arquitetu-

ra e formação de arquitetos – estando, de certa forma, desconectada de outros parceiros. Vemos, 

agora, uma confrontação brutal com relação ao ensino. Estamos nos colocando mais em questio-

namento com relação a formas de crédito, nossa grade curricular de formação e isso exige algo 

mais compartilhado, e que será bastante importante.

José Roberto Geraldine Junior: Obrigado, Lionel, por sua intervenção. O Fernando 

gostaria de fazer uma complementação ainda sobre esta matéria, antes de passarmos as outras ques-

tões relativas a diversos temas que chegaram até a mesa. Fernando, por gentileza.

Fernado Ramos: Obrigado. Eu me referi à questão entre a relação da OCDE com a 

Arquitetura e também à questão entre as escolas privadas e públicas. Gostaria, agora, de citar dois 

textos completamente diferentes. Um deles é o Evangelho, que todos vocês conhecem, e o outro é 
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o Livro Vermelho de Mao, que diz: “Gato branco? Gato preto? Não interessa, o que interessa é que 

ele cace ratos”. A esse respeito, temos que pedir àquele que ensina Arquitetura que o faça bem. 

Consequentemente, estou muito mais interessado na questão da qualidade do que na procedên-

cia do financiamento. Nós somos pagos para projetar e, no entanto, a habitação é um dos direitos 

do homem. Desse modo, o financiamento às vezes vem do Estado – e outras vezes de instituições 

ou entidades privadas. 

O conflito ocorre em ambos os casos quando as pessoas não fornecem a qualidade 

correspondente àquilo que está sendo pedido. Pode acontecer, no âmbito público, de as pessoas 

usarem em benefício próprio os recursos recebidos, sem se preocupar com a qualidade da educa-

ção. No âmbito educacional privado, pode ocorrer de algumas pessoas verem o processo somente 

como um negócio e oferecerem uma remuneração muito baixa para o corpo docente. Por isso, é 

fundamental que esteja sob nosso controle a questão da homologação, de maneira que possamos 

dizer: você está recebendo tanto, mas só vale isso – ou você está recebendo isso, mas vale mais. 

Então, é importante centramos os nossos esforços na qualidade, porque, paradoxalmente, tudo 

isso se aplicará a todos. Eu não conheço o cenário brasileiro suficientemente para dar opinião, mas 

posso falar pela Espanha. 

Na Espanha, nem todas as escolas públicas são muito boas, nem todas as particulares 

são muito ruins. Há escolas particulares com nível de qualidade muito bom, e também escolas 

públicas com nível de qualidade muito ruim. O que é importante é bater na tecla da qualidade 

sempre, e essa é a minha opinião.

José Roberto Geraldine Junior: Fernando, a situação é semelhante no Brasil. Temos 

ainda alguns blocos de questões. O colega Paulo Ormindo, da Bahia, nosso conselheiro do CAU/BR, 

e o companheiro Cesar, de Santa Catarina, colocam a questão, ontem já um pouco explorada pelos 

colegas do RIBA, sobre a educação e a formação continuada para o profissional arquiteto e urbanista. 

Então, nós gostaríamos de, mais uma vez, fazer uma rodada de manifestação dos colegas sobre a 

matéria. Podemos começar na sequência, pelo Miguel. Por gentileza.

Miguel Rodriguez: Gostei da pergunta. Eu acho que não se pode viver sem a educa-

ção profissional continuada. Não acho que algum de nós acreditaria que tudo aprendido na escola 

ainda fosse aplicado hoje, ou pensaria que o mundo parou de mudar e não há nada de novo para 
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aprender. No momento em que você faz isso, torna-se nada 

mais do que fertilizante, digamos assim. Um problema, para 

mim, é como oferecer um desenvolvimento continuado para 

profissionais. Nos Estados Unidos, isso se tornou obrigatório, 

como mencionei na minha apresentação, e havia mais res-

peito à contagem de pontos. Era preciso ter um número de-

terminado de horas – então frequentarei qualquer seminário 

possível, não que eu me interesse tanto, não importa se vou 

aprender, mas é apenas uma questão de obrigatoriedade. Isso é um problema. 

Uma das coisas que nós tentamos fazer, mas nunca realmente implementamos na 

plenitude, foi estabelecer um conjunto de currículos, digamos assim, para áreas especializadas 

de prática. Então, por exemplo, com relação à questão do desenho de projetos sustentáveis. Nós 

reunimos todos os especialistas, pedimos a eles que identificassem um curso de estudo em torno 

do tema de projetos sustentáveis, em diferentes níveis – básico, avançado e especialista. Simulta-

neamente, desenvolvemos um sistema no qual pudéssemos identificar os materiais que estavam 

sendo disponibilizados para a educação continuada com relação ao seu conteúdo, quais critérios 

básicos deveriam ser abordados em cada nível. A intenção disso era que, uma vez que o projeto es-

tivesse concluído, você pudesse, como profissional, decidir se quer aumentar a sua aprendizagem 

e entendimento do processo de projetos sustentáveis. Então, seria informado em relação a que 

cursos estariam disponíveis para preencher as lacunas que você identificou no seu conhecimento. 

É um sistema muito complexo, como vocês podem imaginar, e que nunca entrou em 

ação 100%. Mas o que nós fizemos, evidentemente, foi desenvolver o processo de identificação. 

Desde mais ou menos 2008, sempre que um prestador de educação continuada abre um curso 

para revisão de práticas em Arquitetura e Urbanismo, ele precisa identificar o que o curso aborda 

em relação à taxonomia que foi desenvolvida sobre aquelas matérias. Desenvolvemos um currículo 

para projeto sustentável e pequenas práticas comerciais em torno disso, além de dois outros dos 

quais não estou me lembrando muito bem neste momento. 

Assim, quando as pessoas viessem às nossas coordenações e considerassem o curso, 

vissem sua análise crítica, teriam a informação de como aquele material se enquadraria no que 

precisam conhecer. Acho que esse foi o início de um sistema de valores muito forte. E eu gostaria 

“A acessibilidade deve estar 

presente em absolutamente 

todos os espaços públicos 

– e a gestão desses espaços 

deve estar nos programas de 

educação continuada ”
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de ter mais tempo, energia e recursos para poder desenvolvê-lo plenamente. 

Acho que, uma vez que criamos a essência de uma universidade de educação continua-

da, por assim dizer, então o processo pode ter um valor mais significativo para nós à medida que 

continuamos a crescer profissionalmente. Mais uma vez, como disse no início, se você não acha 

que precisa continuar a crescer profissionalmente, talvez deva considerar outra área de atuação ou 

abandonar a Arquitetura. E, honestamente, você está correto, a educação não para quando você 

recebe o diploma. Aquele ponto é meramente a validação de que você concluiu o primeiro passo 

da profissão, e não o passo final.

José Roberto Geraldine Junior: Obrigado, Miguel.

Germán Suarez Betancourt: Eu concordo plenamente com o Miguel. Quando me 

formei, considerava três ou quatro elementos fundamentais para manter o trabalho. Primeiro, o 

conhecimento da legislação. Sabemos muito pouco sobre a instituição colombiana para saber 

quais são os nossos direitos e deveres. Do ponto de vista contábil, poucos de nós sabíamos como 

trabalhar orçamentos financeiros, e tivemos que recorrer às entidades contábeis para aprender 

isso. Como disse o Miguel, há questões como, por exemplo, as normas de sismo-resistência. Hoje, 

o nível de conhecimento sobre resistência de materiais em terremotos é fundamental. A maioria 

dos desastres naturais que ocorreram recentemente (no Chile, no Haiti, etc.) foram facilitados pela 

maioria dos prédios não terem itens que os tornassem resistentes a terremotos. Eu entreguei an-

teontem aos conselheiros da Colômbia o documento de um congresso sobre acessibilidade em 

cidades, em que a educação continuada é absolutamente fundamental. 

As cidades acessíveis deveriam ser a prioridade para muito além do conceito de susten-

tabilidade, que é um pouco mais etéreo, mais vago. A acessibilidade deve estar presente em abso-

lutamente todos os espaços públicos e a gestão destes espaços deve estar nos programas de edu-

cação continuada. Agora, considero fundamental que as nossas entidades, quaisquer que sejam as 

suas naturezas, estabeleçam um mecanismo para comprovação desse tipo de conhecimento. Na 

AIA, isso está muito bem estruturado. Acredito que temas como a acessibilidade são essenciais na 

nossa bagagem de conhecimento, assim como muitos outros temas que vão surgindo ao longo da 

nossa vida profissional.

Fernando Ramos: Bom, sou um membro ativo nesse sentido, porque, através da 
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University for Architectural and Urban Sustainability, nós oferecemos cursos online para que os 

interessados possam dar continuidade a sua formação. Portanto, eu não poderia falar senão de-

fendendo a formação continuada. Como já disse antes, quando fui nomeado diretor da Escola 

de Arquitetura de Barcelona, tinham se passado dois anos desde que disse a mim mesmo: sim, 

de repente estou começando a virar arquiteto. Evidentemente, este é um processo no qual nos 

exigimos muito mais, cobramos muito mais de nós mesmos. Muito mais do que simplesmente 

sermos aprovados nas provas finais de curso, trata-se de um processo permanente. Por outro lado, 

os assuntos que são ensinados nesses cursos – por exemplo, nos que eu estou oferecendo agora –, 

ninguém me ensinou antes. Pelo menos não da forma como eu dou o curso para os meus alunos. 

Então, é preciso estar em contato com a maneira como os valores estéticos vêm evo-

luindo na indústria e na sociedade, em permanente mudança, para aprender. É inviável ficar en-

claustrado numa torre de marfim se achando conhecedor de tudo. Consequentemente, precisamos 

evoluir no ensino e na aprendizagem. Além disso, eu acho que, no futuro, provavelmente todos os 

institutos profissionais, todas as organizações profissionais, além de concederem o nome da insti-

tuição aos seus inscritos, terão disponíveis para o público o registro com os antecedentes de todos 

os seus inscritos em seus sistemas. 

Em minha opinião, o arquiteto de início de carreira é generalista, e nós não podemos 

oferecer a ele um ensino parcial e deixá-lo amadurecer seu projeto conceitual. Entendendo a Arqui-

tetura como um processo global e que deve abranger diferentes áreas, após essa formação inicial 

existe a possibilidade de especializações. 

Ao longo da vida nos especializamos e, para nos especializar, precisamos de formação 

continuada. Vai depender, naturalmente, do histórico de cada profissional, da sua participação em 

cursos e seminários e do seu exercício para saber para onde se direcionar. Eu, muito embora sinta 

orgulho de ser um dos poucos arquitetos vivos que construiu uma praça em sua cidade natal, devo 

dizer que essa não é a minha especialidade, o que não me impediu de fazer isso. Claro que, se eu 

quisesse tender mais para o lado do urbanismo, por exemplo, teria feito cursos de especialização. 

Portanto, não acredito que a formação continuada faça parte do nosso trabalho. Por 

outro lado, acredito que estejamos perdendo muitas possibilidades em termos de formação conti-

nuada no âmbito de concursos de Arquitetura. Sempre é colocado um spotlight sobre o premiado 
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– tudo bem que ele tenha destaque, mas em todas as outras profissões do mundo isso seria denomi-

nado trabalho de pesquisa. Seriam estudadas as diferentes formas como cada um dos participantes 

do concurso abordou a questão, e isso permitiria que os alunos conhecessem os seus processos de 

criação. Agora, acontece que, devido à nossa obsessão de dar destaque somente ao primeiro lugar, 

ofuscando os demais colocados, perdemos uma grande oportunidade de aprendizagem de forma-

ção continuada. Tudo isso está aí, à nossa disposição, e não o aproveitamos.

Richard Graham Brindley: Muito obrigado pela pergunta. O assunto da educação 

continuada é essencial, todas as organizações de arquitetos, institutos de Arquitetura e cada ar-

quiteto devem obter as suas competências e capacidades por meio da educação continuada para 

manter a excelência da profissão, ter respeito pelo público e apreciação dos clientes. Eu também 

acredito que esses programas são ainda mais importantes do que a educação inicial, porque nós 

passamos de cinco a sete anos no processo de educação inicial e depois passamos 40 horas sema-

nais na prática da profissão. 

Então, há três questões que gostaria de levantar sobre o processo de educação con-

tinuada. A primeira é que não há um tratamento especial. Nós fazemos isso em nossa vida diária 

e, portanto, seja lá o que sistema nos estabeleça, precisamos ter algum grau de formalidade, isso 

eu sei, para registrar o que acontece. Mas essa não é a essência da questão, a essência é manter a 

nossa competência. Cada sistema que estabelecemos deve facilitar isso para que, naturalmente, 

nos mantenhamos a par. Não é o sistema que vai nos fazer aprender, mas o que nós desejamos e 

continuamos fazendo. A segunda questão é que quanto ao sistema, no nosso caso, mandatório, 

há alguma resistência inicialmente, mas é importante que o sistema se mantenha e seja flexível. 

Um segundo ponto é com relação a como você se mede profissionalmente. Bom, você 

se mede a partir das competências e critérios que são de qualificação da profissão agora, mas isso 

muda. Acho que ontem eu mencionei que, como eu me graduei há mais de 30 anos, sabemos que 

mais que 90% do que aprendi naquela época é irrelevante agora. Tive que aprender mais de 95%, 

desde então, para manter a minha competência atual. Então, seja lá a partir do quê você se meça, 

é preciso ser atual, contemporâneo. Acho que a terceira questão é a que torna essa educação con-

tinuada mais disponível, principalmente em um país como o Brasil, com essa gama de diferentes 

tipos de comunidade existentes, grandes distâncias, concentração em algumas áreas e dispersão 

em outras. É preciso utilizar vários meios para disponibilizar isso, especialmente online e eletroni-
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camente. A internet é um meio muito bom para reunir pessoas numa situação como essa, mas di-

versos outros meios também podem ser explorados – qualquer maneira de estabelecer redes para 

trocar experiências e de desenvolver eventos presenciais para que ocorra essa troca. Como tem 

que ser o sistema de educação continuada deve ser algo decidido por vocês. O CAU/Brasil pode 

estabelecer alguns requisitos e as Unidades da Federação realizarem o trabalho prático.

 Então, estes seriam os três pontos: não é tanto o sistema que importa, mas a intenção 

pessoal de se manter atualizado; é preciso medir a competência a partir do que é atual, contem-

porâneo, para ver se você é um arquiteto competente efetivamente; e explorar todos os meios 

possíveis de criar comunidades para trocar experiências, pela internet, por meio de outros fóruns, 

presencialmente, seja como for.

Lionel Carli: Eu estou de acordo com tudo que foi dito a respeito de manter esse co-

nhecimento em vários níveis. Nós percebemos que isso tem mudado nos últimos cinco ou sete 

anos. Vemos, dentro das escolas de arquitetos, a necessidade de aprender cada vez mais, e isso é 

crescente – bastante diferente do que aconteceu há trinta, quarenta anos, em períodos onde a es-

cola de Arquitetura era muito rígida. Então, hoje nós temos nivelar as nossas competências e tam-

bém otimizar os nossos trabalhos. Sabemos que, quando estávamos nas escolas e universidades, 

não tínhamos como imaginar o advento de tantas novas tecnologias e modos de funcionamento 

delas na sociedade, esse modo de vida bastante diferenciado que nos demanda flexibilidade para 

chegarmos ao nível desejado. 

Portanto, essa formação é indispensável. Ouço arquitetos dizendo: ah, mas eu não te-

nho tempo para me formar, então eu vou ficar no meu canteiro de obras, com meu projeto. Esses 

arquitetos começam a se formar tomando pancadas com a vida, com o seu aprendizado. Acho que 

é possível antecipar esse sofrimento, trabalhando de forma mais eficaz. Dentro deste âmbito, nós 

podemos perceber que existem arquitetos buscando formações e outros não, mas acredito que a 

formação deva ser obrigatória. E, em minha opinião, ela deve também estar voltada a certo núme-

ro de temas, o que parte do papel da instituição, não dos arquitetos. 

É papel da instituição, da nossa associação, controlar essa formação, fiscalizar o que é 

implementado, bem como o seguimento desta formação por parte dos nossos colegas. Acho que, 

então, a formação deve ser nivelada sempre com antecedência, para que nós possamos antever 



131

Mesa Redonda 3

problemas. É necessário consagrarmos tempo para essa formação, visando sermos interlocutores 

realmente capazes. Vemos que, se um arquiteto que não é formado em determinados locais, ele 

sofre sansões. O controle, portanto, está sendo feito de maneira mais profícua, e hoje podemos ver 

que existem regiões lutando por esta formação. Então, aos arquitetos que dizem “ah, eu não tenho 

tempo de me especializar”, o centro de formações os incita a realmente seguirem uma formação 

continuada. Dessa forma, nós temos em cada uma das 26 regiões francesas centros específicos 

de formação. Hoje não se pode conceber um arquiteto capaz de exercer sua profissão sem uma 

formação adequada.

José Roberto Geraldine Junior: A contribuição dos nossos colegas da mesa, que nos 

parece seguir numa mesma linha, nos apresenta a importância da questão da educação, da forma-

ção continuada. Essa era uma expectativa que nós, da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, 

tínhamos desde o começo do ano de 2012 – podermos ouvir as experiências dos colegas.  Quando 

começamos a trabalhar na construção deste Seminário Internacional, de forma a sistematizar to-

dos esses resultados, a contribuição, a experiência de cada conselho ou ordem profissional aqui 

presentes, visamos trabalhar na construção do nosso Conselho, aprendendo e utilizando as boas 

práticas já correntes no mundo. Nós temos ainda algumas questões, mas fui há pouco advertido 

sobre a questão do tempo. 

De qualquer forma, vou colocar mais uma questão para podermos ouvir, ainda, sobre 

outro tema. Um assunto colocado por dois colegas, de Sergipe e do Mato Grosso do Sul, é sobre 

a questão da formação em urbanismo. Acredito que seja algo conhecido pela maioria do nosso 

plenário, Mas eu gostaria de fazer uma pequena introdução para os nossos convidados. A forma-

ção em Arquitetura e Urbanismo no Brasil existe há várias décadas, e é uma formação generalista, 

como já apontado há pouco pelo Fernando, em todas as 274 instituições de ensino em funciona-

mento hoje no País. 

No final da década de 1990, surgiu uma experiência de uma universidade no Estado da 

Bahia, que ofereceu um curso de graduação em Urbanismo, uma formação específica em Urbanis-

mo. A estrutura do curso é para, basicamente, formar um profissional voltado para a gestão urba-

na, para a gestão de cidades. É um curso que existe, encontra-se hoje em funcionamento, e é ob-

jeto de uma disputa judicial na justiça federal brasileir. Mais detalhadamente, na última terça-feira 

tivemos uma sentença do Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de continuidade desse curso ou 
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não. Ainda não tivemos acesso à resposta porque o documento não foi publicado no Diário Oficial 

da Justiça. O processo encontra-se no gabinete do desembargador, mas em breve teremos acesso 

sobre essa questão. Isso poderá nortear o debate que vem ocorrendo desde que as cinco entidades 

nacionais promoveram essa discussão – e que ABEA, IAB e FNA se uniram em uma ação judicial 

contra o, à época, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia, o Crea.

Chegam aqui à mesa algumas questões sobre a formação em Urbanismo, e também 

sobre a mobilidade profissional. Eu gostaria, primeiro, de passar a palavra para o Fernando – já re-

latei rapidamente para ele a questão. Há uma dúvida sobre como a UIA entende essa formação em 

nível de graduação e como possibilidade de intercâmbio entre países de profissionais. Fernando, 

por gentileza.

Fernando Ramos Galino: Vou falar primeiro em nome da UIA e, depois, por mim, 

Fernando Ramos. A União Internacional de Arquitetos entende que, do ponto de vista da educação 

dos arquitetos, é quase inevitável que não entrem avaliações parciais. Entretanto, se formos olhar 

os currículos e os 15 pontos que foram apresentados pelo Germán, três deles estão à direta e expli-

citamente relacionadas a questões urbanísticas, e cinco a questões que são de interesse comum, 

como meio ambiente, sociedade, sociologia e gestão, compreensão da legislação, etc. 

Evidentemente, se quisermos inventar a figura de urbanista sem formação em Arqui-

tetura, haveria postos de confluência ou de intersecção muito importantes entre ambas as profis-

sões. Até aqui, a União Internacional de Arquitetos mantém um relacionamento com o profissional 

urbanista, o que é bom. Por outro lado, mantém um melhor relacionamento fraterno com a Asso-

ciação de Arquitetos Paisagistas. 

Até aqui é o meu comentário a respeito da UIA. Agora, o meu comentário pessoal, en-

quanto Fernando Ramos: na Espanha, a esmagadora maioria do urbanismo, aproximadamente 

90%, é realizada por arquitetos que, em algum momento de sua trajetória profissional, envere-

daram para a área do urbanismo. Assim, consequentemente, no nosso país não há uma diferença, 

com exceção de casos muito pontuais criados por essas administrações. Não há uma formação 

específica para urbanistas, embora existam cursos específicos sobre urbanismo, sobretudo nas 

universidades e faculdades de economia e sociologia. De qualquer maneira, não são cursos que 

suprem essa necessidade.
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Acho que, para ser urbanista – e durante um período da minha vida eu estive envolvido 

com questões urbanas – é preciso ter esses dois estalos da geração do desenho e dos projetos, ou 

seja, sacrificar problemas de diferentes procedências para formalizar uma proposta. Portanto, a 

educação, a questão de projetos, deveria ser recebida pelos urbanistas, porque, caso contrário, o 

Urbanismo será aquele que simplesmente representa as coisas com elementos gráficos e que só 

leva em consideração a legislação. Nesse sentido, nós poderíamos citar aqui a questão do desenho 

territorial, ou seja, aqueles profissionais que, sem formação em Arquitetura, poderiam se especiali-

zar em gestão econômica. No entanto, quando se chega a um território que exige o entendimento 

do processo, é preciso lançar mão de instrumentos muito específicos do projeto. 

Sei que a tradição mediterrânea e que a tradição latina são muito unitárias, ao passo 

que, em outros países, houve uma desvinculação entre a questão urbana, a legislação e, principal-

mente, a territorialidade. Dessa forma há, nesses países, urban planner, urban projects, urban 

design. Eu continuo apostando, continuo dizendo que isso talvez seja um erro, pois o arquiteto 

generalista tem uma bagagem que abrange todas essas coisas. Mas sim, respondendo à sua per-

gunta, a UAI só entende de projetos.

Miguel Rodriguez: Eu vou ser muito rápido, mas eu quero falar sobre isso, porque, de 

alguma forma, achei estranho, em nome do Conselho, separar o Urbanismo da Arquitetura. Isso 

porque, na minha formação de arquiteto, sempre pensei nas duas coisas como uma. Urbanismo é 

mais uma escala diferente. 

José Roberto Geraldine Junior: Obrigado, Miguel. Passemos a palavra, agora, para 

o Richard e, na sequência, para o Lionel. E eu já pediria aos colegas que se preparassem para a sua 

manifestação final, de encerramento desta mesa, tendo em vista que nós já estamos no limite do 

nosso horário para o trabalho da manhã.

Richard Graham Brindley: Esse é um tópico que nós discutimos muito no RIBA, no 

Reino Unido: como separar Urbanismo de Arquitetura? Qual a diferença entre uma coisa e outra? 

Chegamos à conclusão que vamos continuar discutindo isso e talvez não haja uma única resposta 

correta, mas a resposta à qual chegamos é que não é possível separar as duas coisas totalmente. 

Eu achei que a ideia do CAU foi muito interessante, é preciso buscar a conexão entre a Arquitetura 

e o Urbanismo e compartilhar essa conexão. 



134

Relatório Executivo
Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

Há também cursos especializados, no Reino Unido, em Urbanismo. Eles são, no entanto, 

muito geograficamente localizados, são sobre a geografia e a mecânica da administração de uma 

cidade, de uma situação urbana, e não sobre o desenho, o projeto dessas conexões sociais. Por-

tanto, achamos que essa não é a coisa certa, que nós estamos perdendo o foco na questão. Se não 

possuirmos o conceito correto logo de início, não faremos a coisa funcionar corretamente. 

Sendo assim, o Urbanismo no Reino Unido é visto como parte da Arquitetura, mas ain-

da é reconhecido como uma especialização. Então, o que ocorre é que, numa parte integrante 

da educação do arquiteto e da validação dos diplomas de arquitetura no Reino Unido, pode-se, 

adicionado aos diplomas, ter especializações em Urbanismo, mas sempre com essa forte base do 

projeto arquitetônico. 

Achamos que a questão por trás do Urbanismo é o ambiente social e político existente. 

Precisamos resolver problemas, escalas, é que o arquiteto é treinado para fazer. Então, o urbanismo 

é reconhecido como uma especialidade associada à Arquitetura. De toda forma, 99% dos urbanis-

tas no Reino Unido são arquitetos.

Lionel Carli: Eu não estou muito a vontade com essa noção de Urbanismo, não me 

sinto muito bem. Estamos habituados a colocar cada pessoa em seu perfil. Eu sou arquiteto, por-

tanto estudo só Arquitetura. Como o Urbanismo antigamente não era uma disciplina que existia na 

França, nos anos 1970 criei o Instituto de Manejo, na França, e sou mestre nessa matéria. Eu tinha 

formação em Urbanismo, porque, antigamente, na França, Urbanismo era para grandes constru-

ções urbanas, para realizar projetos com os engenheiros, e os arquitetos estavam fora disso tudo, 

pois se consideravam muito sérios para trabalhar nisso. 

Não me sinto bem com essa noção de Urbanismo porque, para mim, não é verdadeira-

mente um conjunto de competências que permite trabalhar dentro da cidade. O arquiteto é muito 

importante. Quando falamos de escalas, por exemplo, devemos falar de Arquitetura, assim como 

de volumes, civismo, local de trabalho, local de intercâmbio, de viver juntos. Isso tudo é muito mais 

importante que uma simples construção, se situa numa escala muito mais importante. E o único 

que consegue acompanhar tudo isso, o conjunto de atores, é o arquiteto. No entanto, existem 

outras competências que são necessárias para fazer com que o tecido urbano seja um sucesso. 

Existe a necessidade de paisagista, de engenheiro, de técnicos, de pessoas que trabalhem com 
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transportes públicos , etc. 

Para mim, entretanto, o Urbanismo, antes de qualquer coisa, é um conjunto de compe-

tências, e o arquiteto tem dentro disso um papel muito sério. Digo que, hoje, quando se fala em 

desenvolvimento sustentável na velha Europa, em particular, queremos reconstruir cidades em 

cima de outras cidades. Isso, então, exige o papel importante do arquiteto, porque estamos recos-

turando, trabalhando sobre alguma coisa que já existe e é muito sensível. Para nós, é muito impor-

tante exercer essa visão crítica – temos que pensar sobre o remanejo da reforma de uma cidade. 

O arquiteto sempre será a pessoa mais importante, e eu acredito nessa presença. Ele, unicamente, 

pode manejar todas as escalas diferentes.

Miguel Angel Rodriguez: Sobre o tópico geral da educação, a educação continuada 

é, na minha opinião, um dos desafios mais importantes que vocês enfrentarão, especialmente no 

caso do desenvolvimento profissional continuado, que é essencial. Está absolutamente correto – 

não sei se foi o Richard quem falou – que não entremos em pânico em relação ao sistema. Fazemos 

isso sempre, é da natureza humana, mas tentem escolher o sistema adequado para vocês, com o 

qual seja fácil trabalhar, e que tenha um significado importante para os seus arquitetos e profissio-

nais – esse é o fundamental. Eu sei que vocês conseguem fazer isso, e esse deve ser o seu foco. Não 

falei muito sobre credenciamento como eu gostaria de ter falado, talvez haja outra oportunidade. 

Agradeço ao Fernando por mencionar o NAB, de cujo conselho eu faço parte. Para manter a qua-

lidade, independente do sistema criado, é crucial considerar todos os aspectos para considerar os 

resultados. Esse é um processo que se repete. 

Um dos melhores atributos do sistema que nós temos nos Estados Unidos com a NAB é 

um processo de autorrevisão e auto-avaliação interna que as escolas devem assumir como melho-

ramento. O nosso processo de credenciamento, em essência, verifica o que estão nos informando. 

O valor dessa auto-avaliação é grande,  especialmente quando se sabe fazê-la e se encontra tempo 

para tal – dizem que os arquitetos são conhecidos por fazerem as coisas da última hora: é a vida. 

Mas ter um sistema com uma metodologia de auto-avaliação constante talvez seja o maior valor 

no processo de validação ou credenciamento.

Germán Suarez Betancourt: Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de 

poder fazer essa troca de experiências que, no fundo, coincidem entre si, mas que apresentam al-
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guns aspectos que fortalecem a discussão. Dentro do processo de formação e de responsabilidade 

do profissional, o que foi dito aqui sobre a educação continuada é absolutamente fundamental, 

não podemos continuar pensando a formação de um profissional que serve a comunidade sem 

que ele esteja num processo de permanente atualização. Em minha opinião, foram feitos vários 

comentários que se aplicam a todas essas instituições e que fortalecem esse posicionamento. 

Eu insisto que é preciso ver o resultado do nosso processo como de formação continua-

da e observar de que maneira são criadas as cidades, como é aprovado o processo de criação das 

cidades enquanto processo contínuo. Quero dizer que foi muito exitosa a organização desta mesa 

e agradecer pela oportunidade de participar dela.

Lionel Carli: Bem, serei bastante breve, gostaria de dizer somente algumas palavras. 

Eu estou contente de estar aqui porque percebo que a comunidade dos arquitetos existe de fato. 

Mesmo que eu não conheça perfeitamente o sistema do Brasil e de outros países, na Europa temos 

sofrido bastante, pois temos dificuldade de desenvolver nossas capacidades por conta da crise 

econômica, crescente e forte. Em contra partida, vejo que aqui temos parceiros que estão tentando 

se estruturar e que possuem uma vontade de se organizar junto às outras estruturas existentes no 

mundo e aos outros arquitetos do mundo. Então, existe todo um conjunto de valores que são factí-

veis de um compartilhamento, de uma discussão dentro do nosso âmbito e da sociedade em geral. 

Acredito que tudo que tem sido abordado com relação à formação continua de quali-

dade e o ensino de qualidade implica em estarmos escutando as demandas sociais que podem ser 

adaptadas à nossa profissão. Percebemos que é necessário que as nossas associações dialoguem 

com a sociedade civil e com o poder público, visando conhecer suas expectativas para podermos, 

também, obter informações que são muito importantes para nós.

Richard Graham Brindley: Eu queria agradecer ao Conselho de Arquitetura e Ur-

banismo do Brasil e aos demais palestrantes do Seminário Internacional. Representando a 

minha instituição e acho que o que vocês lograram, em tão curto período, é realmente muito 

impressionante – nós levamos centenas de anos para chegar aonde vocês chegaram. O CAU 

tem apresentado uma visão visionária ao realizar este evento, tenho inveja do que vocês al-

cançaram. Realmente gostaria de prestar meu tributo, é muito bom que vocês tenham reunido 

pessoas para ver o que estar acontecendo no resto do mundo e ver o que pode ser aplicado à 
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situação especifica do Brasil. Lamento que o seu presidente tenha tido que se ausentar, mas, 

em nome do RIBA, quero agradecer a vocês pelo convite. Estamos ansiosos para poder coope-

rar de qualquer maneira possível.

Fernando Ramos: Bom, levando em consideração tudo que eu ouvi aqui, a minha re-

comendação é clara: criar um sistema brasileiro de validação com um alto nível de qualidade. Para 

isso, vocês terão que chegar a um acordo entre as cinco instituições que fazem parte desse sistema. 

Isso é difícil, mas tem que ser feito. E eu sugiro que usem como um acelerador, para concretizar a 

entidade, o contato com o Comitê Unesco-UIA. Poderão contar com um assessoramento deles, ou 

receber dicas para dar início ao futuro processo de validação do sistema. 

É preciso que queimem etapas antes que existam 450 escolas de Arquitetura no Brasil. 

Só se aprende a nadar, nadando. Eu estou vivo porque aprendi a nadar, meu irmão resolveu que 

isso deveria ocorrer me jogando dentro da água, então aprendi a nadar dessa forma. Foi meio bru-

tal, mas, ao fim, eu aprendi. Seu processo será diferente, mas é importante que queimem etapas 

enquanto ainda é tempo.

José Roberto Geraldine Junior: Nós temos, ainda, algumas questões que chegaram 

à mesa, às quais vamos sistematizar e encaminhar aos colegas. Mas são poucas as questões que 

ficaram ainda sem abordar, e às quais trataremos de responder diretamente. Como vocês puderam 

ver, são vários os temas que nós colocamos aqui para discussão. Os colegas trazem uma gran-

de contribuição para o CAU, especialmente para a Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, 

que terá um tempo pela frente para se debruçar sobre essas questões. Desde já, agradecemos 

a disposição de todos, especialmente ao Fernando, com a questão do sistema de acreditação da 

Unesco-UIA.

Mestre de Cerimônias: Desculpe, gostaria só de um pequeno recado. Antes de encer-

rarmos, convido a assessora da Presidência do CAU/BR, a arquiteta e urbanista Daniela Demartini , 

para ler uma mensagem do presidente Haroldo Pinheiro.

Daniela Demartini: Palavra do Presidente – Prezados presidentes dos CAUs estaduais, 

para comemorar este primeiro ano de existência, confeccionamos uma pequena joia simbólica 

para todos os presidentes e conselheiros estaduais e distritais, o bottom do CAU. 
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Apesar de este ainda não ser o desenho definitivo da logomarca, gostaria que os funda-

dores do CAU levassem consigo uma lembrança pelo grande esforço que fizemos para a implanta-

ção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do qual temos muito orgulho. 

Atenciosamente, Haroldo Pinheiro.
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Concursos de Arquitetura como modelo para 
contratos públicos baseados na qualidade

Lionel Carli 
Presidente da Ordem dos Arquitetos Franceses – OAF

Antes de apresentar-lhes a forma como gerenciamos os concursos 

de Arquitetura na França, afirmo que os concursos dependem de uma política 

dirigida à Arquitetura e que, depois de 1977, apareceu uma lei que nos cobre 

quanto a esse aspecto. Dentro desta ótica política de concursos públicos, nos 

é permitido valorizar o papel do arquiteto, bem como a escolha do projeto 

feita a partir de uma equipe que o domina. Tudo isso está intrinsecamente ligado à nossa política 

de obras públicas, que define um âmbito de intervenções pertinentes a partir do concurso de ges-

tão de projetos públicos sobre o qual falarei. Há, então, uma pesquisa realizada pela equipe de ges-

tão de projetos, nos mostrando que, em 90% dos casos, o mandatário do projeto é o arquiteto. Ele 

desenvolveria um papel de coordenador de obras, um gestor que precisa de técnica. Isso também 

se liga à Engenharia, mas ainda de forma mais abrangente, em um âmbito mais amplo. O contrato 

se dá a partir do fim do concurso até a implementação do projeto e a recepção do resultado. Então, 

a presença do arquiteto é essencial até o fim, pois é ele que, a partir de uma ação contratual para a 

gestão do projeto, pode gerenciar a sua equipe, bem como a sua relação com a empresa, para estar 

de acordo com as regras estabelecidas. 

O arquiteto, portanto, é o mandatário de toda a mecânica que faz com que a Arquitetura 

esteja cada vez mais presente. Outra vantagem do concurso, além de estabelecer competitividade 

entre os arquitetos, é a de qualidade do projeto. Outra questão importante é o fato de que isso nos 

permite acessar as demandas públicas, pois os concursos são licitações públicas. Este concurso faz 

emergir, portanto, novos arquitetos que antes não tinham a possibilidade de se expressar por não 

serem conhecidos. Eles podem, dessa forma, fazer o seu projeto passar pelo processo estabelecido 

pelo concurso. Sendo assim, existe uma orientação das políticas públicas que constrói uma lógica 

mais exata desde o concurso até o execução da obra, dando à Arquitetura uma nova envergadura. 

Um concurso é, então, um processo pelo qual uma empresa pública, após a licitação e 

a escolha de um júri, elege um projeto a partir de vários já selecionados, sempre buscando uma 

aquisição a partir da demanda do mercado. Isso foi estabelecido a partir de uma regulamentação 

europeia, sobretudo francesa. Hoje temos, na França, regras fixadas por uma diretiva europeia 
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relativa aos mercados públicos que estabelece um patamar prévio de organização desses concur-

sos. Existem regras precisas para a publicidade, para a prestação dos serviços, a composição do 

júri e a escolha do projeto, ou seja, uma série de especificidades obrigatórias, restritas, para que 

os candidatos sejam bem analisados. Afirmo que 80% dos gastos são de nossa responsabilidade, 

cujo custo os concursos não cobrem. Tendo em vista a crise que estamos vivendo, temos amigos, 

principalmente alemães, que participam de concursos na França, e isso lhes permite a abertura de 

novas possibilidades de trabalho em um âmbito maior de ação e de remuneração. 

Um gestor de projetos é aquele que, a partir dos órgãos públicos, integra as coletivi-

dades territoriais, ou seja, os municípios, as regiões e prefeituras, que se reúnem em prol de suas 

instituições, como hospitais, universidades etc. Ou seja, gestores são pessoas que devem possuir 

uma capacidade organizar esses concursos. Vê-se, portanto, pessoas hábeis compondo toda uma 

estrutura para gerenciar o dinheiro público. Temos, então, profissionais como paisagistas, urbanis-

tas e engenheiros para responder a esta demanda, em função da definição da obra, dos desafios e 

da complexidade imposta. O arquiteto, assim, pode organizar sua equipe para o concurso. 

Como organizar um concurso e quando fazê-lo? Dispomos de 125 milhões de euros 

subvencionados pelo Estado para que abramos o processo de concurso. As obras realizadas podem 

ser para pesquisa, para melhorias na infraestrutura, etc. É sempre possível realizar um concurso a 

partir do momento em que se julga importante, se estabelece um projeto de gestão, para então 

debatê-lo e pensar nas melhores soluções. Mesmo que os patamares tenham sido criados pela co-

munidade europeia, na França, com a imposição desta obrigatoriedade, alguns gestores preferem 

fazer concursos por questões de transparência, de participação cidadã e social, um valor agregado 

ao fato de poder comunicar com clareza o seu trabalho. 

Portanto, agora temos concursos até para projetos menores, com a aceitação desse 

tipo de processo. A preparação do concurso se dá a partir de um edital de licitação aos candidatos 

interessados na operação. Centenas de equipes manifestam a sua candidatura, pois o concurso é 

aberto para arquitetos e para gestores de projeto em todo o âmbito da União Europeia. Em todo 

caso, o prazo para que se apresente uma candidatura chega a ser de 37 dias ou 30 dias por email. 

No entanto, estamos reenquadrando essa questão do prazo, de fato curto para cumprir o proce-

dimento todo. Queremos instaurar um mês prévio de publicidade para que os candidatos possam 

se preparar melhor. 
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Para a ação do concurso, os candidatos precisam possuir os pré-requisitos necessários 

e atender à lei de gestão de projetos, que define um contrato de base, estabelecido do início ao 

fim da obra. Portanto, trabalhamos com a gestão de projetos a partir de especificações técnicas 

levadas para o plano de execução. Este plano deve ser bastante detalhado, levado ao gestor de 

projeto e trabalhado com a obrigatoriedade de indicar cada um dos itens para concorrer no con-

curso. Temos um número mínimo e máximo de classificados, que gira em torno de três, já que pode 

haver um classificado com mais ou menos prêmios que outro e queremos que haja uma competiti-

vidade igualitária. É necessário especificar os valores dos prêmios que serão oferecidas, o número 

de trabalhos, e sempre um anteprojeto para que possamos valorizar o processo de concorrência. 

Sendo assim, existe um processo analítico bastante eficaz, bem como um prazo para 

que os prêmios realmente sejam oferecidos ao concorrente. Temos organizadores que se dispõem, 

a partir da data de abertura, a informar as candidaturas, e também um método de avaliação de 

cada trabalho. Isso tudo são ferramentas administrativas obrigatórias, onde o gestor deve colocar, 

caso por caso, a identificação do candidato, a identificação da obra, princípios e referências de 

cada concorrente. 

A classificação se baseia, então, no perfil da equipe. Os documentos, portanto, devem 

ser colocados em uma pasta. A princípio, existe uma parte bastante rígida nos nossos concursos 

para que todos se coloquem de forma equânime dentro do processo. Existe também o dossiê para 

consulta, que deve corresponder às exigências do programa – inclusive no referente à parte finan-

ceira e no conteúdo, que deve obedecer às regras de mercado europeias –, e deve conter a missão 

básica e completa, bem como seus objetivos desde o início até a entrega da construção. Além 

disso, precisa constar a maneira como os arquitetos devem apresentar seus projetos, a dimensão 

que devem colocar diante da obra – deve conter uma série de especificações, desde cor, maquete, 

imagens de síntese, etc. O coordenador dos concursos deve realmente deixar claro a concepção 

do trabalho para que não haja nenhuma discrepância. Os candidatos devem apresentar, também, 

a hierarquia entre as pessoas que trabalharão, fazendo uma descrição completa da programação.

Há preocupações dentro da França com relação ao anonimato no concurso. Antes era 

possível fazer perguntas ao júri e receber orientações de forma eficaz, agora não é mais assim. 

O gestor tinha que conhecer a equipe de forma prévia para redigir o projeto, que era remetido 
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a uma comissão técnica. Agora, o processo é feito às ce-

gas, não há a possibilidade de trocas diretas para melhor 

compreendê-lo, o que considero uma pena. As regras do 

concurso também contém a formação do júri, critérios de 

avaliação do projeto, modalidades de organização des-

te anonimato, e a indenização por parte do júri. O júri é 

composto por arquitetos que têm um poder deliberativo, pessoas capazes de avaliar os projetos 

segundo a operação desejada. 

São nove membros no júri, sendo seis deles arquitetos ou pessoas que tenham espe-

cialidades ligadas à Arquitetura – como paisagistas, por exemplo, uma vez que o projeto exige 

a presença de outros integrantes. Isso permite às organizações profissionais uma estrutura mais 

eficaz, pois se trata de uma verdadeira missão abrir um debate e explicar porque o projeto escolhido 

faz frente à problemática imposta. Por isso, é necessário conhecer as regras do concurso e as regras 

do público ao qual o projeto se dirige – ou seja, é um desafio. 

Há, também, a parte do exame, quando o júri analisa o objetivo, a missão, bem como as 

prestações a serem oferecidas. Esse trabalho, portanto, depende muito do júri, que deve ser uma 

comissão técnica de posição neutra para avaliar o projeto e mostrar que as problemáticas evocadas 

estão sendo respeitadas para que, assim, seja possível selecionar, a partir de debate, os candidatos, 

justificando sua decisão. Existe uma primeira reunião do júri, onde há a seleção de pelo menos dois 

conceituadores. Podemos perceber a queda do anonimato mencionado anteriormente. Há cerca de 

150 candidatos, e destes somente três são escolhidos – portanto é um trabalho considerável. A França 

é um país muito administrativo, e esse aparato funciona para que nosso trabalho seja um referencial. 

A partir daí, há uma reunião de perguntas e respostas que não é obrigatória, mas que 

sempre indicamos, pois ela ajuda na concepção geral do projeto e na decisão do júri. A equipe 

recebe um dossiê com informações referentes à topografia, ao relevo, à superfície a ser trabalha-

da, à parte orçamentária, enfim, a todas as etapas do programa, especificadas em documentos 

desejáveis. Temos projetos muito detalhados, por isso é importante, também, que haja uma visita 

ao terreno. Dispomos de equipes que se dirigem ao local para trocar informações. Dessa forma, 

podemos colocar questões e expor as ambiguidades existentes, o que nos permite fazer um levan-

tamento mais preciso.

“Esse tipo de processo 

posiciona o arquiteto 

como líder dessa 

negociação, como 

gerenciador do projeto ” 
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Com relação à entrega da prestação de serviços, temos um caráter nominativo na con-

cepção do contrato. Os documentos são feitos de forma gráfica e possuem um código para a co-

missão técnica que ajuda o trabalho do júri resguardando o anonimato. Este contrato é colocado 

em um envelope até que o juiz tome a sua decisão. 

Falarei agora sobre o exame dos projetos. Temos a comissão técnica que verifica os 

documentos sem que haja um juízo de valores ou uma questão hierárquica entre os participantes. 

Há, então, o que chamamos de uma avaliação anônima, e é neste momento que percebemos a 

pertinência da escolha a partir da qualidade do projeto exposto. Após a opinião do júri, é redigida 

uma ata para que o gestor de projeto seja escolhido. Assim, o contrato é obedecido e leva em 

consideração a participação desse gestor no concurso, ou seja, o chefe de obras deve obedecer ao 

contrato ou sofrerá sanções e indenizações a serem pagas. 

Uma vez que o júri escolhe, então, os três envelopes numa ordem, eles são abertos e o 

gestor de projetos pode descobrir quem fez o quê. Neste momento, há um diálogo entre o júri e 

o concorrente, no qual o gestor de projetos descobre sua colocação e ocorre uma negociação do 

contrato, baseado em um modelo básico e em um honorário previamente fixado. Há a negociação, 

a atribuição do mercado, a concordância deste, tudo isso no mesmo processo de negociação. A 

partir do momento em que o contrato é assinado, começa-se a trabalhar com as iniciativas da obra, 

que são bastante restritas e, por vezes, até cansativas – entretanto, não é possível pular etapas. 

Precisamos trabalhar de forma clara mesmo com um procedimento difícil, mas que é 

bastante vantajoso. Primeiro, porque é restrito; segundo, porque dá primazia à Arquitetura dentro 

do mercado. Todo julgamento é feito a partir da Arquitetura, e isso mostra que podemos estabelecer 

um bom programa, que comporta todo o potencial dos gestores de projeto, obedecendo à parte 

orçamentária das despesas. Sabemos que, quando um projeto não é bem definido, pode ser que pare 

na metade, por isso o gestor precisa obedecer estritamente às demandas, traçar uma estratégia. Caso 

haja algum erro, ele sofrerá sanções. Portanto, existem vantagens e inconvenientes.

 A vantagem é que a Arquitetura sempre ganha com isso, pois esse tipo de processo po-

siciona o arquiteto como líder dessa negociação, como gerenciador do projeto, já que nosso con-

trato cobre o arquiteto do início ao fim para que ele possa exercer esse papel de gestor. O contrato 

administrativo mostra que esse tipo de processo tem uma envergadura, desde a consulta até a 
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negociação, o que coloca a necessidade de um sistema que não os faça perder tempo. A partir das 

decisões, os arquitetos devem lançar as operações, colocar tudo em funcionamento, e esse tempo 

também nos permite refletir sobre tudo que é preciso para que o projeto seja levado em frente. 

Sabemos que não é possível desenvolver projetos em terrenos que não sejam adaptáveis, então, 

é viável ao gestor de projetos responder à demanda a partir do momento em que pode pensar e 

refletir a respeito da sustentabilidade. 

Isso tudo parece um pouco complicado, mas também traz como consequência positiva 

uma abertura para jovens arquitetos e empreendedores, além de uma abertura a novos debates, 

uma vez que os cidadãos estejam mais inseridos neste contexto e possam participar. Ademais, o 

gestor, por explicar sua escolha sobre como trabalhar, abre espaço para uma ação mais consultiva. 
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Os jovens e a prática profissional globalizada: 
uma oportunidade séria

Mauricio Rivero Borrel 
Federação de Colégios de Arquitetura da República do México – FCARM

Boa tarde. Serei o último a me apresentar, o que pode ser conside-

rado uma vantagem ou uma desvantagem. Como vantagem, posso alegar que 

tudo já foi dito, portanto não preciso acrescentar nada. A desvantagem é que 

vocês já devem estar bastante cansados. Gostaria de pedir que, caso eu consiga 

captar a sua atenção, continuem me ouvindo. Feita esta colocação, quero agra-

decer ao moderador da mesa pela apresentação e à todos os membros da mesa que me acompanham 

neste momento, a todos os senhores, arquitetas e arquitetos brasileiros, além dos arquitetos da Espa-

nha, da França, dos Estados Unidos, da Colômbia, do México, de Portugal e, obviamente, aos arquitetos 

das Ilhas Maurício, de onde vem o nosso presidente, Gaetan.

Inicialmente, hesitei em vir para este Seminário, pois fui à reunião da FARPA, em Maceió, e 

tive que retornar ao México para pegar um voo para Brasília. Achei que seria desgastante e que talvez 

minha palestra não interessasse muito, então perguntei quem seria a minha plateia. Quando soube 

que não seriam estudantes de Arquitetura, nem pessoas do governo, mas as pessoas responsáveis pela 

criação do CAU, decidi fazer a viagem para apresentar-lhes alguns conceitos. Agradeço ao presidente 

Haroldo Pinheiro pelo convite, considero uma grande honra, e agradeço também à Mirna e à Michelline 

pelo apoio e paciência.

Ontem, encontramos o ministro Luis Cesar e várias outras pessoas e, conversando, acaba-

mos enveredando numa discussão sobre Arquitetura. Estabelecemos um tipo de diálogo que batizei, 

há mais de 20 anos, como “arquidiálogo”, inclusive sobre o Oscar Niemeyer. Perguntei ao ministro quem 

era o arquiteto líder político no Brasil, e ele me respondeu que havia sido o Niemeyer e que, no futuro, 

continuaria sendo ele.

Com todo o respeito, não acho que no Brasil e em nenhum outro lugar no mundo exista 

um arquiteto vivo com este poder e esta capacidade de convencer os governos a tamanha seriedade 

quanto a um projeto de Arquitetura e Urbanismo para realizar o que foi realizado em Brasília. Indepen-

dentemente das críticas quanto às obras, acima de tudo a fortaleza que era a pessoa de Niemeyer não 

será substituída por nenhum outro arquiteto no mundo. 
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Convidei um grande arquiteto chamado Ricardo para uma conversa em uma ocasião na 

qual estavam sendo projetadas imagens de obras dele e de outros arquitetos. Ele não se referiu às suas 

obras, mas somente às obras de terceiros, e fez os seguintes comentários: nos últimos 100 anos passa-

mos por um crescimento tecnológico impactante, ao qual já nos habituamos. Além do avanço feito na 

área da biologia, com a reprodução de células-tronco, muitos outros avanços ocorrem no campo cien-

tífico – e já não nos maravilham tanto como antigamente. Ele também disse que os homens mais ricos 

e mais pobres, há 100 anos, viviam melhor do que o homem mais rico hoje – ou seja, não avançamos 

tanto assim em termos de qualidade de vida.

O dia a dia de sete milhões de habitantes do mundo não é melhor e não há previsão de 

que seja melhor. Isso nos diz respeito porque trabalhamos com cidades, e as cidades são agressivas e 

desfavoráveis a uma vida de qualidade. A Organização das Nações Unidas e os organismos internacio-

nais medem a pobreza de acordo com a metragem da área, o cimento do piso etc., mas não medem a 

felicidade. Pode até ser que alguém seja pobre, mas não pobre de espírito, assim como existem pessoas 

ricas com pobreza de espírito, e nós temos uma parcela de responsabilidade sobre tudo isso. 

No México, em 1868, foi criada a Associação de Engenheiros e Arquitetos do México, com 

35 membros. Em 1905, foi criada a Sociedade Mexicana de Arquitetos, fundada por Carlos Lasso, que 

na época era tão renomado quanto Niemeyer. Em 1945, o México aprovou uma lei regulamentar para 

o exercício da profissão e, por conseguinte, em 1946, foi criado o Colégio Mexicano de Arquitetos. Esta 

organização era local, na Cidade do México, mas atuava de forma nacional. Porém, em 1969, foi criada 

a Federação de Colégios de Arquitetos da República Mexicana, fundada por 14 colégios, entre eles o da 

Cidade do México. Em 1920, foi criada a Associação Panamericana de Arquitetos, que inclui o Brasil e 

muitos outros países do continente. 

Tive a oportunidade de presidir todas essas organizações e associações. Em 1948 foi cria-

da a União de Arquitetos – ou seja, muitos anos depois, o que me leva a questionar qual é a transcen-

dência que temos entre organizações regionais nas Américas. Dessa associação nunca fui presidente, mas 

fui vice-presidente. Estou fazendo todo esse relato porque tenho 65 anos de exercício nessas associações. 

Não acho que vocês acreditem nisso, porque não tenho 85 anos, mas, por alguma casualidade, frequentei 

o Colégio de Arquitetos quando tinha cinco anos. Todos os sábados eu assistia às marionetes que eram 

apresentadas para os filhos dos arquitetos. Essa era uma das funções que o Colégio Mexicano de Arquite-

tura desenvolvia em 1952 – oferecer atrações culturais para a comunidade. 



147

Os jovens e a prática profissional globalizada: uma oportunidade séria
Maurício Rivero Borrel

Em 1950, começaram as atividades de construção 

da Cidade Universitária do México, fundada por Carlos Lázaro, 

filho do presidente da Associação de Arquitetos do México. 

Hoje, esta Cidade é patrimônio cultural da humanidade – 

graças ao trabalho do Carlos Lasso, primeiramente nomeado 

responsável pela cidade, depois Secretário de Obras e Co-

municações e, possivelmente, de Desenvolvimento Humano. 

Em 1968, ocorreram as Olimpíadas do México. Era um ano de 

extre ma ascendência social e política no mundo, em que a ju-

ventude se manifestava pela situação da humanidade. O presidente do Comitê Olímpico do México 

era um arquiteto, Pedro Basquez, e resolveu fazer Olimpíadas Culturais, convidando todos os países 

a participarem. Ele, um importante arquiteto responsável por várias obras, foi nomeado Secretário de 

Transporte na época e, dotado de vantagem política, convenceu o presidente do México a criar a Secre-

taria de Obras Públicas. 

Então, deu-se início no México, após as reuniões de Vancouver sobre o crescimento urbano, 

a um forte movimento arquitetônico e urbanístico que continua a contribuir para melhorar as cidades 

e a qualidade de vida das populações. Outro ano importante no México foi 1985, quando houve um 

grande terremoto, que atingiu boa parte do país, particularmente a Cidade do México, e cujo número 

preciso de mortos até hoje é desconhecido. Nesse ano, o processo de edificações na Cidade do México 

parou, e permaneceu assim até que fosse aprovado um novo projeto, para o qual o Colégio de Arqui-

tetos foi convocado. Foi um terremoto de 8,5 graus e, até hoje, segundo esse regulamento, todos os 

edifícios devem resistir a terremotos desse âmbito. 

Deu-se início, então, a um novo período de construção de habitações populares no México, 

e os conselhos de arquitetos foram importantes nas políticas de governo formuladas para reconstruir 

a Cidade do México. A proposta do governo para realocar as pessoas era retirá-las das áreas mais afe-

tadas – à qual nos opusemos, pois consideramos que isso seria uma espécie de “favelização” do centro 

do México. As pessoas possuíam boa convivência, desenvolviam uma cultura local, moravam em edi-

fícios relativamente bons, e isso não poderia acabar dessa forma. Esse programa de habitação popular 

foi premiado pela UIA – e acredito que tenha sido o único prêmio dirigido a todos os arquitetos que 

participavam daquela entidade. Depois disso foi criada, no regulamento da premiação, a figura do di-

retor de obra, responsável pela assinatura dos planos e licenças de construção na Cidade do México. 

Posteriormente, essa figura foi transferida para outros Estados e cidades. Assim, surgiu um problema 

“A ONU e os organismos 

internacionais medem a 

pobreza de acordo com 

a metragem da área, o 

cimento do piso, 

mas não medem

 a felicidade ” 
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que considero semelhante ao enfrentado por vocês atualmente.

Antes do terremoto, um arquiteto devidamente 

inscrito podia assinar projetos. Hoje em dia, quem não constrói 

pode fazer os projetos e convidar arquitetos para assiná-los. Isso, 

no México, é chamado de “coiote” – um arquiteto paga outro para assinar um projeto por ele. Há muitas 

pessoas honestas envolvidas neste processo, mas o “coiote” deu origem a uma forma de trabalho que, 

atualmente, controla o Colégio de Arquitetos do México, de maneira que os arquitetos não ditam mais 

nada na Cidade do México. O Colégio de Arquitetos do México, então, controlado por esse grupo, se 

separou da Federação de Colégios de Arquitetos da República Mexicana.

Hoje, vários colégios e algumas entidades estão brigando entre si para decidir quem 

representa a Cidade do México perante esta Federação. Candidatei-me a presidente da UIA sem o apoio 

do colégio da minha cidade, que não era membro da UIA. Comentei acerca de tudo isso porque consi-

dero um processo delicado e interessante. Em 1985, éramos 4.500 membros no Colégio de Arquitetos 

da Cidade do México – hoje são menos de mil arquitetos inscritos. Em 1982, o governo delegou ao 

Colégio a competência de emitir autorizações para construção, ou seja, a responsabilidade por todas 

as obras projetadas pelos arquitetos. A política daqueles que não eram arquitetos acabou minando 

esse programa. No ano 2000, houve uma mudança de governo, e o novo partido decidiu investir em 

habitação popular. Além disso, foram criadas linhas de crédito e construtoras de casas populares que 

passaram a ser negociadas na bolsa de valores. 

Doze anos depois, vemos que muitas dessas casas estão desocupadas por um erro de pla-

nejamento urbano e pela não participação dos arquitetos. A partir do ano 2000, quem mandava na 

política de habitação do México era o capital. Aqueles que construíam casas populares tinham como 

único interesse um retorno rápido e lucrativo. Em 1998, o presidente da república extinguiu a Secretaria 

de Habitação e, a partir de então, não existe no México um órgão responsável por esta questão tão im-

portante para nós, enquanto profissionais, e fundamental para toda a população. Acabamos de mudar 

de governo e soube que foi criada a Secretaria de Desenvolvimento da Habitação do México, mas, dois 

dias depois, soube também que não havia autorização para a criação de tal secretaria, o que mudou a 

situação novamente.

Companheiros, nós arquitetos gostamos de algumas coisas e, de outras, não. Somos muito 

apegados ao idealismo, à criatividade, ao compromisso, somos românticos, mas não gostamos de defi-
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nir objetivos claros e concretos, como também de utilizar métodos para atingir esses objetivos. Acredito 

que caberá às próximas gerações mudar esta mentalidade, pois servimos à sociedade, à população, aos 

indivíduos. Os coletivos de arquitetos precisam entender que sua função é servir bem à comunidade, 

por isso é preciso que trabalhemos muito nesse sentido, e este é o momento propício para o Brasil.

Ser presidente da UIA e presidir o IAB de Alagoas tem uma grande diferença. Aquele que 

preside a IAB tem uma relação direta e eficiente com a sociedade e pode beneficiá-la por esse contato. 

Já os presidentes da UIA e de entidades maiores conseguem fazer menos, apesar de seus mandatos 

mais longos. Como disse anteriormente, somos um coletivo muito disperso e precisamos criar projetos 

realistas que sejam exequíveis. Quanto mais elevado for o elo da estrutura, os projetos devem ser mais 

precisos e centrados. Isso tem que ocorrer aqui no Brasil tratando-se da criação do CAU. Os colegas que 

me antecederam, Gaetan e Jodi, levantaram a seguinte questão: a Arquitetura é mercado ou é cultura? 

Desculpem-me, mas não vi ninguém dizer que não é uma coisa, nem outra, mas a confluência de am-

bas, algo social. É ótimo que haja premiações, mas não acho que a função fundamental seja essa, e sim 

prestar serviços à sociedade.

A apresentação do RIBA foi muito precisa – no México nós também não somos organiza-

ções políticas registradas, mas, ao mesmo tempo, fazemos política a nosso nível. Nesse sentido, creio 

que, no que se refere à formação profissional, como disse o Fernando, não há uma maneira de dirigir 

o interesse daqueles que queiram participar da atuação política. Ontem participei do funeral de Oscar 

Niemeyer e fiz aquela mesma pergunta: que arquitetos desempenham um papel de figura pública no 

Brasil? Não souberam me responder. 

No México e no restante do mundo há cada vez menos arquitetos como Niemeyer, Velas-

quez, e tantos outros que agora não participam da vida política. Com isso, perdemos poder, força e a 

capacidade de regular o que se faz no campo da Arquitetura. Acredito que, por esse motivo, mais de 

80% do que é construído no mundo não é feito com a intervenção de arquitetos. O CAU/Brasil deve ter 

como meta induzir a participação política e social dos arquitetos membros para identificar objetivos, 

métodos, modos e, por último, definir quem será atingido por estes objetivos. É fundamental identificar 

os arquitetos que tenham esse perfil para apoiá-los e para que possamos nos aglutinar em torno de 

objetivos que se convertam em benefício de todos nós.

Gostaria de me referir à mensagem do Haroldo ao assumir a presidência: estamos deter-

minados a lutar pela correta importância de nossa profissão, ocupando o território pela construção da 
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morada humana e pela universalização do acesso à Arquitetura e Urbanismo de qualidade, e tantas 

outras tarefas que, agora, estão em nossas mãos. Essas questões precisarão do apoio de todos vocês 

para serem resolvidas. No Congresso em Maceió, participou uma representante do Ministério das Cida-

des, a Maria de Carmo, e os arquitetos disseram que o tema não agradou. Para a maioria dos arquitetos, 

o governo federal não garante a acessibilidade da população a projetos bons nem os financia. Assim, 

esses arquitetos devem estar em contrapartida com os empresários e, portanto, recebem um valor irri-

sório pelo seu trabalho. Um dos presentes comentou que existe um abismo entre a teoria do governo 

para seus programas habitacionais e a prática.

É isso que estou tentando transmitir nesta palestra: por um lado, supomos uma série de 

coisas, e por outro, quem executa de fato as tarefas não nos leva em consideração. A lei que foi aprovada 

no dia 04 de julho de 2012 diz que o CAU/BR tem a finalidade de acompanhar as tendências e promover 

a possibilidade de posicionamento do CAU em uma interação com os três poderes. Os cenários de ação 

seriam a Câmara dos Deputados, o Senado, o Ministério do Meio Ambiente, a Casa Civil, etc. Se não 

formos concretos e não focalizarmos as nossas ações, não conseguiremos atingir os nossos objetivos.

A pergunta é: como agir? Quero que saibam que reconheço tudo o que foi dito aqui e que 

não estou me pronunciando como arquiteto ou membro de qualquer entidade, mas como uma pessoa. 

Tenho 40 anos de atuação em um ou outro cargo coletivo, em minha profissão, em meu país, e isso me 

permite dizer o que estou dizendo da forma que estou fazendo isso. Vejo que é da preocupação de vocês 

as leis, regulamentos, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, aposentadoria, atrações culturais, 

formação profissional, exercício da profissão, concursos, bienais, premiações, congressos, etc. Tudo isso 

não é o nosso objetivo, mas um conjunto de ferramentas que pode ser utilizado para atingir o real ob-

jetivo: servir à comunidade e estarmos convictos de que a Arquitetura existe a nível mundial e que, não 

importando o potencial econômico do país, deve ser de qualidade.

Todas essas questões são políticas públicas – trata-se de como manejá-las e organizá-las. Se 

não nos tornarmos a voz da sociedade, não poderemos colocar em prática tudo que é maravilhoso em 

nossos projetos. Sirilanka tem uma declaração de políticas públicas interessante, é de uma organização 

privada, mas que tem um bom desenvolvimento. Nos EUA, o AIA tem muitos projetos excelentes no que 

se refere às políticas públicas, mas a implementação dessas políticas deve ser de responsabilidade do 

governo. Se não chegarmos ao governo, como agora há a oportunidade, tudo isso ficará guardado. Na 

Irlanda, as políticas públicas de Arquitetura são ditadas pelo governo e vão de 2009 a 2015 – ou seja, 

o governo apresenta um documento que contém todos os elementos necessários, e recomendo sua 
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leitura.

Ao listar todas as organizações que presidi, contei que, em 1946, foi criado o Colégio de 

Arquitetos do México, mas que, em 1945, já existia a Sociedade Mexicana de Arquitetura. Naquele mo-

mento, as pessoas importantes dentro dessa associação acordaram se unir em torno de uma única orga-

nização que foi criada, então, sob o nome de Colégio de Arquitetos do México e Sociedade de Arquite-

tos Mexicanos (CAM-SAM). Ambas são presididas por uma única pessoa, e isso é muito importante, pois 

evita a dispersão e proporciona a união para somar esforços em benefício dos arquitetos, da Arquitetura 

de nossos países e, sobretudo, dos usuários da Arquitetura. Creio que, se houver organização, em um 

curto tempo haverá sucesso. Se a espera for longa, os interesses políticos surgirão e vão se contrapor à 

situação.

É preciso trabalhar e não perder tempo – assim o CAU se tornará a melhor associação de 

arquitetos do mundo, pois já tomou o primeiro passo conhecendo as experiências e os erros cometidos 

por todo o mundo; e tem a oportunidade de melhorar o processo atual. Para encerrar, gostaria de discutir 

o que fazemos com a tecnologia digital. Ao pesquisar pelo CAU na internet, todas as respostas que tive fo-

ram direcionadas aos arquitetos. Temos que nos comunicar com a sociedade, pois ocupamos uma posição 

de liderança nas áreas de Arquitetura e desenvolvimento urbano. Devemos nos utilizar dessas ferramentas 

para divulgar para a sociedade o que fazemos e conquistar o seu envolvimento, buscando entendê-la, e 

que ela nos entenda. Todos nós precisamos de liderança perante os arquitetos e a comunidade para con-

seguir uma atuação concreta em benefício de todos. 

A UIA me solicitou que os representasse formalmente nesta reunião em Brasília, e por este 

motivo apresentei os meus pêsames à viúva do Oscar Niemeyer e a todas as autoridades presentes em 

nome dos arquitetos do mundo. Ao receber a Medalha da Amizade do governo russo, pouco antes de 

fazer 100 anos de idade, Niemeyer disse algumas palavras que resumem tudo que tentei passar nesta 

palestra. Segundo ele, nós apenas queremos um mundo melhor, mais fraterno, em que as pessoas não 

tenham prazer em descobrir os defeitos dos outros, mas prazer em ajudar uns aos outros a ser mais 

felizes.
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César Dorfman: Agradeço a participação do colega do México, e em seguida, chamo o 

presidente do Conselho Superior de Colégio de Arquitetos da Espanha, colega Jordi.

Jordi Ludevid Anglada: Muito obrigado novamente pela organização deste seminário 

tão interessante. No caso, desejo também agradecer que tenham incluído explicitamente uma mesa 

redonda que faça uma reflexão sobre a questão dos conselhos e as políticas públicas de Arquitetura. Foi 

uma das propostas que o conselho espanhol formulou na ocasião. Nesta mesa redonda, eu gostaria de 

contribuir com a reflexão coletiva por meio de uma apresentação breve, que espero que seja seletiva, 

contundente, procurando transmitir um único conceito, não tanto de políticas públicas de Arquitetura, 

mas da própria Arquitetura como política pública. Espero e tentarei comunicar a minha ideia sobre a 

Arquitetura como política pública. 

Há aproximadamente dez anos, eu era presidente do Conselho de Barcelona. Acompanhei 

o prefeito da minha cidade à inauguração da apresentação na cidade de Nova York sobre projetos urba-

nos. Em Washington Square, Nova York, e após ter encerrado o ato, o presidente nos ofereceu um boné 

americano, onde curiosamente, na parte de trás, estavam os seguintes dizeres: “Arquitetura: Política 

Pública”. Aquele boné está comigo sempre, me acompanha sempre, está sempre na minha mesa. Está 

agora em Madri. E eu quis contar essa passagem para vocês porque, voltando para Barcelona, naquele 

dia, eu entendi o privilegio de morar numa cidade que tem sustentado constantemente uma política 

pública de Arquitetura. No avião, eu percebi que haviam conceitos que tínhamos abandonado, e que 

poderíamos retomar, todos nós. Aproveito este seminário para compartilhá-lo com as instituições e 

colegas do mundo inteiro. 

Tentarei me referir a seis conceitos principais. Principalmente lembrar algumas coisas ób-

vias – às vezes é preciso lembrar o óbvio, ou aquilo se perde no caminho da sofisticação e da comple-

xidade –, e contrariamente  ao conceito de construção da Arquitetura, me referir fundamentalmente 

à construção do espaço público. Repito a ideia que é fundamental porque às vezes a esquecemos: em 

oposição ao conceito de construção da arquitetura é fundamentalmente a construção do espaço públi-

co e, portanto, é a construção da cidade. Sem cidade não há Arquitetura e portanto, esse é, para mim 

Módulo 4: Políticas públicas dos conselhos de Arquitetura

Moderador: César Dorfman – CAU/BR

Componentes da mesa: AF, FCARM, CSCAE, AIA
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um conceito fundamental. Sem o exemplo da cidade, não podemos falar de Arquitetura. Segundo: ten-

tando estabelecer uma sequência de reflexões e conceitos, poderíamos dizer – após ter estabelecido 

que Arquitetura é a construção da cidade, e a construção do espaço público, o segundo conceito é que 

nossa missão, dos arquitetos e da Arquitetura, é defender o direito à cidade e à moradia como prestação 

básica de Arquitetura em cada país e em cada momento. Parece um conceito simples, não é? Mas tem 

profundidade. 

Nossa missão, se Arquitetura for o que dizemos, é possibilitar o direito à cidade e à mo-

radia de todos os habitantes do mundo, definindo uma prestação de serviços baseada na segurança, 

acessibilidade, valores culturais e patrimoniais. Essa é a nossa missão. Terceiro, parece que essa ideia 

não vai ser desenvolvida com força se não atuarmos no sentido de que os poderes públicos formulem 

e aprovem uma lei de Arquitetura, uma carta de Arquitetura em nível internacional, e uma lei em ní-

vel nacional que torne obrigatório que a Arquitetura seja considerada uma disciplina obrigatória para 

saúde do habitat humano, uma política pública permanente para as cidades. É preciso proteger isso a 

partir das cúpulas de Estado e das organizações internacionais se quisermos abrir mais possibilidades 

nos municípios que é onde, na verdade, são tomadas as decisões. 

Os municípios são de diferentes portes – pequenos, médios e grandes –, e precisam de 

proteção. E eu proponho, em primeiro lugar, uma lei ou carta da Arquitetura que não seja muito exten-

sa, ou prescritiva, mas que seja apenas declaratória. Que diga que a Arquitetura deve ser uma política 

pública permanente de preservação do meio ambiente humano e que não pode ser considerada uma 

engenharia especializada. Chega dessa piada. Acessibilidade, engenharia, sustentabilidade – tudo isso 

tem que ir junto no mesmo pacote, tudo junto significa Arquitetura, e isso não pode ser desenvolvido 

de maneira fragmentada, ou seja, de forma claramente entrópica nos aspectos econômicos e sociais. 

Em quarto lugar, para onde nos leva isso? Se a humanidade decidir, se as comunidades de-

cidirem que a Arquitetura tem que ser uma política pública permanente por si mesma, por que trata da 

construção do habitat humano, já não é qualquer coisa. Construir o habitat humano não é uma questão 

banal, é uma disciplina, é um conhecimento complexo, não é uma Engenharia, é uma Arquitetura e, 

portanto, é um conhecimento holístico, que possivelmente será desenvolvido em especialidades. Pois 

bem, após a definição desse conceito, e redigida uma carta da Arquitetura, como vamos desenvolver 

isso na prática? Como vamos visualizar as instituições públicas, que são os instrumentos fundamentais? 

Como desenvolver no governo de uma cidade uma política permanente de arquitetura? Por que, se não 
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for permanente, não adianta – vou dizendo logo isso. As cidades 

vivem uma dinâmica de inércia longa e permanente, que requer 

uma permanência em ciclos longos. Para o caso da minha cida-

de, 25 anos. 25 anos é um período capaz de deixar uma marca 

importante e transcendente na aposta arquitetônica da nossa 

cidade, no meu caso, Barcelona. E quais seriam as instituições? 

Pois bem, os instrumentos que nós entendemos como sendo operacionais e eficazes são os 

seguintes: em primeiro lugar, os concursos de Arquitetura, como foi explicado perfeitamente pelo com-

panheiro da França. Os concursos públicos de Arquitetura são o primeiro dos instrumentos para cons-

truir uma cidade culta, uma cidade que tenha a Arquitetura como uma política pública permanente. Por 

quê? Isso já foi dito, não vou repetir. Eu gostaria apenas de sublinhar, de frisar algo que se depreende da 

apresentação do colega francês: que o próprio fato do procedimento de concurso de acordo com todas 

as normas estabelecidas é um ato de participação da sociedade na política pública de Arquitetura. Não 

apenas a escolha do projeto, mas a própria definição das normas, tanto quanto a escolha do projeto, é um 

ato participativo da sociedade. 

Isso porque o concurso não se refere somente à escolha do arquiteto, mas sim a um proces-

so em que um cliente, representado pelo júri, reflete o que quer para a sua cidade como proposta de 

Arquitetura. E isso é fundamental, porque Arquitetura – e perdoe-me dizer isso de novo –, Arquitetura 

precisa de um projeto, mas ao mesmo tempo precisa de um cliente. No caso dos concursos públicos, o 

cliente é a sociedade. E, em primeiro lugar, o primeiro instrumento de política pública de Arquitetura 

permanente na cidade são os concursos; o segundo instrumento que eu proponho é o resgate da me-

moria arquitetônica, um museu de Arquitetura onde seja feita uma catalogação, uma interpretação e, 

obviamente, a pesquisa, um elemento fundamental para que qualquer disciplina evolua sem cometer 

os mesmos erros e tirando proveito da experiência acumulada. 

Então temos os concursos, a memória e os museus e, em terceiro lugar, a formação. A forma-

ção é imprescindível.  A qualidade da formação foi tratada em profundidade aqui hoje mais cedo. Ela é 

imprescindível para alimentar a Arquitetura com novos profissionais capacitados e competentes. Bom, 

eu tento ser, acima de tudo, sintético, conciso, eu espero que vocês apreciem essa minha qualidade. Às 

vezes, algumas pessoas não gostam desta característica minha, mas enfim, o que podemos fazer como 

conselho? Nós estamos aqui num seminário de conselhos, o estado da arte dos conselhos. Eu, aqui ao 

“Construir o habitat 

humano não é uma questão 

banal, é uma disciplina, é um 

conhecimento complexo”
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lado de vocês, me pergunto: o que podemos fazer como conselhos para promover essa ideia de Arqui-

tetura como política pública? Pois bem, na minha opinião é evidente que todos os conselhos e, claro, a 

UIA e as demais organizações internacionais, culturais e ligadas a questão da Arquitetura, deveríamos, 

em primeiro lugar, formular o conceito e depois lutar por esse conceito. Por último, restaria a tarefa 

árdua reconhecê-lo permanentemente. 

Se nós arquitetos não formos capazes de reconhecer a Arquitetura e explicar o que é a Ar-

quitetura para sociedade, dificilmente vamos conseguir promovê-la. Depois não podemos reclamar do 

que acontecer. Por exemplo, como é possível que ainda não tenhamos sido capazes de reconhecer in-

ternacionalmente as cidades que fizeram coisas importantes, como é o caso de Medellín, na Colômbia. 

Como somos capazes de premiar? Não somos como os cozinheiros do Guia Michelin. Como é que nós 

premiamos a nós mesmos? Eu mencionei o caso de Medellín, Colômbia, por que o Germán está aqui 

presente, mas não apenas por isso, mas por que eu considero Medellín umas das cidades que investiu 

alto em Arquitetura como política pública, e que eu recomendo muitíssimo que vocês conheçam. 

Portanto, eu acho que o trabalho dos conselhos e da UIA deveria ser se vincular à promoção 

dessa ideia, que é simples e consiste essencialmente, mas não apenas, em convencer a classe política a 

considerar a Arquitetura como uma política pública, mas a sociedade como um todo. E eu acredito que 

essa é a melhor forma de defendermos o trabalho dos arquitetos. Por que se fizer sentido para a socie-

dade, para a humanidade, nós vamos ter mais trabalho. Agora, se a nossa própria ideia não for o que 

permanecer, a nossa trajetória será relativamente curta, nós voaremos baixo e pouco. Então essa é uma 

das maneiras de promover esse conceito – estabelecer mecanismos de reconhecimento arquitetônico 

muito mais ligados aos resultados do que a edifícios ou uma parte do conjunto. 

E como já mencionei, uma das ideias seria o estabelecimento, a criação de uma rede de ci-

dades de Arquitetura mundial, promovida por quem quer que seja, se a UIA quiser encampar o projeto, 

ou a Unesco, mas enquanto não promovermos uma rede de cidades pela Arquitetura e a divulgarmos, 

dificilmente a sociedade acreditará nos valores próprios da Arquitetura e continuará apostando nas 

áreas especificas de Engenharia.

Cesar Dofman: Agradeço ao colega da Espanha. Antes de passar a palavra ao nosso próximo 

colega, eu queria fazer um pequeno comentário. Fico muito satisfeito de que o colega venha e nos diga 

uma coisa que discutimos bastante – sabemos claramente que Arquitetura não é só edificação e talvez 
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não seja edificação muito mais da cidade, mas nós sabemos que as nossas revistas especializadas publi-

cam muito mais os pequenos detalhes, pequenas construções, que quando nós chegamos na escala das 

cidades temos dificuldades de encontrar divulgação e informações. Esse é apenas um pequeno comen-

tário. 

A outra coisa que eu queria dizer, também reportando o nosso País, para que vocês tenham 

uma ideia das diferenças que são brutais. Eu já tinha me referido que o planejamento foi demolido, 

destruído no Brasil nas últimas décadas. O colega falou em políticas permanentes, mas nós não temos 

nem políticas transitórias, muito menos permanentes, o que é um horror. E mais ainda – além de não 

termos políticas, eu digo com toda clareza, e acho que a maioria dos meus colegas vai concordar, quem 

está definindo a cidade no Brasil hoje não é o Estado: é a iniciativa privada. Com isso, nós estamos cons-

truindo ao redor das nossas cidades a não cidade. 

Se os colegas anfitriões quiserem fazer uma coisa maldosa com vocês, levem a visitar as 

periferias das nossas cidades. E por último, para não deixar passar, eu tive a oportunidade de visitar Bar-

celona pela primeira vez em 1977 e, depois, em 2002, e digo que é um exemplo brilhante, que dignifica 

a profissão. Bom, de imediato passarei a palavra ao colega do American Institute of Architects, colega 

Miguel Rodriguez.

Miguel Rodriguez: Bom, eu preciso admitir, Lionel, que eu estou cansado de ou-

vir as explicações do processo de concursos, me cansou. Não é que eu esteja só cansado de  

ouvir. É tão preciso, é tão detalhado, e nós não temos isso nos Estados Unidos. Nós temos algumas 

variações disso. O que nós temos, na verdade, é um conjunto bastante especifico de regulações e leis 

que exige a seleção de arquitetos para projetos públicos com base nas suas qualificações, simples-

mente nas suas qualificações, e abstraindo completamente o fator de custo. Eu não vi com muita 

clareza quando você falou sobre concursos na diferença de tecnologia, não sei se você estava falando 

sobre taxas promocionais, eu não entendi muito bem, mas no nosso país nós tivemos esse problema, 

os órgãos governamentais se preocupam mais com os seus recursos do que com a qualidade das suas 

cidades, e os arquitetos ficam concorrendo uns com os outros com base no preço. 

Um passo adiante dado pelo nosso instituto foi a solicitação de que leis fossem criadas para 

exigir que a seleção de arquitetos para projetos públicos seja feita com base nas suas qualificações, para 

que a gente tenha a certeza que a nossa cidade tivesse o melhor disponível. Não foi um esforço insig-
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nificante para que nós conseguíssemos garantir isso. E isso me leva a outra questão, que é das políticas 

públicas. Meu amigo Maurício não está incorreto quando fala sobre a questão das políticas públicas. Há 

muitas políticas nos Estados Unidos, mas ele pergunta: quem as aplica na prática? 

A triste realidade, nos Estados Unidos, é que no meu país não acho que há uma grande 

probabilidade que tenhamos uma forte política nacional pública para a Arquitetura como o meu colega 

Lionel acaba de me mostrar, que a Irlanda e a Escócia têm, e que ele me deu uma cópia delas para que 

eu leia. Eles baixaram estes documentos para mim porque eu solicitei. Eu quero muito ler essas políticas, 

mas a função do Instituto Americano dos Arquitetos tem sido o de advogar, o de defender coisas que 

são importantes para o desenvolvimento das nossas cidades, com base na qualidade dos arquitetos, 

para que eles tenham as qualificações para desenvolver as cidades como desejamos. Esse argumento 

baseia-se nessas políticas públicas. 

Essas políticas públicas são essencialmente o coração dos arquitetos dos Estados Unidos. De-

finitivamente, é o coração do trabalho do Instituto Americano de Arquitetos. São o que nós defendemos. 

São o que nós acreditamos. Abrangem toda uma ampla gama de temas, desde o desenvolvimento urbano 

nas nossas cidades até a necessidade de acesso básico para todas as pessoas. 

E eu não estou apenas falando sobre acessibilidade. Estou falando sobre disponibilizar a 

pobres, ricos, a quem quer que seja, os meios para que todas as necessidades humanas básicas sejam 

supridas, para que possamos viver uma vida que desejamos, com dignidade. Essa estrutura é tão ne-

cessária quanto possuir uma política pública. É algo que consideramos como domínio público. É uma 

questão que permitiria ao governo até mesmo se apossar de uma propriedade, desapropriando-a e 

incorporando-a a uma área pública maior, se for em benefício do público. Bom, em si mesmo o conceito 

pode ser ruim, se o governo se tornar abusivo em algum caso, e isso é muito negativo. Então, a nosso 

ver, essa é a nossa política pública. 

Os nossos 833 mil membros vivem por essa política, por que nós tivemos um proces-

so muito longo, no qual compilamos opiniões de todos envolvidos na nossa profissão e usamos 

esses argumentos colhidos para transformarmos em leis e políticas locais no nível mais micro, 

leis que defendam as questões que nós acreditamos que sejam importantes para as nossas cida-

des. E, nessa área, provavelmente criou-se a base para os documentos mais importantes que nós 

temos no instituto. Eu acho que, como arquitetos nos Estados Unidos, essencialmente nós fi-
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zemos o melhor que podíamos, na compreensão de que seria extremamente difícil fazer com 

que um país tão diverso e tão cheio de interesses específicos como os Estados Unidos fizesse  

se reunisse em torno de uma política pública coerente em qualquer área – e mais ainda na Arqui-

tetura. Então, nós preferimos desenvolver as ações com base no endosso das outras organizações 

que trabalham conosco. Esses seriam os meus comentários sobre os dois temas específicos que nós 

acabamos de concluir. 

Se me permitem, eu gostaria de falar só mais uma coisa para encerrar, eu vou fazer uma 

coisa que eu ainda não fiz e que eu provavelmente deveria ter feito no início do Seminário, que é 

falar espanhol. E não estou fazendo para confundir os tradutores, por que eu prometi ao meu pre-

sidente que eu não ia causar um incidente internacional. Eu estou fazendo porque um de vocês fez 

um comentário voltando do almoço de que eu falava espanhol. Obviamente ele estaria muito mais 

confortável se comunicando comigo em espanhol do que em inglês, e quero que vocês também se 

sintam confortáveis em ambas as línguas, falando comigo para continuarmos falando em grupos e, 

se vocês não se sentem confortáveis falando em inglês ou em espanhol, venham falar comigo mesmo 

assim, porque eu tenho mãos, sei fazer gestos.

Mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário: quando eu estava amadurecendo esta 

questão de mudar a língua no meio da apresentação, quando estava pensando – será que essas seis 

pessoas que estão lá atrás sentadas nas suas caixinhas que estão traduzindo todos, que são o meio 

pelo qual conseguimos nos comunicar tão bem se sentiriam confortáveis? E, em especial, eu não 

gosto de nomear uma pessoa em especial, mas vou falar de alguém, mas o homem que está à direita, 

você deve ser arquiteto, por que quando o Maurício estava falando, eu pensei que deveria parabeni-

zar a pessoa que estava ali. E ele está traduzindo e estava fazendo gestos com as mãos. Não pensem 

que estão sentados em uma caixinha. Todos eles estão de costas, mas ele estava agindo como um 

arquiteto. 

E assim termino, agradecendo  todos  vocês, especialmente à organização e ao presidente 

Pinheiro pelo convite. Eu desfrutei esses dois dias da minha visita aqui no Brasil, foi a primeira vez que 

estive aqui. E não poderia pensar numa melhor cidade para conhecer o Brasil, considerando especial-

mente as circunstâncias desses dias. Mas embora nós estejamos aqui para compartilhar com vocês 

tudo aquilo que supostamente nós conhecemos, como sempre acontece, eu saio daqui sabendo mui-

to mais daquilo que eu trouxe para compartilhar com vocês, e isso não apenas com nossos colegas, 
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mas com todos vocês, com quem convivemos todo esse tempo.

Cesar Dorfman: Graças ao colega Miguel, e para confundir tam-

bém os tradutores, eu irei responder. Por último, mas não menos importan-

te, nosso colega de Portugal, nosso amigo João Belo Rodeia. 

João Belo Rodeia: Queria começar como ontem: desde já aviso que não vou fazer nenhu-

ma palestra – vai ser mais curto, portanto. Queria cumprimentar a mesa, os meus colegas que estão na 

mesa, à assessoria e, sobretudo, à organização por este evento. Em nome de todos os arquitetos portu-

gueses, queria muito agradecer o convite que nos foi enviado para estarmos aqui. Queria dizer que ouvi 

dizer que o Oscar já terá chegado ao céu. E ele deu a maior bronca à entrada do céu, por que São Pedro 

passou com a chave da porta e ele disse: não quero chave, não quero porta, não quero muro. Quero 

que toda gente entre livremente nessa nova cidade que vamos construir no céu. Vou estar à espera dos 

próximos capítulos, e se voltar a Brasília, prometo que vou dizer. 

Mas a minha função aqui não é tanto falar do que acabei de falar, mas é, muito rapida-

mente, dizer que esperamos que, em 2013, se tudo correr bem e não houver uma nova crise política 

em Portugal, venhámos a ter uma política pública de Arquitetura. Um documento estratégico, formu-

lado pelo Estado para a Arquitetura. A primeira reunião para definição desse documento estratégico 

acabou de acontecer ontem, em Lisboa, e, portanto, estamos um pouco atrasados em relação ao 

timing que nós tínhamos, porque eu vim aqui ao Brasil, ao congresso que houve em Recife em 2010, 

apresentar exatamente aquilo que poderia ser uma política pública. Onde eu conheci, aliás, algumas 

das pessoas que estão aqui. 

E aproveito para mostrar, o que eu me esqueci de mostrar ontem, que é o projeto novo, do 

também membro dos arquitetos de Portugal, Paulo Mendes da Rocha, não sei se já ouviram falar. É o 

novo Museu dos Condes, que já está praticamente pronto. E, portanto, em primeira instância, estou 

mostrando aquilo que será o novo museu, que deve abrir, nós esperamos, em 2013. De qualquer 

forma, é premissa de uma política. 

Um museu é sempre uma coisa boa para falarmos, porque é uma espécie de prolongamen-

to do espaço público da cidade, é uma espécie de praça pública coberta, onde podem acontecer as mais 

diversas coisas, incluindo vermos objetos de arte. Mas há um conjunto de premissas fundamentais, há 

“A Arquitetura  

melhora a qualidade do  
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obviamente, as  

cidades ”
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uma premissa fundamental para uma política pública de Arquitetura. Não houve necessidade de inven-

tar a pólvora, por que, como já disse, há vários países na Europa com políticas públicas, como a Irlanda. 

E mesmo a Escócia, que sozinha também tem. A França há muito tempo está inserida em uma política 

pública de Arquitetura, embora num modelo também especial. Mas nós, de algum modo, estamos mais 

referenciados ao modelo irlandês pela escala do país, que aderiu a União Europeia na mesma altura que 

nós e, apesar disso, já está mais adiantado nesse processo. 

A premissa é simples: a Arquitetura faz parte da vida das pessoas. A Arquitetura melhora 

a qualidade do ambiente construído e obviamente as cidades, como disse ali o meu amigo Jordi. 

A Arquitetura melhora, por isso mesmo, a qualidade de vida de todos, e qualidade, nesse sentido, 

deve ser entendida como recurso estratégico de atuação do Estado. O Estado, no fundo, reconhece 

que, utilizando a Arquitetura como instrumento político, pode melhorar a vida das pessoas, pode 

melhorar a qualidade do ambiente construído e, por isso, está perpetuando como política pública 

a Arquitetura. Essa é a premissa fundamental – o Estado pode atuar com uma política pública de 

Arquitetura em nível central, em nível das prefeituras, em nível das regiões ou dos Estados, se houver. 

E até depois convocando, talvez sempre, a sociedade civil para participar, como se diz aqui no Brasil, 

do engajamento, da participação nessas políticas públicas.

O documento de referência que estamos formulando se assenta em oito áreas fundamen-

tais que eu espero conseguir dizer, pois assim: primeiro, promover o conhecimento da Arquitetura, levar 

a Arquitetura ao encontro das pessoas. Segundo, melhorar a qualidade do ambiente construído. Tercei-

ro, promover a sustentabilidade, a eficiência energética e o combate às alterações climáticas. Quarto – o 

Estado deve liderar pelos bons exemplos e boas práticas, deve levar o exemplo para todos os demais 

cidadãos e, portanto, em tudo quando dele dependa ele deve dar o exemplo, ele deve ser o primeiro 

a impor, enquadrar o que são boas práticas na Arquitetura. Cinco – orientar decisões e promover a 

participação do público, sempre nessa perspectiva de alargar a possibilidade de todos participarem na 

definição dessa política. Seis – promover a criatividade e inovação em Arquitetura. Sete – incentivar o 

conhecimento e promover a educação. A busca pela educação é fundamental, começando pelas crian-

ças mais pequenas, e obviamente que eu não estou falando aqui em Arquitetura tendo como resultado 

o fazer dos arquitetos, estou falando aqui em arquitetura mesmo como um ambiente construído em 

que todos vivemos, nessa perspectiva mais ampla. 

Quando falo em educar pela Arquitetura começando pelos mais pequenos, também não 
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quero que todos venham a ser arquitetos, e sim que, antes de tudo, sejam mais capazes de emitir juízo 

de valor sobre o mundo que os rodeia, mais capazes de serem mais exigentes com os arquitetos e 

com todos os outros que estão à sua volta – portanto, cidadãos mais capazes para participar na vida 

pública e na construção da civilidade e da civilização. E, oitavo – firmar a Arquitetura como recurso da 

economia. A Arquitetura tem implicações na criação de riqueza nos vários países, e deve ser também 

reconhecida pelo Estado. 

Um documento de referência é o primeiro documento que o Estado deve fazer no sentido 

de que a sua totalidade o constitui. De algum modo, para nós, é a primeira vez que o Estado portu-

guês vai dizer: a Arquitetura é, de fato, um conhecimento maior, um recurso maior de Portugal, e, 

nesse sentido, o Estado reconhece esse interesse público que a arquitetura tem. Haverá depois uma 

agenda programática. O que é uma agenda programática? Está tudo muito bonito de se dizer, esta 

cantiga vai agradar a muita gente, mas nós temos que ter depois a certeza de que vai haver resultado 

deste documento referencial. 

E o resultado, como acontece, aliás, em outros países da Europa, funciona a partir, nesta 

primeira geração, do encontro de líderes setoriais do governo. São agendas que normalmente são 

produzidas separadamente, sem conversa, entre os vários ministérios ou as secretarias de Estado ou 

até prefeituras e, portanto, o desafio é tentar fazer convergir em um único documento programático 

medidas que estão planejadas. E, eventualmente, há necessidade de reunir, de convocar todos os 

membros do governo, ou então os mais diretamente envolvidos nas questões da Arquitetura, do or-

denamento do território, do Urbanismo, para perceber que medidas, normalmente para o horizonte 

de cinco anos, são possíveis de implementar. 

Portanto, o que é possível fazer em cinco anos? Eu não vou dizer, vou dizer apenas em 

que se subdividem as várias áreas deste documento de referência, já na perspectiva de sua aplicação:  

ordenamento do território, modificação do ambiente construído, sustentabilidade dos edifícios e das 

paisagens, imaginação, criatividade, inovação e Arquitetura, conservação e valorização do patrimô-

nio construído, Arquitetura e cultura. E essa é a tradução do documento de referência: Arquitetura e 

cidadania, participação das comunidades e dos cidadãos, conhecimento, compreensão e educação 

e Arquitetura, Arquitetura e exercício profissional, legislação e oferta pública. Os dois fazem parte e 

abrangem algo do que foi falado hoje na mesa, sobre os concursos: habilitação, capacitação e res-

ponsabilidade profissional. Você lançar mão daqueles mais preparados para sua missão criativa e de 
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serviço. E, no fundo, com essas quatro áreas fundamentais completas, é devidamente concluída essa 

política pública. Quero dizer que espero poder trazer novidades nos próximos encontros que o CAU 

possa promover.

Cesar Dorfman: Os nossos agradecimentos ao colega de Portugal. Então, para encerrar, 

a gente dá a palavra para cada um dos nossos. Começarei com o nosso colega Lionel Carli, para en-

cerrar.

Lionel Carli: Eu queria apenas, para terminar essa mesa redonda, voltar sobre o que acaba 

de dizer sobre as políticas em Arquitetura em Portugal, num ponto que me parece essencial dentre o 

que que ele falou, por que na França já implementamos essas políticas em 1977, mas a gente se dá 

conta  que estava faltando alguma escala, algum patamar, e hoje estamos pagando isso. É o ensino da 

Arquitetura já na primeira infância – como se fala que não podemos fazer nada se na educação não 

existe uma sensibilização, não precisaríamos de política a respeito da Arquitetura se todos tivessem 

consciência que a Arquitetura é tão importante quanto nosso pulmão para respirar. E eu acho que o 

foco principal é sempre tentarmos correr atrás. Eu creio que já foi, mas nós não estamos  no início. E isso 

talvez, na  minha opinião, se vocês vão implantar alguma coisa, é importante pensar imediatamente no 

cidadão de amanhã, pensar naqueles mais novos, naqueles que vão  praticar e amar a Arquitetura de e 

que serão os usuários de amanhã. 

Eu acredito que as crianças, o mundo da educação a nível do ensino primário, do ensino 

médio, são um foco importante. Eu não sei no Brasil, mas na França nós temos, nós ensinamos a 

cultura em algumas matérias como o desenho, a música. É um pouco limitado, mas mesmo assim as 

escolas avançam um pouquinho. A Arquitetura nunca foi considerada como um ensino importante 

em relação à cultura. Já que nós não dependemos do Ministério da Construção, nós dependemos 

apenas do Ministério da Cultura, então é uma expressão da cultura. Então essa situação é realmente 

muito importante. É melhor fazer assim do que correr atrás de algo que já foi melhor incialmente. 

Já se coloca a problemática no seu devido lugar, e o ensino da Arquitetura me parece ser essencial. 

Outro ponto que me parece essencial é que todo o acompanhamento da difusão da 

cultura em matéria de Arquitetura é um trabalho realizado pelas organizações profissionais. Nós 

temos, na França, casas dr Arquitetura que divulgam Arquitetura, mas também temos os conselhos 

de Arquitetura e de Urbanismo e Meio Ambiente que, nas regiões, ajudam a difusão da cultura ar-
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quitetônica. Mas se não educarmos os pequenos, se as crianças não sabem o que é Arquitetura, não 

sabem ler, então vai ser muito crítica a situação da Arquitetura amanhã – e nós teremos pulado uma 

etapa. Então nós temos que retomar, temos que sensibilizar as crianças – se não passaremos o tem-

po preenchendo lacunas. E para voltar ao que estava dizendo ao meu colega americano a respeito 

das seleções, pode-se fazer seleção a partir de qualificação, de capacidade – e, claro, as qualificações 

vêm com o diploma. Entretanto, para podermos ter referencia para mostrar, é preciso ter uma chan-

ce de fazer alguma coisa pela primeira vez para exibirmos a nossa capacidade. 

E o concurso, ele abre a todos a oportunidade de mostrar a capacidade, a possibilidade de 

ter o primeiro contrato da vida profissional. Eu quero agradecer a todos, eu acho que eu falo muito rápi-

do, eu acho que os tradutores estão sofrendo um pouquinho, mas é que a gente quer dizer tanta coisa 

e o tempo é curto. Saibam que nós, na França, nós temos já há uns 40 anos essas políticas em termos 

de Arquitetura, e é claro que elas não resolvem tudo. Eu acho que, realmente, é uma atenção de cada 

instante, uma presença forte dos arquitetos. Nós estamos falando em política na expressão nobre do 

tema, porque a política está a serviço da sociedade, e nós arquitetos estamos aqui pra contribuir nesse 

debate, para intercambiar, para criar os lugares de intercâmbio de comunicação. E eu acho que todas as 

instâncias têm que estar imbricadas. Então digo parabéns e sempre estaremos, com um grande prazer, 

acompanhando o que estão fazendo.

Cesar Dorfman: Em nome do CAU/BR, eu quero agradecer ao colega Lionel, dizer que ele 

não fala muito rápido, porque deu para entender perfeitamente – e confirmar que no Brasil também tra-

dicionalmente se ensinava, e às vezes se ensina, no ensino básico, a música e, às vezes, a dança. Mas Arqui-

tetura, também, nunca. A seguir, também para encerrar, convido o colega Maurício. 

Maurício Rivero Borrel: Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de dividir esta mesa 

com os colegas arquitetos e aqueles que nos antecederam, e dizer que esse esforço feito pelo CAU para tra-

zer diferentes pontos de vista e diferentes situações se aplica perfeitamente ao que eu li sobre as palavras 

do Oscar Niemeyer: superar as diferenças para juntos trabalhar e conseguir melhores resultados. E quero 

me referir às palavras dele, porque não se aplicam somente ao campo da Arquitetura, mas transcendem 

essa área. 

Como vimos na sessão anterior sobre Arquitetura e seus aspectos comerciais, a Arquitetura 

sendo discutida na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); ou Arquitetura 
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do ponto de vista cultural, sendo discutida na Unesco; e Arquitetura do ponto de vista social, aquela que 

serve à população – onde deveria ser discutida essa Arquitetura? Na Organização das Nações Unidas? A 

ONU deveria ser o fórum fundamental de participação das instituições existentes – a UIA, por exemplo –, 

para levar esse tema à discussão mundial. 

Eu reitero que discutir Arquitetura somente entre arquitetos não é suficiente. Eu acho que 

os colegas de Portugal estão fazendo bem as coisas, e como disse o colega Jordi sobre a Irlanda, a lei de 

Arquitetura, a política de Arquitetura promulgada pelo governo é muito interessante, precisamos ver tudo 

que acontece no mundo e somar esforços. Eu considero uma obrigação procurar instâncias supremas para 

discutir a qualidade e a importância da Arquitetura como instrumento a serviço da sociedade. E eu, como 

profissional, gostaria de propor como primeira política pública para Arquitetura que a sociedade determi-

ne a criação de universidades para formação de especialistas em áreas específicas, para serem os respon-

sáveis por determinadas disciplinas. No caso dos médicos, somente os médicos exercem a profissão, e no 

caso da Arquitetura, deveríamos exigir que somente os arquitetos exerçam essa profissão.

Cesar Dorfman: Agradecemos e concordamos plenamente com o colega, é o mesmo pro-

blema nosso. A seguir, então, eu convidaria o arquiteto Jordi.

Jordi Ludevid Anglada: Muito obrigado Maurício, você é muito mais competente do 

que eu nesta questão tecnológica. Como comentários finais, eu gostaria de dizer, somando a tudo 

que foi dito antes – e é preciso esclarecer que eu digo isso de um ponto de vista nada excludente, 

mas, muito pelo contrário, includente. Eu disse tudo isso com o intuito de provocá-los para um deba-

te. Eu sei que muitas dessas coisas que foram acionadas aqui são muito difíceis, mas eu gostaria de 

retomar as minhas palavras anteriores dizendo que eu prefiro falar em cidades, pelo menos hoje – em 

outro dia defenderei outra coisa, mas eu acho que a cidade é o âmbito fundamental da Arquitetura. 

As cidades têm uma história, tem os seus momentos, tem as suas oportunidades, nem sempre estão 

no mesmo patamar de evolução. 

Todos nós sabemos que há cidades que tiveram arquiteturas muito interessantes e depois en-

traram em declínio, e depois retomaram o serviço arquitetônico. É preciso levar tudo isso em consideração. 

Por outro lado, eu gostaria de fazer minhas as palavras do Maurício, que tem tudo a ver com meu discurso 

anterior. A minha proposta está de acordo com a sua: nós precisamos de arquitetos políticos e de políticos 

arquitetos se quisermos que tudo isso que foi discutido nesta mesa vá em frente. Fazemos isso ou propi-
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ciamos isso e fazemos com que surjam políticos arquitetos ou arquitetos políticos ou não vamos conseguir 

nada. E isso nos remete, inclusive, a fazer uma autocrítica por parte dos profissionais. 

Boa parte de nós somos arquitetos e sabemos que culpar o outro é fácil, porém não adianta 

nada. Nós temos uma parcela de responsabilidade. Pelo menos na Europa, na Espanha, nas cidades que eu 

conheço, houve uma queda no nosso nível de compromisso social, de compromisso para com as cidades, 

e nós precisamos resgatar isso. Essa falta de compromisso social, ético, inclusive tecnológico do arquiteto, 

está na raiz do que foi denunciado pelo Maurício. Ou temos políticos arquitetos ou arquitetos políticos – o 

que dá na mesma –, ou as políticas para Arquitetura não vão avançar, e muito menos aquela política que 

eu propus, de tornar a Arquitetura uma política pública. E é por isso que eu proponho que a cultura e 

o debate sejam gerados e as instituições profissionais estejam voltadas para promover valores coletivos 

para a sociedade para que a Arquitetura esteja identificada com a sociedade, com o espaço público. Con-

sidero essa uma estratégia crucial para o surgimento de políticas que estejam associadas aos melhores 

momentos das cidades do ponto de vista arquitetônico. E bom, obrigado, era tudo que eu tinha a dizer 

para finalizar minha intervenção. 

Cesar Dorfman: Nós é que agradecemos, e eu passaria, em seguida, a palavra para o colega 

Miguel Rodriguez.

Miguel Rodriguez: Bem, eu acho que eu já falei o suficiente, eu não quero parecer mal edu-

cado de não fazer um comentário de fechamento, mas eu acho que eu estaria repetindo o que eu já disse 

aqui nos últimos dias, eu direi apenas uma coisa de novo. Vocês tem uma oportunidade inacreditável de 

criar algo que, essencialmente, desenhará o futuro da Arquitetura no Brasil. Eu acho que, pelo que eu vi 

nos últimos dois dias, vejo que vocês não estão apenas bem preparados para fazer isso, mas que vocês têm 

nas mãos a atitude perfeita para fazer. As conversas que tivemos hoje e ontem mostram que há muitos 

desafios que vocês vão ter oportunidade de superar e colher o melhor. 

Eu vou sair daqui com muitas coisas para levar para o meu país que meu país não conseguiu 

realizar, como ter uma política pública para Arquitetura, o que é uma coisa maravilhosa. E mais uma vez 

voltando, quero repetir – vocês tem uma oportunidade, vocês estão prontos para partir, e eu estou ansioso 

para, daqui a um ano, poder ver que vocês conseguiram replicar o progresso que já fizeram no último ano, 

mais uma vez, e que dessa vez os resultados comecem a crescer exponencialmente. Então, desejo a todos 

vocês muita sorte, todos vocês tem meus dados pessoais para contato. Eu sempre acolho com muito prazer 



166

Relatório Executivo
Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

perguntas – se me pedirem informações terei prazer em prestá-las. Eu sou um bom arquiteto, mas se eu não 

souber a resposta, eu vou tentar inventar alguma resposta, mas se eu inventar alguma resposta, eu espero 

que tenha algum valor para vocês. A resposta será ponderada. 

Muito obrigado pelo convite e pela hospitalidade e, honestamente, por vocês terem nos 

apoiado e terem nos ajudado nos deslocamentos para lá e para cá de carro. Eu quero reclamar uma coisa  

– com a reunião do Mercosul acontecendo, eu lamento que nós não tenhamos tido bandeiras nos nossos 

carros. Mas espero que nós possamos ainda ter a bandeira para mostrá-la no nosso caminho de volta para 

o hotel! Eu quero parabenizá-los pela sua incrível organização, e acho que vocês podem tomar a dianteira 

num processo extraordinário.

Cesar Dorfman: A gente agradece o oferecimento do colega Miguel, vamos usar dentro do 

possível, e também dizer ao colega que nós estamos a sua disposição, e ao mesmo tempo em que nós 

reconhecemos a responsabilidade que nós temos, e a possibilidade de fazer, nós estamos bastante assus-

tados, por que é uma empreitada muito grande. Esperemos que daqui um ano ou dois, o colega Miguel 

possa ver que a gente continua a avançar, tenho a certeza total disso. Passo a palavra em seguida ao colega 

João Rodeia, de Portugal. 

João Belo Rodeia: Eu estou como ontem, sou o último a falar, podia desejar que não falas-

sem todos otimamente bem, não preciso dizer mais nada. E o Miguel disse tudo que eu queria dizer, já 

agradeceu à Mirna, à Micheline, à organização, aos automóveis, a toda gente. Mas, de fato, foram dias ex-

traordinários, com uma hospitalidade superlativa. Além do mais, vou ter mesmo que voltar, mas só posso 

voltar daqui algum tempo, já que tenho que perder uns quilos que ganhei com a quantidade de comida 

que nos fizeram comer, com muito prazer. Mas, enfim, não tenho muito mais graças para além disto, mas 

tenho  algumas coisas que queria comentar sobre a minha participação e do Vicente, que me acompanhou 

em nome da Ordem dos Arquitetos. 

Uma delas, e que me esqueci de dizer, é que o documento de referencia de política pública de 

Arquitetura em Portugal não será uma lei. Na Europa, há políticas de Arquitetura implementadas desde a 

mais antiga, que é a francesa, ou a finlandesa; e as mais recentes, como a da Irlanda. Mas há todo tipo de 

situações: há leis com origem no parlamento, há só documentos de referencia – ou seja, nós optamos por 

haver um documento de referencia que é, sobretudo, um convite à participação de todos, e não tanto um 

documento normativo, obrigatório. O que é normativo é a agenda, que depois o Estado constrói, ou seja, 
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o Estado, ou seja, o governo, neste caso, assume uma responsabilidade que é sua na agenda programática 

que vai construir, obviamente com a participação de todos. 

Mas tal como o Estado – o governo, neste caso –, constrói essa agenda programática, podem, 

por exemplo, as prefeituras construírem as suas agendas programáticas a partir desse documento de refe-

rência. Podem haver estruturas da sociedade civil, como a Ordem dos Arquitetos, a construir a sua agenda 

programática a partir desse documento de referencia. É um documento aberto que convida a sociedade 

a participar na melhoria do ambiente construído na maioria das cidades, que é uma parte substancial do 

ambiente construído, mas não é o todo, e também na melhoria, obviamente, de qualidade. Essa é a expec-

tativa: melhorar a vida das pessoas. 

Dito isso, queria apenas convidar aqueles que poderão estar interessados nestas matérias a 

visitar o website da Ordem dos Arquitetos, www.arquitectos.pt. Não se esqueçam de que tem “c” em ar-

quitetos ainda. Vai deixar de ter, mas ainda tem. Podem pesquisar na internet, no Google, e obter com 

muita facilidade alguns dos documentos de referência europeus – o irlandês, por exemplo, encontra-se 

facilmente, assim como o escocês.  

Penso que, de qualquer forma, vocês e o próprio CAU poderão estar interessados em começar 

a participar desta matéria, mas não deixa de ser uma verdade, como diria o Maurício, que valeria a pena 

começar a pensar isso para além da Europa, e nas outras instituições dos arquitetos, ou seja, na UIA, nas 

instituições internacionais. E isso não tem sido feito, ao meu ver, até agora, com muita ênfase. 

De qualquer modo, chama atenção que falou-se ontem em haver uma carta da UIA para Ar-

quitetura, no sentido de informar políticas públicas, e ue deve ser também tida sempre como referência. 

Porque eu sou muito apologista que as políticas se constroem em cada país, e, portanto, não pode haver e 

não deve haver um documento normativo de um governador mundial, mas muito mais a possibilidade de 

cada país, a partir das suas condições e a partir da sua experiência, montar seu próprio programa político, 

com os seus objetivos para um determinado tempo. Uma vez mais, muito obrigado a todos, e obrigado 

pelo vosso acolhimento. Desejo a maior sorte para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

Cesar Dorfman: Nós, mais uma vez, em nome do conselho, queremos agradecer a todos os 

nossos convidados de outros países. Um aviso, um pequeno aviso, os colegas que mandaram perguntas: 

em virtude do tempo, nós vamos fazer como foram feitas nas demais sessões, vamos mandar por e-mail 



Relatório Executivo
Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

as respostas aos nossos colegas. Eu pediria aos colegas que estão na mesa que permanecessem. O CAU vai 

entregar uma recordação para todos os convidados de todos os países.
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Apresentador: Obrigado. Convidamos também a compor a mesa, juntamente com o 1º Vi-

ce-presidente, o arquiteto e urbanista Alberto Alves de Faria, presidente do Conselho de Arquitetura e Ur-

banismo do Distrito Federal. Convidamos também o arquiteto e urbanista Jefferson Roselo Mota Salazar, 

secretário-executivo do Colegiado de Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas CAU/BR, e o arqui-

teto Gaetan Siew, palestrante e membro da Global Creative Leadership Institute. Inicialmente, ouviremos 

as palavras do arquiteto Gaetan Siew. 

Gaetan Siew:  Obrigado, serei breve. Acredito que vocês já tenham ouvido bastante. No Viet-

nã há um dito popular do qual gosto muito que diz:  “o mesmo, mas diferente”. Foi isso que ouvi nos últi-

mos três dias. Muitas coisas em comum, mas, de qualquer maneira, cada um de nós e cada país tem sua 

própria especificidade – e muita coisa foi dita. Acho que as vocês assumirão daqui e as usarão da melhor 

forma que puderem. A segunda coisa que quero dizer é que uma grande árvore tombou anteontem com 

o falecimento de Oscar. Quando uma árvore cai dessa forma, faz bastante barulho, mas há uma floresta 

por trás dela, e a essa floresta são vocês. Vocês estão crescendo devagar e silenciosamente, mas com cer-

teza, as raízes são profundas e o futuro está aí. E, finalmente, o Brasil está sendo um dos países líderes no 

mundo emergente, há muita expectativa em todo o planeta, pois vocês são vistos como líderes. Líderes 

em muitos campos, e as expectativas também estarão na Arquitetura. Então estaremos esperando, obser-

vando o que vocês estão fazendo, e vocês terão que fazê-lo bem. Essa é nossa responsabilidade e acredi- 

to que vocês tenham os ingredientes para o sucesso. Então, lhes desejo tudo de melhor. Obrigado a 

todos por me receberem.

Apresentador: Passo a palavra ao arquiteto e urbanista Jefferson Roselo Mota Salazar.

Jefferson Salazar: Boa noite a todos, boa noite Gaetan, Chico, Alberto, conselheiros esta-

duais e distritais, conselheiros federais, meus colegas que vieram de outros países, como o próprio Gaetan, 

das Ilhas Maurício. Aos colegas do Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Colômbia, França e 

México, que vieram aqui fazer uma troca importante conosco. Nós temos um grande compromisso – nós, 

o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo nos Estados e 

no Distrito Federal e as nossas entidades, as cinco entidades que formam o Colégio Brasileiro de Arquitetos 

e que também têm representação no CAU através do CEAU. Essa responsabilidade é ao longo das nossas 

vidas e para as gerações futuras. 

Eu até gostaria de comentar muito mais sobre exatamente o assunto do Seminário, mas eu 
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vou me permitir a uma quebra de protocolo. Nesse exato momento, 

provavelmente, o corpo de Niemeyer está chegando ao Cemitério 

São João Batista. Ficou de sair do Palácio da Cidade às 17h. Deve já 

estar próximo, se não já chegou. E, certamente, o Rio de Janeiro está 

se despedindo de Niemeyer da forma como ele merece, como o povo 

de Brasília foi ao Palácio do Planalto se despedir. Nós tivemos uma oportunidade única – eu diria que, 

Niemeyer, até o momento da morte, foi genial. Ele faleceu poucos minutos após encerrarmos a cerimônia 

de abertura deste Seminário. Estávamos começando uma festividade. E, naquele momento, com arquite-

tos de todos os Estados brasileiros e arquitetos de diversas partes do mundo, tivemos a oportunidade de 

dividir esta dor. Nós tivemos uma oportunidade do mundo, aqui representado, neste espaço, Memorial JK, 

de dividir a dor da perda do homem Oscar Niemeyer, do arquiteto Oscar Niemeyer. Mas também tivemos 

a oportunidade única de ver o nascimento de um mito. Naquele instante, estava nascendo um mito que 

será lembrado, eu acredito, por muitos e muitos séculos. 

Niemeyer há muito deixou de ser apenas arquiteto. Ele foi um poeta revolucionário, do con-

creto pesado – fez poesia através de curvas leves e flutuantes, luz e sombra, amplitude e liberdade, arte e 

técnica. Sua capacidade de síntese na representação gráfica de traço único e marcante nos mostra que a 

beleza pode ser dialeticamente simples e complexa. Simples na forma e complexa na concepção e, com 

conhecimento de causa, afirmava que quando uma forma cria beleza, tem na beleza sua própria justifi-

cativa. Filósofo da vida e da forma, Niemeyer representa, para o mundo e, em especial, para o Brasil, uma 

das maiores referências da Arquitetura moderna. Quase aos 105 anos e ainda trabalhando, sua lucidez e 

capacidade de produção não nos permitiam dúvidas quanto à essência de um dos pensamentos do gran-

de mestre: a gente precisa sentir que a vida é importante, que é preciso haver fantasia para poder viver 

um pouco melhor. 

Acreditamos que decorre desta certeza sua inabalável convicção ideológica e o fato de não 

ter se deixado cooptar pelas vaidades humanas. Pelo contrário, ciente da sua importância para a socie-

dade, nos ensinou que, a cada dia, a luta por uma sociedade melhor e mais justa é tarefa de todos. O 

mais importante arquiteto do século XX e um dos mais importantes de todos os tempos, Niemeyer foi 

e será orgulho para todos os brasileiros e para todos os arquitetos e urbanistas. O dia 15 de dezembro 

próximo não representaria apenas mais uma data de aniversário de tão ilustre personagem da história 

da humanidade. É uma data na qual prestamos a maior homenagem que podemos ao nosso querido 

Niemeyer pela sua passagem para outro plano, reafirmarmos os compromissos que o levaram a ser uma 

“Essa responsabilidade 

é ao longo das 

nossas vidas e para as  

gerações futuras ” 
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das maiores referências históricas nossas, tanto na defesa da Arquitetura e Urbanismo quanto na luta 

incansável contra a miséria, a injustiça e a desigualdade social. É com profunda tristeza que testemu-

nhamos esse momento de dor para o Brasil, mas é com plena convicção que afirmamos que os gênios 

nunca morrem, eles se eternizam através da sua obra. Vida eterna ao mestre dos mestres.

Apresentador: Ouviremos as palavras do arquiteto e urbanista Alberto Alves de Faria.

Alberto Alves de Faria: Quero cumprimentar meus amigos Jefferson, Gaetan, Francisco e 

colegas aqui da mesa. Cumprimentar, também, todos os conselheiros aqui presentes, todos os funcioná-

rios, todos aqueles que contribuíram para este evento. Quero cumprimentar, particularmente, meu amigo, 

ex-presidente do IAB do Distrito Federal e ex-presidente da FAPA, o arquiteto Antônio Carlos Moraes de 

Castro. E quero, primeiro, agradecer a toda equipe que se envolveu na organização deste evento. Este 

foi um evento importante que trouxe diversas realidades, que mostraram, como disse o Gaetan, que são 

várias as maneiras de abordar o problema, mas que sempre o problema está na disposição dos arquitetos 

para enfrentá-lo. 

Há um tempo, nós sonhávamos ter um Conselho; cada um tinha seu sonho, cada um acreditava 

no seu sonho. Quando pudemos todos sonhar juntos, nós transformamos, há um ano, o Conselho de Arquite-

tura e Urbanismo do Brasil em realidade. Aqui, neste Seminário, em Brasília, tivemos, também, um momento 

de dor, de luto pela perda de um arquiteto que teve, na sua prancheta, no seu traço, no seu desenho, na 

sua Arquitetura, a maneira de expressar a qualidade do trabalho do arquiteto, a qualidade do pensamento 

arquitetônico brasileiro, e mostrou que a gente precisa lutar para mudar as condições que a gente encontra. 

Sonhando juntos, nós conseguimos viabilizar o Conselho. 

Quanto mais aproveitarmos a oportunidade, como tivemos aqui, de inclusive sofrer juntos, 

como quando o presidente Haroldo Pinheiro nos deu a notícia que nos entristeceu, obviamente, mas de 

estarmos aqui todos juntos, será benéfico. Eu tenho certeza que sempre que nós pudermos, juntos, discu-

tir aquilo que nos une como arquitetos, aquilo que nos aproxima como arquitetos, e aquelas causas que 

juntos podemos defender, nós vamos ter sempre um grande Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil. É o que eu desejo a todos.

Mestre de Cerimônias: Encerrando essa cerimônia, eu passo a palavra ao arquiteto e urba-

nista Antônio Francisco de Oliveira, 1º Vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
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Antônio Francisco de Oliveira: Bem, colegas, estamos chegando ao final deste nosso pri-

meiro e grande evento. É apenas o primeiro Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo, e 

eu tenho certeza de que cada um de nós sairá daqui com a convicção de que foi um grande evento. A 

verdade é que se apossou de nós um sentimento duplo. De um lado, um sentimento de tristeza, de luto, 

de dor, porque quis o destino que, justamente quando nós nos reunimos para celebrar este grande en-

contro e a conquista máxima da Arquitetura e dos arquitetos que foi a consolidação do CAU, recebemos 

a notícia do passamento do nosso eterno mestre Oscar. Mas, por outro lado, eu creio que nós saímos 

daqui com um sentimento de júbilo, um sentimento de alegria máxima. 

Porque este Seminário chega ao final revestido de pleno êxito. Nesses dois dias, após 

aquela magnífica palestra de abertura, que nos abriu a todos a mente, nós tivemos mais grandes 

palestras, tivemos mais quatro mesas redondas, onde foram expostas e analisadas as questões fun-

damentais que dizem respeito à nossa profissão e ao nosso futuro. A prática profissional naquilo que 

há de mais nobre, a boa prática profissional, os fundamentos da ética, os fundamentos do interesse 

público, todos esses pontos foram tratados aqui à exaustão e muito aprendemos com isso. 

Nós tivemos, aqui, colegas que trazem experiências de países que há muitos anos regu-

lamentaram a profissão. Colegas das Ilhas Maurício, do Reino Unido, da Espanha, de Portugal, da 

França, dos Estados Unidos, do México e da Colômbia partilharam conosco e, em nome do CAU, nós 

agradecemos penhoradamente aos seguintes colegas: Gaetan Siew, Richard Brindley, Jordi Anglada, 

Vicente João Roque, Miguel Rodriguez, Luis Peirote Santed, João Belo Rodeia, Fernando Ramos Ga-

lino, Germán Suaréz Betancourt, Lionel Carli e Mauricio Rivero Borrel. A todos vocês, o nosso muito 

obrigado. 

Mas, ao mesmo tempo em que agradecemos a generosidade desses colegas, nós manifesta-

mos o desejo de tê-los conosco em nossos próximos eventos, que não demorarão a acontecer. Agrade-

cendo aos colegas dos outros países, não poderíamos deixar de destacar que este evento não teria sido 

possível sem a maciça participação dos colegas arquitetos que fazem o nosso CAU, que estiveram aqui 

representando todas as unidades da Federação. Sem vocês, nada disso teria sido possível, nem hoje, nem 

ao longo de todo este ano de 2012. 

Em nome do presidente Haroldo e em nome do CAU/BR, saúdo e agradeço a todos vocês, aos 

nossos pares, conselheiros federais, aos presidentes dos CAU/UF e aos conselheiros estaduais e distritais. 



173

Mesa de Encerramento

Não poderíamos deixar de contar com a valiosíssima contribuição dos nossos grandes colaboradores, que 

têm se dedicado com extremo zelo e até mesmo com abnegação para ajudar a tornar esse CAU uma reali-

dade. A vocês, nosso muitíssimo obrigado. 

Nestes três dias, compusemos uma audiência formada por exatamente 189 de profissionais, re-

presentantes de todos os Estados da Federação, o que surpreende e supera qualquer expectativa, por mais 

otimista que seja. Eu não tenho a menor dúvida de que nós saímos daqui fortalecidos e muito mais prepa-

rados para a nossa missão do que quando chegamos. O que fizemos até agora no CAU não é pouco, não é 

pouco mesmo, mas é um mérito de todos nós. O que fizemos permitiu que o CAU estivesse instalado em todo 

o País em apenas um ano desde a sua fundação. Os arquitetos e as empresas de Arquitetura estão podendo 

trabalhar normalmente e não há qualquer sinal de ameaça à segurança do nosso funcionamento. Enfim, nós 

estamos tranquilos e seguros de que estamos funcionando normalmente, sem qualquer sombra de risco 

iminente. 

Mas ainda há um longo caminho pela frente, a caminhada apenas está começando. Precisa-

mos nos manter firmes e confiantes de que muito mais poderemos fazer e vamos fazer pela Arquitetura 

e pelos arquitetos deste nosso País. Nessa perspectiva e em nome do CAU, convido a todos os colegas, e 

convido também aos nossos colegas dos outros países que aqui estiveram, a permanecermos sempre uni-

dos em nossos esforços, com vistas ao objetivo comum, que é um só e de todos nós: o desenvolvimento da 

Arquitetura, a valorização do trabalho dos arquitetos e o compromisso intransigente com as boas práticas 

profissionais e com o respeito aos princípios éticos. Tudo isso devemos fazer em defesa da sociedade, da 

nossa profissão e dos nossos profissionais. Caríssimos colegas, com essas palavras eu declaro encerrado o 

primeiro Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo, com um grande e fraterno abraço a todos. 

Muitíssimo obrigado. 

Apresentador: Encerrando este Seminário, veremos um vídeo do grande arquiteto Oscar 

Niemeyer palestrando em 2003. 



Relatório Executivo
Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo

Três dias de palestras e discussões. Quatro grandes temas do universo 

da Arquitetura e Urbanismo. Palestrantes de nove países – Brasil, Colômbia, Espa-

nha, Estados Unidos, França, Ilhas Maurício, México, Portugal e Reino Unido – e mais 

de 200 participantes. O Seminário Internacional “O estado da arte de conselhos pro-

fissionais de Arquitetura e Urbanismo no mundo - experiências e desafios” conse-

guiu conciliar abrangência e profundidade no debate sobre a missão de conselhos 

profissionais. 

Essa troca de experiências foi de fundamental importância para o de-

senvolvimento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dos Estados e do 

Distrito Federal, trazendo experiências e conceitos aplicados internacionalmente 

que podem servir de referencial  para as atividades realizadas pelos CAU em todo o 

País. Os convidados internacionais trouxeram informações importantes sobre boas 

práticas em temas como estrutura dos conselhos, novos desafios para a prática pro-

fissional de arquitetos e urbanistas, sua formação, realização de concursos públicos 

de Arquitetura, intercâmbio internacional, mobilidade dos profissionais entre os 

países, políticas públicas ligadas a Arquitetura e Urbanismo, entre outros temas de 

importância inquestionável para a atuação do CAU frente à sociedade brasileira e 

ao mundo contemporâneo. 

Com a publicação deste Relatório Executivo, pretende-se gravar a me-

mória desses dias de interação e troca de experiências com os vários conselhos refe-

renciais mais antigos, de países amigos, que nos deram a honra de suas presenças.

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz

Presidente

Encerramento
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