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POLIS XXI - paradigmas do porvir 
  

São por demais conhecidas as más condições de vida urbana no Brasil que acabaram por se 

exteriorizar nas ruas de nossas cidades. Não cabe aqui discutir as origens deste movimento, senão 

construir novos paradigmas que possam levar a superação dessa realidade. Com esta preocupação o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) deseja trocar ideias com técnicos da área 

sobre a possibilidade de propor as nossas autoridades, em especial aos Ministérios das Cidades e do 

Meio Ambiente, a criação de novos marcos regulatórios e de um núcleo de coleta de dados e análises 

da demanda e oferta habitacional, de infraestrutura e equipamentos urbanos.  

Dois eventos promovidos pelo Governo Federal podem ser a oportunidade para o CAU realizar 

algumas propostas às nossas autoridades do setor. Estes dois eventos são o Seminário das Cidades 

Sustentáveis, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, e a 5ª Conferência Nacional das Cidades – 

Concidades, a ser realizada no próximo novembro.   

Não obstante a existência de vários indicadores relativos à realidade das cidades brasileiras fornecidos 

por órgão públicos, associações de moradores e sindicatos, não dispomos de forma centralizada destes 

dados, o que permitiria o cruzamento dessas informações e construção de cenários sobre o futuro de 

nossas cidades. O Departamento de Pesquisa e Indicadores Habitacionais e Urbanísticos – DPIHU seria 

um órgão do CAU com a possibilidade de vir a ser um instituto autônomo.  

Suas atividades de pesquisa forneceriam suporte técnico às ações governamentais para a formulação 

de políticas urbanas, a sociedade civil e aos operadores da indústria da construção civil e do mercado 

imobiliário visando à melhoria da qualidade de vida de nossas cidades. Os trabalhos do IPIHU seriam 

disponibilizados para a sociedade por meio da internet, de publicações periódicas e de seminários. Sua 

estrutura e funcionamento deveriam se assemelhar a do Dieese e do Ipea – Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada do Governo Federal. 
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