
 

 

Seminário do CAU/MG para Congresso da UIA 2020 

INTRODUÇÃO 

O Brasil receberá pela primeira vez, em julho de 2020, o maior encontro da 

arquitetura, o Congresso Mundial dos Arquitetos – UIA2020 RIO, realizado pela 

União Internacional dos Arquitetos – UIA. Com o tema “Todos os Mundos, um 

só mundo” a 27ª edição do evento acontecerá na cidade do Rio de Janeiro. A 

fim de preparar estudantes e profissionais para o encontro, Entidades e 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CAU) pelo país estão realizando 

eventos preparatórios. 

 

Evento preparatório para o congresso 

“MUDANÇAS E EMERGÊNCIAS” 
Nos dias 19 e 20 de agosto, o CAU/MG realizou na PUC Minas, Campus 

Coração Eucarístico, o evento “Mudanças e Emergências – O arquiteto e 

urbanista do futuro e seus desafios perante a questão territorial, o patrimônio e 

o ambiente”.  

Foram inscritas 665 pessoas. 

A programação contou com cerimônia de abertura, palestras temáticas, 

workshops temáticos e elaboração do Relatório Final.   

No primeiro dia (19) a mesa da Cerimônia de Abertura foi composta pelo 

Arquiteto Urbanista Danilo Batista, presidente do CAU/MG, por Robert Simon, 

vice-presidente da União Internacional dos Arquitetos (UIA) para as Américas, 

por Pedro da Luz Moreira, Vice-presidente do Comitê Executivo do 27º 

Congresso Mundial de Arquitetos UIA2020 RIO e por Mario Lúcio Pereira, 

chefe do departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas e 

coordenador do curso de Arquitetura da Unidade Educacional Praça da 

Liberdade. 

A palestra de abertura foi proferida pelo Presidente do Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Departamento de São Paulo, o Arquiteto Urbanista Fernando Túlio 

Salva Rocha Franco que introduziu o tema principal do evento - “Mudanças e 

Emergências - Impactos e Reflexos no Meio Urbano e no Ambiente Natural. O 



 

 

eixo principal da palestra foi a importância da distribuição de renda e do 

conceito de democracia, pensando em uma lógica global de compartilhamento 

e sustentabilidade. 

Os participantes da mesa contribuíram com aportes focados em repensar as 

cidades de forma a trabalhar coletivamente com o meio ambiente e o bem estar 

de toda a população. 

O segundo dia (20) de evento preparatório foi separado em três momentos: 

1- Palestras/eixos:  

a primeira palestra abordou o eixo “Arquitetura de Edifícios”, ministrada pelo 

Arquiteto Urbanista Mateus Van Stralen. Sua fala focou nos impactos e na 

importância da tecnologia para o exercício da arquitetura. Também colocou em 

pauta tópicos como o Design Computacional, fabricação de materiais digitais 

para a construção, além de falar do interessante uso da impressão 3D na 

construção civil, no qual foi apresentado um caso recente dessa ferramenta. 

A segunda palestra “Regulação Profissional” foi apresentada pelo Arquiteto 

Urbanista Bruno Santa Cecília, que abordou os novos desafios dos 

profissionais no atual cenário da construção e estruturação das novas cidades 

criativas e sustentáveis. Para ilustrar a mudança das cidades e instigar uma 

revisão na forma de pensar o seu formato, Bruno utilizou o exemplo de Belo 

Horizonte para discutir a utilização do espaço urbano. 

A terceira palestra, sobre “Assistência Técnica”, foi apresentado pelo Arquiteto 

Urbanista Tiago Castelo Branco. Com uma diferente perspectiva a respeito das 

habitações de interesse social, Tiago propôs trabalhar com a consciência da 

importância de determinados espaços para as pessoas de baixa renda, 

passando a entender a moradia pela perspectiva do outro, dando voz à 

comunidade. Também ressaltou que devemos entender assistência técnica e 

assessoria técnica como ações distintas, mas correlatas. 

Por fim, a apresentação da quarta palestra, “Meio Ambiente”, ficou a cargo das 

conselheiras do CAU/MG, Cecília Geraldo e lracema Bhering, da Comissão de 

Política Urbana e Ambiental – CPUA, que focaram a implantação e criação de 



 

 

uma cidade sustentável e para pessoas, que incorporem o meio ambiente 

como um dos eixo principais. 

2- Workshops:  

em seguida, palestrantes, conselheiros do CAU e participantes se reuniram 

para debates, segmentados pelos quatro temas das palestras/eixos e 

orientados por questões formuladas pelos palestrantes.  

3- Plenária final. 

após os workshops os resultados de cada grupo de discussão foram 

apresentados em plenária, pelo relator de cada grupo. 

4- Produção do Relatório Final do Evento. 

Posteriormente foram consolidados os dados de cada grupo de discussão e 

elaborada a síntese dos trabalhos do evento.   

O acesso às palestras pode ser feito através dos links 

www.caumg.gov.br/uia2020. 

 

RELATÓRIO FINAL DO EVENTO  

Iluminado pelo tema do Congresso da UIA “Todos os Mundos, Um só 
Mundo”, a se realizar no Rio em 2020, o CAU-MG promoveu o seminário 

“Mudanças e Emergências” para debater o arquiteto e urbanista do futuro e 

seus desafios.   

Os debates partiram de quatro temas orientadores: a arquitetura dos edifícios, 

a regulação profissional, a assistência técnica e o meio ambiente.  

Ao final dos debates foram enfatizadas: 

- a importância da distribuição de renda e do conceito de 
democracia, pensando em uma lógica global de compartilhamento 
e sustentabilidade; 
- a emergência de trabalhar coletivamente com o meio ambiente e o 
bem estar de toda a população; 
- a crescente influência das tecnologias das edificações e das 
cidades, que inovam e desafiam a profissão do arquiteto e 
urbanista. 



 

 

As propostas se organizaram em torno do papel do arquiteto orientado por três 

eixos:  

- “Globalização x Regionalização”; 
- “Arquitetura e Urbanismo e as Inovações Tecnológicas”;  
- “Desafios dos Profissionais e da Formação dos Arquitetos”.  

“GLOBALIZAÇÃO X REGIONALIZAÇÃO” 
A globalização deve se equilibrar com as tradições regionais e locais; a 

questão ambiental é um elemento orientador desse debate, quer seja pelos 

aspectos da natureza quer pelos aspectos culturais. Ficam algumas questões: 

É preciso internacionalizar tudo? Tudo deve ser flexibilizado? 

É preciso dar novos sentidos aos espaços vazios (edilícios e urbanos) e aos 

espaços públicos nas cidades, às novas formas de expressão social e 

tecnológica, às cidades criativas e sustentáveis, às demandas habitacionais 

mais adequadas aos diversos tipos de usuários, aos desafios da mobilidade 

(modais e tecnologias de transporte) e à relação da cidade com a natureza.  

 
“ARQUITETURA E URBANISMO E AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS” 

Na perspectiva do futuro ficam algumas dúvidas:  

- é preciso reinventar o profissional e sua formação para as edificações e para 

as cidades ou apenas adequá-los aos novos desafios tecnológicos e da 

sustentabilidade?  

- como lidar com o constante desenvolvimento tecnológico na formação e como 

os profissionais podem continuar próximos da academia? 

- a tecnologia é sempre um facilitador ou pode ser também um dificultador do 

exercício profissional e da formação do arquiteto e urbanista? 

- a tecnologia, cada vez mais, estimula um trabalho integrado de diversos 

profissionais, dessa forma devem ser repensados os aspectos do direito 

autoral? 

- a tecnologia precisa evoluir a favor da remodelação e reativação dos edifícios 

obsoletos. 

Há uma distância no uso de tecnologias entre os países mais e menos 

desenvolvidos, tanto na atuação profissional quanto na formação dos 

profissionais. A adoção de tecnologias deve respeitar o estágio de 

desenvolvimento cultural para não se tornar um mecanismo de opressão. 



 

 

A atuação profissional está mudando de perfil pois as máquinas fazem grande 

parte do trabalho dos arquitetos. É preciso usar o computador como parceiro 

de projeto e não apenas como ferramenta de representação.  

EAD e BIM são caminhos para a formação profissional? 

É preciso evoluir para adotar a tecnologia adequada para cada situação. 

Na formação dos profissionais devem ser abordadas atividades como 

criatividade, empatia, trabalho com as pessoas e usuários, etc. 

 
“DESAFIOS DA ATUAÇÃO E FORMAÇÃO DOS ARQUITETOS E 

URBANISTAS” 
O desenho das cidades e a legislação/regulação urbana devem evoluir para se 

adaptar à evolução social, orientados pelas políticas públicas de melhoria da 

qualidade de vida e considerados os aspectos éticos do exercício profissional. 

De um modo geral a demanda de requalificação dos espaços já construídos 

deve crescer e se tornar bem superior à construção de novos espaços urbanos 

ou edilícios. Novos espaços devem ter como princípios básicos a possibilidade 

de reutilização e flexibilidade. 

Quanto ao planejamento é necessário: 

- evoluir para além dos planos diretores municipais rumo ao planejamento 

regional, com planos regionais, por bacias hidrográficas, utilizando inclusive 

consórcios municipais. 

- evoluir para uma legislação urbana mais flexível para as cidades de menor 

porte e uma legislação ambiental mais flexível quando se trata de espaços 

urbanos;  

- integrar os planos de mobilidade aos planos diretores; 

- mudar a relação e o comprometimento com a cidade, tanto da sociedade 

quanto do poder público: na continuidade de políticas públicas em diferentes 

governos, na implantação de novos assentamentos e na requalificação de 

espaços consolidados; 

- melhorar a integração entre políticas públicas e sua implementação pelos 

governos federal/estadual/metropolitano e municipal;  

- definir parâmetros específicos, mais flexíveis, considerando os aspectos 

ambientais e culturais locais;  



 

 

- incorporar na legislação formas de incentivo e motivação para 

empreendedores e controle social; 

Quanto às APPs é necessário: 

- incorporação ao ambiente urbano para criar um impacto positivo podendo;  

- haver comunicação entre o espaço preservado e o espaço privado;  

- promover a interligação de áreas de bacia hidrográficas e matas, criando a 

malha azul e verde;  
- estabelecer uma área de transição ecológica que incorpore a APP na malha 

urbana. 

- promover a Educação ambiental e programas sociais para incentivar uso 

adequado. 
Nas construções habitacionais é preciso considerar as novas formas de viver e 

incorporar as questões de gênero. 

A Assistência técnica precisa incorporar a assessoria técnica pois as pessoas 

não desejam só projetos de novas edificações mas melhorias nas habitações.  
Essa atividade deve ser política pública, dando voz à comunidade e superando 

o estágio do voluntarismo e não apenas atividades de universidades e órgãos 

técnicos. É preciso que a Assistência Técnica tenha também fundos 

específicos com recursos oriundos dos instrumentos de planejamento urbano, 

em especial a Outorga Onerosa. É necessário também criar instrumentos de 

implementação e monitoramento da Assistência Técnica; 

No caso de auto construção é preciso evoluir para que a prefeitura examine e 

aprove os projetos;  

É preciso buscar um trabalho conjunto entre prefeituras e CAU; nesse sentido 

deve ser cobrada a implementação da legislação pelos municípios, em especial 

daqueles que já tem a Lei Municipal de Assistência Técnica; 

É preciso desenvolver novas concepções para as áreas rurais.  

É necessário implementar o instrumento de planejamento urbano da Utilização 

Compulsória. 

 

 

 



 

 

ANEXO 
PROPOSIÇÕES, POR EIXO, DOS DEBATES 

 
EIXO I 

Arquitetura do edifício: novos métodos, novas tecnologias de projeto e de 
construção. 

Abordagem sobre Arquitetura Efêmera e Desastres Ambientais. 
 

1- A tecnologia é a resposta, mas qual é a pergunta? 
1.A- Aspectos abordados/debatidos: 

• Há necessidade de reinventar o profissional e sua formação? 

• É preciso internacionalizar tudo? 

• Como repensar os espaços de maneira sustentável? 

• Como lidar com a tecnologia no ambiente da escola de arquitetura?  

• Como a tecnologia pode ajudar nos caminhos que um arquiteto pode 

trilhar? 

• Importância do professor na introdução da tecnologia nas escolas de 

arquitetura;  

• Como os arquitetos formados podem continuar próximos da academia? 

 

• Até um certo momento a tecnologia era a solução para o homem e hoje 

ela é um produto. Devemos entender o nosso papel no mundo moderno, 

onde a informação se torna um produto; 

• E quando a tecnologia dificulta o processo de projetar arquitetura? 

• Até que ponto a tecnologia deixa de ajudar e passa a atrapalhar o 

arquiteto no mercado de trabalho? 

• Como a tecnologia pode reinventar a profissão do arquiteto? 

• A tecnologia é sempre solução? 

• Usar a tecnologia para ampliar o futuro, e não limitar; 

• A tecnologia não é resposta, mas é um meio para encontrar perguntas;  

• Compatibilização de projeto; 

• Até que ponto a tecnologia interfere na autoria do projeto (cópia e cola)? 



 

 

• Como podemos explorar as edificações vazias? 

• Como incentivar a flexibilização da legislação? 

 

2- Como as novas tecnologias de projeto e fabricação digital podem 
ser exploradas no contexto sociocultural brasileiro? 

• Primar pela qualidade das coisas e da arquitetura; 

• Explorar os vazios da cidade; 

• Como a tecnologia pode influenciar a arquitetura e como podemos tomar 

proveito dela? 

• A taxa de demanda é maior do que o deficit habitacional; 

• Até que ponto os arquitetos projetam pela simples autoria, enquanto 

existem tantas edificações vazias nas cidades? 

• Por que não utilizar a tecnologia a favor da remodelação e reativação 

dos edifícios obsoletos? 

• Qual o papel do arquiteto no mundo contemporâneo, visto que a 

tecnologia avança cada vez mais rápido? 

• Impressão de casas em impressoras 3D. Como isso impacta o mercado 

de trabalho da construção civil? 

• Como reinventar a lógica econômica, uma vez que nossa forma de 

projetar está sendo prejudicial ao meio ambiente? 

 

3- Qual é o impacto das novas tecnologias de projeto e fabricação 
digital no ensino de arquitetura? 

• A tecnologia é mais utilizada nas escolas no exterior; 

• As pessoas aprendem a projetar apenas nos programas; 

• As máquinas fazem grande parte do trabalho para os arquitetos; 

• Trazer tecnologias mais recentes para as faculdades, usando-as como 

“amiga” dos estudantes e arquitetos; 

• Uso do computador como um parceiro do projeto, e não como uma 

ferramenta de representação; 

• Discutir o que é arquiteto, urbanista e planejador urbano; 

• Impacto da tecnologia no estudo da arquitetura; 

• BIM é o caminho da arquitetura? 



 

 

• As pessoas se limitam ao que o programa oferece na hora de projetar; 

• Como lidar com as transformações no ensino? 

• A tecnologia está tirando o arquiteto e urbanista do mercado de 

trabalho? 

• A tecnologia tira a sensibilidade do arquitetura e urbanista? 

• Ensino de tecnologias não práticas, como criatividade, empatia, lidar 

com pessoas, etc.; 

• A arquitetura e urbanismo deve ser ensiada por meio de EAD? 

• Definir aonde cada tecnologia se adequa em cada situação; 

• Até que ponto a tecnologia deve ser ensinada nas escolas? 

 
EIXO 2: 

A regulação profissional, desafios do arquiteto a ser formado para os 

próximos tempos. 
Abordagem sobre a Legislação urbanística e os novos paradigmas para 

cidades criativas. 
 

1- Que papel irá desempenhar o arquiteto em um mundo onde o 
crescimento populacional será limitado e consequente, também a 
demanda por novas gerações? 

• O papel do arquiteto vai mudar um pouco, da ênfase do criador 

para adaptação a uma nova forma de fazer; 

• Criatividade;  

• Requalificar os espaços já existentes;  

• “Retrofit” (reforma);   

• Adaptar o já existente;  

• Sair do usual, habitual;  

• Flexibilizar o espaço;  

• Desenhos mais fluidos; 

• Compartilhar os espaços;  

• O papel do Arquiteto no Patrimônio Cultural. 

 



 

 

2- Os problemas das cidades contemporâneas decorrem de seu 
desenho ou das suas leis? Como o arquiteto pode contribuir para 
superá-los? 

• As leis devem sim existir, porém precisam ser modificadas de forma 

corretiva ou adaptadas à evolução da sociedade.  

• O desenho das cidades pode trazer problemas ou soluções, o papel 

do arquiteto é estudar o planejamento das cidades para que o 

desenho traga soluções positivas e incorpore políticas publicas; 

• O arquiteto pode contribuir atuando de forma profissional e ética e 

tendo uma participação política.  

 

3- Independente dos usos que possam abrigar, o desenho dos 
edifícios pode favorecer experiências coletivas e mais 
democráticas das cidades? Como? 

• Sim, cada caso é um caso, mas de modo geral é necessário se 

pensar através da requalificação ou criação dos novos espaços 

através dos estudos realizados pelos profissionais (arquitetos). 

 

EIXO 3: 
A assistência técnica: possibilidades para enfrentar a insalubridade e a 

precariedade do parque habitacional popular. 
Abordagem sobre novos caminhos de atuação profissional. 

• É preciso conhecer as novas formas de viver; 

• É preciso incorporar as questões de gênero, como buscar equilíbrio 

entre as visões de homens e das mulheres; 

• A abordagem da assistência técnica deve mudar para assessoria 

técnica; as pessoas não querem só projetos mas melhorias nas 

moradias; 

• É necessário desenvolver novas concepções para as áreas rurais; 

• A Assistência ou assessoria técnica deve ser política pública e não 

apenas atividades das universidades ou de órgão técnicos; 

• É interessante desenvolver programas de residências especialmente 

nas universidades públicas; 



 

 

• É necessário superar o estágio do voluntarismo para implementar a 

Assistência Técnica como Política Publica; 

• No caso de auto construção é preciso que a prefeitura examine e aprove 

os projetos;  

• É preciso buscar um trabalho conjunto entre prefeituras e CAU; nesse 

sentido deve ser cobrada a implementação da legislação pelos 

municípios, em especial daqueles que já tem a Lei Municipal de 

Assistência Técnica; 

• É preciso que a Assistência Técnica tenha também fundos específicos 

com recursos oriundos dos instrumentos de planejamento urbano, em 

especial a Outorga Onerosa; 

• É necessário implementar o instrumento de planejamento urbano da 

Utilização Compulsória; 

• Criar instrumentos de implementação e monitoramento da Assistência 

Técnica; 

 
EIXO 4: 

Os desafios ambientais e a contribuição da arquitetura 
Abordagem sobre uma nova visão sobre o território e a questão 

ambiental. 
 

1- Meio ambiente com qualidade pode existir numa cidade 
desenvolvida?  

• É preciso evoluir dos planos municipais para planos regionais, de 

bacias hidrográficas; inclusive através de consórcios entre 

municípios; 

• É preciso uma legislação urbana mais flexível para cidades de menor 

porte e e legislação  ambiental mais flexível quando se trata de 

espaços urbanos;  

• É preciso integrar os planos de mobilidade aos planos diretores; 

• Sim, é possível tanto para novos assentamentos quanto na 

requalificação dos espaços consolidados. Existem tecnologias 

sustentáveis para isto, além de políticas públicas estabelecidas com 



 

 

esse foco, como mobilidade urbana, saneamento urbano (resíduos, 

poluição, energia limpa). No entanto a implementação destas 

políticas necessita do interesse e participação de diversos atores: 

sociedade, governo, iniciativa privada;  

• Sociedade: Mudança de relação com a cidade, maior 

comprometimento;  

• Governo: Mais investimento, gestão local e regional, vontade pública, 

menos burocracia, continuidade nos programas, integração entre 

governos federal/estadual/metropolitano e municipal; 

• Iniciativa Privada: Mudança de relação com a cidade, políticas 

redistributivas e pesquisa; 

 

2- Como construir parâmetros legais que possam requalificar espaços 
urbanos/edificações inclusive adequações ambientais?  

• Construir leis a partir da participação popular, prevendo controle social e 

fiscalização. 

• Para definição dos parâmetros, considerar as especificidades locais: 

solo, clima, vento, chuva e aspectos culturais. 

• Legislação que tenha flexibilidade suficiente. 

• Fazer uma leitura adequada da paisagem/cultura: criar edificações 

capazes de se desprogramar, a fim de atender as necessidades de 

novas funções. 

• Os parâmetros devem ser construídos como forma de 

incentivo/motivação. 

• Observar os  instrumentos do estatuto das cidades. 

• Em que nível de detalhamento as leis devem ser formuladas?  

 

3- Como incorporar as APPs  à malha urbana transformando-as em 
ligação e não em barreira? 

• As APPs devem ser incorporadas para criar um impacto positivo. Deve 

haver comunicação entre o espaço privado e o preservado, promover a 

interligação de áreas de bacia hidrográficas e matas, criando a malha 

azul e verde.  

• Dar usos públicos as APPs  podendo ser circulação.  



 

 

• Área de transição ecológica que incorpore a APP na malha urbana. 

• Educação ambiental e programas sociais para incentivar um uso 

adequado. 

 

 

 

 

 

 

 


