
» CONCEIÇÃO FREITAS

C onvidado a comentar o resultado
da escolha informal das obras da ar-
quitetura contemporânea de me-
lhor qualidade construídas em Bra-

sília, o arquiteto e ex-superintendente do
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan/DF), José Carlos Coutinho,
brincou: "Hojeemdiaémais fácil escolheras
mais feias". Povoada nas últimas décadas
por edificações de gosto duvidoso, muito
distante do primor dos projetos dos primei-
ros tempos de Brasília, o sítio urbano tomba-
do pela Unesco tem recuperado, pouco a
pouco, algo do vigor arquitetônico que lhe
valeu, juntocomoprojetourbanístico,o títu-
lo de patrimônio da humanidade.

Para identificar algumas dessas obras, o
Correiopediua11arquitetoseaumcríticode
arquitetura que citassem dez edificações que
representassem o melhor da arquitetura con-
temporânea projetada em Brasília. Entre os
consultados estão os diretores das duas mais
conceituadas escolas de arquitetura da cida-
de, professores de arquitetura e representan-
tesdeentidadesdeclasse (vejaquadro).

Nem todos os arquitetos apontaram dez
obras. Ao todo, foram citadas 47. E dessas,
uma se descolou das demais em votação
quase unânime — dez dos 12 consultados
a citaram: a sede do Sebrae nacional, na
606 Sul, que coincidentemente acaba de
receber o prêmio Os melhores da arquite-
tura e do urbanismo iberoamericanos, na
8ª Bienal Iberoamericana de Arquitetura e
Urbanismo, em Cádiz, na Espanha. Sete
vezes citada, a sede da Fundação Habita-
cional do Exército (FHE) encantou os ar-
quitetos consultados com o modo respei-
toso e elegante com que ocupou de um dos
espaços mais nobres do Plano Piloto, as
margens do Eixo Monumental.

AnovaarquiteturadaUniversidadedeBra-
sília esteve em quase todas as listas. Houve
quem escolhesse a singela e concisa Casa do
Professor, houve quem preferisse o Instituto
de Química, de arquitetura mais arrojada.
Obra pouco conhecida pela maioria dos bra-

silienses, o prédio da Agência Nacional dos
TranportesAquaviários (Antaq),na514Norte,
émaisumenlevoparaosolhosdeumacidade
nascidadamelhorarquiteturadeseutempo.

A sede do Sarah à margem do Lago Norte,
obra de João da Gama Filgueiras Lima, o Le-
lé, foi lembrada, apesar de ser projeto do fi-
nal dos anos 1990. A Câmara Legislativa e a
Torre Digital estão na lista de três dos consul-
tados. As duas casas mais citadas foram a Ca-
sa Osler, na QI 1, do Lago Norte, obra do ar-
quiteto Márcio Kogan, e a Casa Brasília, na
Península dos Ministros, do arquiteto Isay
Weinfeld. Kogan eWeinfeld são duas estrelas
da arquitetura paulista. Oscar Niemeyer
comparece com oTribunal Superior Eleitoral
(três citações) e com aTorre Digital (duas).

Arquitetos de fora
Das dez obras mais votadas, cinco são de

arquitetos com escritório em São Paulo,
dois são de professores da UnB, duas são de
arquitetos de Brasília e uma, de um arquite-
to que participou da construção de Brasília,
o Lelé. Dos dez projetos, sete foram escolhi-
dos em concurso; cinco em certames públi-
cos, um em concurso do qual participam
apenas os convidados, e um, a da Casa do
Professor, em disputa interna na UnB.

A forte presença de profissionais de fora
de Brasília desgostou o professor José Carlos
Coutinho (aquele que brincou com o fato de
a arquitetura da cidade, de modo geral, não
corresponder à qualidade da arquitetura
dos primeiros anos). "O número de cursos
de arquitetura, no DF, e as orientações des-
ses cursos estão produzindo arquitetos com
cabeças muito diversificadas e muito volta-
das para a arquitetura de interior. Falando

em bom português, para a decoração". O
presidente do IAB/DF, Paulo Henrique Para-
nhos, ressente-se da falta de reflexão e deba-
te sobre a profissão que, quando ocorrem,
são em círculo muito restrito. (O próprio Pa-
ranhos foi lembrado por duas obras, o Mer-
cado Design e a nova sede da Embaixada da
Índia, ainda em construção). Tanto Couti-
nho quanto Paranhos, porém, atentam para
o fato de Brasília ter bons profissionais que
estão projetando obras de menor visibilida-
de, porém de muito boa qualidade.

Organizador do concurso que escolheu o
projeto do Sebrae e presidente do Conselho
Nacional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU)nacional, o arquiteto Haroldo Pinhei-
ro diz que a forte presença dos paulistas na
boa arquitetura contemporânea brasiliense
deve-se a um conjunto de fatores, come-
çando pelo numérico. São Paulo concentra
o maior número de profissionais da pran-
cheta de todo o país, algo em torno de 38
mil. E boas escolas de arquitetura. Pinheiro
cita a Escola da Cidade, formada por uma
cooperativa de bons arquitetos projetistas.
Um dos autores do projeto do Sebrae, Álva-
ro Puntoni, é professor na Escola da Cidade.

O concurso público, comenta Haroldo
Pinheiro, tem sido a garantia de qualidade
das obras de arquitetura no país, apesar de
o Brasil ainda desprezar a seleção por mé-
rito. "Tivemos, no máximo, 50 concursos
no ano passado. Na França, por exemplo,
foram 1.500". Falta ao país uma política de
Estado para a arquitetura. Os profissionais
brasileiros não têm encontrado maiores
oportunidades de expressão por falta des-
sa política de concurso. "O que tem predo-
minado é uma arquitetura mediana, desti-
nada a atender o setor imobiliário."
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arquitetura
da capital

PAISAGEMURBANA

CASAOSLER (LAGONORTE)
Márcio Kogan

CASADOPROFESSOR (UnB)
NonatoVelloso

ANTAQ (514NORTE)
Francisco Fanucci eMarcelo Ferraz

SARAHDOLAGONORTE
João daGamaFilgueiras Lima, o Lelé

CONFEA (508NORTE)
PedroPaulo deMelo Saraiva,Pedro deMelo Saraiva,
FernandoMagalhãesMendonça, RicardoKinai,
ClaudioReus eNoemiYassueKayo

INSTITUTODEQUÍMICA (UnB)
AleixoAnderson Furtado,MarcílioMendes Ferreira,
AndréMurici Nepomuceno e Letícia EspiridãoCordeiro

TORREDIGITAL
OscarNiemeyer

OSMAISVOTADOS

Sebrae nacional (606 Sul) 10
Fundação Habitacional do Exército (SMU, Eixo Monumental Oeste) 7
Casa do Professor— Câmpus Darcy Ribeiro 5
ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários 5
Sarah (Lago Norte) 4
Câmara Legislativa 3
Confea (508 Norte) 3
Instituto de Química da UnB—Câmpus Darcy Ribeiro 3
Casa Osler (QI 1, Lago Norte) 3
Torre Digital 3
Reforma dos blocos residenciais da 302 Norte 2
Mercado Design 2
Casa Bettiol (Península dos Ministros) 2
TSE 2
Postos comunitários de segurança 2
Banco Interamericano de Desenvolvimento (SEN) 2
Produção recente da UnB 2

OS12ESPECIALISTAS

» AAllbertto dde Faarriaa,, arquiteto, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF
» AAndrré CCoorrrêa ddo LLaggoo, crítico de arquitetura e embaixador do Departamento de Meio Ambiente
e Temas Especiais do Itamarati
» AAnndrrey Roosenntthaall SScchhlleee,, arquiteto, ex-diretor da Faculdade de Arquitetura da UnB e diretor
do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do Iphan nacional
» CCriisttianno ddee Souussaa Naasciimmeenntoo, arquiteto, urbanista, integrante do movimento Urbanistas por
Brasília
» EEduuaarddoo Roosssseetttii,, arquiteto, professor do Uniceub e professor-colaborador da FAU/UnB
» EEmííliaa Stenzel,, arquiteta, professora de Arquitetura do Uniceub
»» GGiillssoonn PPaarraannhhooss,, arquiteto, ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil/DF
»» IIAABB//DDFF ((AAnnaa PPaauullaa BBaarrrrooss,, EEuuggeenniioo RReeiiss,, JJuulliiaannddeerrssoonn BBrraannddããoo,, MMaarriilleennee RReesseennddee ddee
Meeneezeess,, Paulla Faaraanggee ee M.SSaddãoo )) — a consulta feita pelo IAB resultou num voto só, com os
dez mais citados entre os votantes).
» José Gaalbiinsskii,, arquiteto, diretor da Faculdade de Arquitetura do Uniceub, autor dos projetos da
Biblioteca e do Restaurante da UnB
» JJoosé LLemme GGallvvããoo,, arquiteto, superintendente do Iphan/DF
» Joossé Maanoeell Moraaleess SSanncchheezz, arquiteto, diretor da Faculdade de Arquitetura da UnB
» SSyllviia FFiccherr,, arquiteta, professora da Faculdade de Arquitetura da UnB
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OSDEMAISCITADOS

Welcome Center (Alphaville Brasília); Restauração
do Brasília Palace Hotel; Residência Sérgio
Parada; Casa Thomas Jefferson (Lago Sul); Casa
Cocoruto; Residência Magalhães (QL 18, Lago
Sul); Residência JP e F; Fabrika; Casa 713 Sul;
Fiocruz (UnB); Estações digitais; Café bem casado
(309 Norte); Aeroporto Juscelino Kubitschek;
Instituto Rio Branco (atrás do Itamarati); Sistel
(702/902 Sul); OAB; Beijódromo; Embaixada da
Índia (em construção); Casa 8; Residência B&L;
Fórum do Meio Ambiente e da Fazenda Pública;
Estúdio MRBG/Residência AL/Residência LK;
Ponte JK; Brasil 21; Museu Nacional; Nova
Rodoviária; Deck na orla do final do Lago Norte;
Estações de metrô da Asa Sul.

CCoorrrreeiioo pediuadozeespecialistasqueapontassemasdezmelhoresobras
contemporâneasdacidadeedescobriu joiasquepassamquasedespercebidas

Convidado a participar da consulta, o presidente
do Instituto de Arquitetos do Brasil, seção DF
(IAB/DF), Paulo Henrique Paranhos, preferiu
transferir para os associados a escolha. Seis
arquitetos enviaram listas que, somadas,
compuseram um único voto, o do IAB.
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Veja galeria de imagens em 360º das obras escolhidas e
confira no mapa onde está cada uma


