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Brasília,sonho de arquiteto
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Projetar uma obra em Brasília não é
qualquer coisa. Há um sentido de alta res-
ponsabilidade para as gerações que suce-
deram o primeiro grande time de estrelas
de arquitetos brasileiros, surgidos entre os
anos 1930 e 1960. “Colaborar com uma
construção em Brasília era quase um so-
nho porque todo arquiteto brasileiro tem
uma relação de admiração com a capital”,
afirma Álvaro Puntoni que, com Luciano
Margotto, João Sodré e Jonathan Davies,
projetaram a sede do Sebrae nacional. A
obra, inaugurada em 2010, já coleciona
três prêmios, o da recente Bienal Iberoa-
mericana, o da 8ª Bienal Internacional de
Arquitetura de Buenos Aires e o da Asso-
ciação Paulista de Críticos de Arte.

“Uma de nossas maiores preocupações,
diz Puntoni, era a de como realizar um novo
edifício com uma coisa que nos era caríssi-
ma: o chão público de Lucio Costa. Não era
somente a ideia do céu. A gente trabalhou
também com a ideia de valorizar o chão, co-
mo fazem os edifícios mais importantes de
Brasília”. A liberação do térreo quase foi um
problema na hora de aprovar o projeto nas
instâncias governamentais. “Descobrimos
que a legislação urbana de Brasília não esti-
mula o uso do térreo como espaço não cons-
truído, o que se deve ao fato de haver um li-
mitador de altura.” A equipe vencedora con-
seguiu convencer o GDF de que o projeto
cumpria as especificações técnicas. Puntoni
diz que o Sebrae é o trabalho mais relevante
da equipe, hoje separada.

Obra de arquitetos da capital federal, a se-
de da Fundação Habitacional do Exército
passou por um concurso com envio de con-
vite. “Ficamos muito contentes com a sele-
ção de nosso projeto para integrar essa lista.
O reconhecimento, quer seja da população
em geral, dos clientes e usuários do edifício
ou da comunidade profissional, é um grato
retorno ao desafio constante de contribuir
com a arquitetura dessa cidade que congre-
ga obras tão importantes para a arquitetura
brasileira”, festeja Elcio Gomes da Silva que,
com Danilo Matoso Macedo, Fabiano Arca-
dio Sobreira, Newton Silveira Godoy, Filipe
Berutti Monte Serrat e Daniel de Castro La-
cerda, fez o projeto.“O fato de sermos um es-
critório formado e sediado em Brasília dá um
sabor adicional à conquista”.

Apesar de não ter passado pelo crivo de
qualidade dos concursos, o projeto do edi-
fício da 514 Norte, destinado inicialmente

a uso comercial e depois ocupado pela
Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq), chamou a atenção dos arqui-
tetos consultados, mesmo com as altera-
ções feitas pelo construtor. “Perdemos um
pouco o controle sobre a construção. Fo-
mos esquecidos no final da obra”, lamenta
Francisco Fanucci. O material de acaba-
mento, aponta o arquiteto, não faz par
com a qualidade estrutural do projeto.

“Projetar um edifício em Brasília era uma
responsabilidade muito grande”, observa Fa-
nucci. “Eu era criança quando a cidade foi
construída e sou de uma geração de arquite-
tos que vivenciou muito fortemente o proje-
to da cidade. Então fomos buscar algo da ar-
quitetura brasileira, um generoso espaço na
recepção, por exemplo, e as curvas que são
quase uma citação às curvas de Niemeyer”,
diz o arquiteto que, com seu parceiro no pro-
jeto, Marcelo Ferraz, mantém o escritório
Brasil Arquitetura, em São Paulo.

Passado e futuro
São de Brasília os autores da Escola Po-

sead, construída num lugar árido para a ar-
quitetura de qualidade, as margens da Via
Estrutural, em frente à Cidade do Automóvel.
“É um desafio projetar em Brasília, levando
em conta o passado e o futuro da cidade”, co-
menta Matheus Seco, autor do projeto com
Daniel Mangabeira, Henrique Coutinho e
Rodrigo Scheel, parte da equipe da Domo
Arquitetura. “Nossa preocupação, afirma Se-
co, é ver a cidade crescer com qualidade, tan-
to em termos de arquitetura quanto de urba-
nismo.” Exceto por dois dos profissionais,
metade da equipe da Domo formou-se na
UnB e a outra metade no Uniceub.

De todas as obras citadas, a de mais clau-
dicante percurso é da Câmara Legislativa.
Escolhido em concurso público, no final da
década de 1980, o projeto ficou na gaveta por
quase uma década. No começo dos anos
1990, a Câmara retomou a ideia da nova sede
e a Novacap procurou os vencedores do con-
curso. (Recém-formados quando do concur-
so, o grupo ficou tão entusiasmado com a vi-
tória que largou seus empregos em escritó-
rios de arquitetos consagrados para montar
seu próprio escritório.)

Mas, àquela altura, os seis autores do
projeto (Fábio Mariz Gonçalves, Zeuler
Lima, Eurico Ramos Francisco, Lívia Lei-
te França, Luís Mauro Freire e Maria do

Carmo Vilariño) haviam tomado caminhos
distintos. Quando foram recontatados, três
dos arquitetos (Francisco, Lívia e Lima) es-
tavam trabalhando no Estados Unidos. Os
outros três assumiram a tarefa, que, entre
outras alterações, propunha o aumento do
número de vagas na garagem de 300 para
mil. Apesar de criticar a falta de arboriza-
ção nas duas praças (uma interna e outra
externa), Luís Mauro Freire comenta que
foi positiva a demora na execução do pro-
jeto. “Tínhamos alguma inexperiência,
não na proposta conceitual, mas na parte
construtiva. Quando voltamos ao projeto
original, pudemos atualizá-lo”, comenta
Freire. Também para eles, projetar em Bra-
sília era uma grande responsabilidade. “O
nosso projeto procura se adequar á lingua-
gem do Eixo Monumental, e ao mesmo
tempo propõe coisas novas”. As duas praci-
nhas são parte dessa novidade.

O projeto da sede do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia (Confea) tam-
bém ficou guardado na gaveta. Sete anos
depois do concurso público, a entidade de-
cidiu convidar o segundo colocado e mudar
a destinação do prédio, antes um edifício de
escritórios e depois sede da entidade. “É um
privilégio ter uma obra no Plano Piloto”, diz
Pedro de Melo Saraiva, filho de Pedro Paulo
de Melo Saraiva, ex-professor de arquitetu-
ra da UnB, com escritório em São Paulo. Pai
e filho juntaram-se a Fernando de Maga-
lhães Mendonça para fazer o projeto.

Professor da FAU/UnB, Nonato Velloso
é de extrema modéstia ao comentar o pro-
jeto da Casa do Professor, tão admirado
entre os de sua profissão. “O edifício em si
tem uma arquitetura simples. Procura dia-
logar com outras construções do câmpus,
com as primeiras obras que não tinham
nenhuma pompa”. Autor do projeto do Ae-
roporto Juscelino Kubitschek, Sérgio Para-
da é lembrado pelos postos comunitários
de segurança, os postinhos da PM. O pro-
jeto é dele e de Rodrigo Biavati. Projetados
em forma de trailer, foram assim criados
para serem transportados de um lugar a
outro, em caso de necessidade. Na ideia
original, seriam destinados também a
postos do Samu e pontos de táxi. Com as
muitas mudanças no GDF, o projeto parou
nos postos de segurança. “Fico contente
de eles já fazerem parte da paisagem urba-
na de Brasília”, diz Parada. Dos 300 proje-
tados, só 120 foram construídos. (CF)
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