
7ª Bienal Internacional de Arquitetura discutirá relação entre o público e o privado  
 
Um dos maiores eventos de arquitetura, a 7ª BIA reunirá projetos de profissionais brasileiros e 
estrangeiros e fará homenagens especiais aos arquitetos Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da 
Rocha. 
 
O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e a Fundação Bienal de São Paulo realizam, de 10 de 
novembro a 16 de dezembro, a 7ª BIA - Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, no 
Prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.  
 
Considerada uma das maiores mostras de arquitetura, onde mundialmente figuram a Bienal de 
Veneza, da Itália, que está na 10ª edição, e a Bienal Ibero-americana realizada a cada edição 
em um país ibero-americano, a Bienal de São Paulo deste ano terá como tema “Arquitetura: o 
público e o privado”, questão sempre presente na arquitetura que é a expressão do caráter 
dos espaços públicos e privados e, principalmente, a relação entre eles.  
 
O presidente Nacional do IAB, arquiteto Gilberto Belleza, acredita que a dimensão e 
repercussão da Bienal de Arquitetura trazem um grande potencial de discussão e divulgação 
do tema. Para o presidente do IAB-SP, Arnaldo Martino, em particular para os arquitetos, 
“interessa considerar neste debate aquelas situações que representem a riqueza de relações 
humanas do nosso mundo real e multicultural”.  
 
Segundo o arquiteto José Magalhães Júnior, coordenador da curadoria da 7ª BIA, o tema é 
complexo e o objetivo é promover o debate e extrair dos arquitetos, a partir de suas 
experiências e propostas, idéias sobre a questão. Voltando-se para a realidade brasileira, 
Magalhães destaca que o tema abrirá espaço para repensar as políticas de desenvolvimento 
urbano no Brasil ou a falta delas. “Projetos urbanos são necessários para se estabelecer a 
relação entre o público e o privado”, destaca o coordenador da 7ª BIA. No entanto, reforça, 
“hoje não há esse entendimento sobre a destinação dos espaços públicos nas grandes 
metrópoles brasileiras”. 
 
O tema estará presente não só nos projetos que serão apresentados, mas também na 
concepção espacial da Bienal. A preocupação central foi valorizar a arquitetura do prédio, 
projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, e criar elementos de integração entre as áreas públicas 
(de circulação) e privadas (espaços destinados às exposições). Paredes com limite de altura, 
caixilhos livres e a criação de hiatos como praças para áreas de descanso com bancos são 
elementos que integram o projeto geral da Bienal, sob a coordenação dos arquitetos André 
Vainer e Guilherme Paoliello. O conceito de salas, também foi abolido. Os espaços de 
exposições são abertos, com poucas paredes para dar a idéia de fluidez e que remete também 
ao tema da Bienal. 
 
A referência a Niemeyer que será, ao lado de Paulo Mendes da Rocha, homenageado com uma 
exposição individual, está presente também no logo da 7ª BIA. O símbolo criado pelo arquiteto 
Marcelo Aflalo é uma simplificação da planta original da marquise e dos edifícios do Parque do 
Ibirapuera projetados por Niemeyer na década de 50. “A figura, vagamente antropomórfica, 
sugere um grafismo primitivo, uma pintura ancestral encontrada em uma caverna ou OCA”, 
afirma Aflalo.  
 
A 7ª BIA vai ocupar os 25 mil m2 do Prédio da Bienal entre o térreo e os três pavimentos. A 
edição deste ano terá duas exposições especiais em homenagem a Oscar Niemeyer e Paulo 
Mendes da Rocha, dois dos maiores arquitetos brasileiros, reconhecidos internacionalmente 
pela importância de suas obras.  
 
Exposições tradicionais também integram a mostra, como o Concurso Internacional de Escolas 
de Arquitetura, Exposição de Arquitetos Brasileiros Convidados, Exposição Geral dos 
Arquitetos, Representações Nacionais, Exposições Institucionais, Mostras Especiais 
Internacionais e Exposição de Arquitetos Convidados Estrangeiros, além do Fórum de Debates. 
Painéis fotográficos, maquetes, instalações e recursos audiovisuais vão compor a apresentação 



das exposições. Ainda integra a Bienal uma feira de livros permanente que contará com as 
principais editoras especializadas em arquitetura.  
 
Raio X da 7º BIA 
 
Térreo 
 
Exposição “Arte Pública” – O objetivo da exposição é pensar criticamente o modo de 
construção do espaço público na configuração atual do espaço urbano, nas metrópoles 
contemporâneas. “Nosso objetivo é questionar, através da arte, não só o modo de constituição 
do espaço público, como a própria idéia de espaço público”, enfatiza a arquiteta Isabel Villac, 
coordenadora da Mostra. Para tanto, a exposição se dividirá em três segmentos de 
“apropriação” do espaço público: espaço da rua (festas populares, religiosas, étnicas, grafites, 
cartazes e outdoors), espaço da praça (instalações, esculturas urbanas) e espaço do edifício 
(arquitetura, murais, painéis, outdoors). Vários eventos vão acontecer durante a Bienal como 
apresentações de diferentes grupos e expressões artísticas, além de atividades pedagógicas e 
lúdicas para as crianças.  
 
1º Pavimento 
 
Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura - Entre as 68 escolas inscritas no concurso, 
32 serão selecionadas para integrar a exposição durante a Bienal. Além de várias escolas 
brasileiras de diferentes estados, também se inscreveram quatro de projeção internacional: 
Architectural Association School of Architecture, de Londres, Inglaterra; Università Degli Studi 
Mediterranea Di Reggio Calábria e Facolta’ Di Architettura Valle Giulia, ambas da Itália, e a 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de Santa Fé, Argentina. O júri formado por 
arquitetos brasileiros e estrangeiros avaliará os projetos apresentados. A partir do tema da 
Bienal, os projetos são livres e poderão ser sobre uma intervenção urbana de maior escala ou 
a construção de um edifício. 
 
Exposições Institucionais – Espaços destinados às instituições governamentais.  
 
• Na área de 240 m2 reservada à Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), em frente à 
rampa de acesso do prédio da Bienal, será instalado um totem de base triangular. Esse 
elemento escultural contará com backlights e projetores que exibirão fotografias alternadas de 
diversos locais da cidade após a operação Cidade Limpa.  
 
Preso por cabos de aço, o totem ficará suspenso a 2 metros do chão. Sob ele, haverá uma 
área quadrada, onde também serão projetadas imagens da cidade. As principais intervenções 
recentes da Prefeitura no campo da arquitetura e do urbanismo serão exibidas ao grande 
público. O objetivo, segundo a Prefeitura, é mostrar ao cidadão um conceito mais amplo de 
“Cidade Limpa”, que vai além da remoção de outdoors, mas passa também por iniciativas de 
melhoria do espaço urbano, como paisagismo, mobiliário urbano e a reurbanização de favelas, 
por exemplo. 
 
2º Pavimento 
 
Salas Especiais – Os arquitetos Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha serão os grandes 
homenageados da 7ª BIA com exposições individuais.  
 
• A sala especial de Oscar Niemeyer será em homenagem aos seus 100 anos que serão 
completados em dezembro. O projeto do conjunto do Parque do Ibirapuera por ocasião do 4º 
Centenário de São Paulo, em 1951, que compreende o edifício da Bienal, a Oca, a Marquise e o 
novo auditório, inaugurado em outubro de 2004, será o foco da exposição.  
 
Desenhos dos projetos iniciais do Parque e cujas documentações e reproduções pertencem ao 
acervo da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo (FAU/USP) irão integrar a 
exposição. A escultura-símbolo do 4º Centenário, a espiral, será reproduzida em modelo, 
conforme as recomendações do autor no memorial descritivo original. 



 
• Laureado com o Prêmio Pritzker, o “Oscar da arquitetura”, em 2006, o arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha (além dele, só Niemeyer tinha sido contemplado em 1988) ganhará uma 
exposição com projetos inéditos urbanos em São Paulo. 
 
Exposição de Arquitetos Brasileiros Convidados – A exposição contará com a participação 
arquitetos brasileiros, representando várias regiões do Instituto de Arquitetos do Brasil. São 
eles: Cesar Dorfman, Rio Grande do Sul; Equipe Aníbal Coutinho, Antonio Paulo Cordeiro e 
Lourenço Diegues, Rio de Janeiro; Gustavo Penna, Minas Gerais; Milton Monte, Pará; Equipe 
Francisco e José Nasser Issa, Ceará; Paulo Henrique Paranhos, Distrito Federal; Paulo Bruna e 
Roberto Loeb, São Paulo; Roberto Simon, Santa Catarina; José Goiana Leal, Pernambuco; José 
Afonso Botura Portocarrero, Mato Grosso; e Rubens Meister, Paraná.  
 
Exposição Geral dos Arquitetos - Destinada à produção contemporânea brasileira e do exterior, 
a Exposição Geral reunirá 125 projetos selecionados entre os inscritos, em três categorias: 
obras construídas nos últimos cinco anos, projetos não executados e projetos conceituais, 
propostos especialmente sobre o tema da Bienal. Esta última categoria foi criada com o 
objetivo de abrir espaço para a participação de arquitetos de forma democrática e aberta aos 
que desejam participar da Bienal, apresentando seus trabalhos. Para garantir uniformidade 
entre os concorrentes, todos os projetos terão o mesmo espaço para expor os trabalhos a 
partir de painéis e apoios para as maquetes.  
 
Representações Nacionais - A produção mundial será retratada neste segmento, que contará 
com 13 países convidados: África do Sul, Alemanha, Argentina, Áustria, Dinamarca, França, 
Holanda, Israel, México, Noruega, Portugal, Suíça e Itália. 
 
3º Pavimento 
 
Exposição de Arquitetos Convidados Estrangeiros - Nomes consagrados e jovens talentos da 
arquitetura mundial, que despontam no cenário internacional, integram a lista de convidados 
para a Bienal deste ano formada por Alejandro Aravena, Chile; Christ & Gantenbein Architects, 
Suíça; GA.A Architects, Coréia do Sul; Hertl. Architekten, Áustria; Hopkins Architects, 
Inglaterra; Jacob+MacFarlane, França; Joan Busquets, Espanha; Mathias Klotz, Chile; ONL 
Architects, Holanda; Pascal Arquitectos, México; Plasma Studio, Inglaterra; Schmidt, Hammer 
& Lassen, Dinamarca; Shuhei Endo, Japão; Stefan Eberstadt, Alemanha; Steven Holl, EUA; 
Urban Think Tank, Venezuela, e Vicente Guallart, Espanha.  
 
• Premiado internacionalmente, o americano Steven Holl concilia as atividades de projeto com 
escritórios em Nova York, EUA, e em Pequim, China, com a carreira de professor e de escritor. 
Em 1996, ganhou o prêmio Progressive Architecture; em 1998, o National AIA Design, pela 
capela de Santo Inácio, em Seattle; e, no mesmo ano, recebeu a medalha Alvar Aalto. Entre 
seus projetos destacam-se o Museu de Arte Contemporânea Kiasma, de 1993, em Helsinque, 
Finlândia, e o Nelson Atkins Museum, de 1999, em Missouri, EUA.  
 
• Considerado o pai da renovação urbana de Barcelona, Espanha, o arquiteto e urbanista 
espanhol, Joan Busquets, trará sua experiência em projetos de renovação urbana, entre eles o 
da cidade espanhola, que obteve o Prêmio Especial Europeu de Urbanismo (1997) e conferiu à 
Barcelona o Verônica Rudge Prize for Urban Design, da Universidade Harvard, e, em 1999, a 
Royal Medal for Architecture, concedida pelo Royal Institute of British Architects.  
 
Mostras Especiais Internacionais - O espaço reunirá exposições brasileiras e estrangeiras sobre 
diferentes aspectos que tenham correlação com o tema da Bienal. Entre as participações já 
confirmadas estão:  
 
• Vilas Palladio – Organizada pelo Departamento de Arquitetura da Faculdade de Engenharia 
de São Carlos (UFSCar), a exposição revisitará as vilas renascentistas projetadas pelo 
arquiteto italiano Andrea Palladio entre os anos de 1537 e 1570. A análise se baseia em 
desenhos e modelos tridimensionais realizados em madeira, papel e também com recursos 
infográficos, que estarão à disposição dos visitantes da 7ª BIA.  



• Casas Brasileiras do Século XX – Concebida no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 
Departamento de Análise e Representação da Forma da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a exposição pretende destacar algumas 
casas brasileiras paradigmáticas, que ajudam a compreender o tipo de diálogo que os 
arquitetos estabeleceram entre o espaço interior e o exterior, entre a cidade e a habitação.  
• Brasília por Berlage Institute – Voltada para pesquisas urbanísticas e de planejamento de 
países em desenvolvimento, a entidade holandesa trará para a Bienal Internacional de São 
Paulo um estudo crítico sobre Brasília e seu entorno, sobretudo as cidades-satélites.  
 
• A Paisagem Cultural de Paranapiacaba - Exposição organizada pela Subprefeitura de 
Paranapiacaba e Parque Andreense da Prefeitura de Santo André irá retratar a formação 
urbana, a arquitetura industrial e as tipologias residenciais da vila industrial de Paranapiacaba, 
localizada no alto da Serra, a 50 quilômetros da capital paulista. Tombada pelo patrimônio 
histórico, a Vila foi construída entre 1867 e 1930, e guarda até hoje as características da 
influência inglesa a partir da construção da ferrovia São Paulo Railway.  
 
• Post-it Cities – Desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa da Escola da Cidade, de São Paulo, no 
âmbito da rede Ciudades Ocasionales do Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona 
(Espanha), apresenta em São Paulo “Post it cities”. Trata-se de uma mostra conceitual sobre 
os acontecimentos que desenham composições improváveis na cidade contemporânea. A 
exposição será composta por painéis fotográficos e cartográficos, além da exibição de vídeos, 
que mostrarão exemplos de post-it cities flagradas nas cidades de São Paulo, Buenos Aires 
(Argentina), Santiago e Valparaíso (Chile). 
 
• “Reviving the Countryside: a LU BAN Experience” – Exposição da China Art Academy sobre a 
experiência do arquiteto chinês do século IV a.C., Lu Ban, reverenciado como um sábio e 
referência para todos arquitetos chineses até o último século. Para resgatar seu legado milenar 
– cuja principal teoria consiste na idéia de que o homem deve viver em harmonia com os 
demais seres e com o ambiente – a exposição contará com desenhos, fotografias, maquetes e 
recursos de audiovisuais. 
 
• DaimlerChrysler Award for South African Architecture 2007 – Exposição sobre os oito 
arquitetos sul-africanos vencedores do Prêmio Daimler Chrysler 2007, premiação anual da 
arquitetura sul-africana.  
 
• Espaço IAB – O projeto de restauro da sede do Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo 
será um dos destaques da exposição do IAB. De autoria de um importante grupo de arquitetos 
(Abelardo de Souza, Galiano Ciampaglia, Hélio Duarte, Miguel Forte, Jacob Ruchti, Rino Levi, 
Roberto Cerqueira César e Zenon Lotufo), o prédio de 1947, será recuperado para devolver à 
população a originalidade de suas instalações. Também estão previstas mostras sobre os 
projetos vencedores da Premiação IAB 2006, como a 8ª Premiação Jovens Arquitetos 2007.  
 
• Exposição com painéis dos arquitetos Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, sobre 
arquitetura do nosso patrimônio cultural. 
 
• Analogias – Exposição do fotógrafo mineiro Salvino Campos que retrata os traços comuns de 
três cidades: Rio de Janeiro, Brasil; Nápoles, Itália; e Havana, Cuba. A exposição é uma 
realização da Administração Municipal de Nápoles, do Ministério da Cultura (MinC), Istituto 
Italiano di Cultura do Rio de Janeiro.  
 
• Exposição de Claudia Jaguaribe – Seguindo a linha de sua produção profissional, que se 
caracteriza por uma linguagem em constante experimentação com ênfase em diferentes 
meios, a fotógrafa carioca Claudia Jaguaribe mostrará na Bienal um trabalho sobre a relação 
entre as cidades e as guaritas.  
 
• Action Architecture – Na tentativa de responder com urgência às demandas das cidades, 
arquitetos e artistas gregos se uniram para realizar debates, workshops e atividades diversas 
com o objetivo de provocar uma reflexão sobre a participação do público no contexto urbano. 
O coletivo interdisciplinar é composto pelos escritórios: Urban Void, PPC T/Farkadona, Errands, 



Built Event e Nomadic Architecture Network. Os resultados derivados desse trabalho conjunto 
estarão expostos na 7ª BIA. 
 
Fórum de Debates - Também integra o calendário da Bienal a realização de debates, 
conferências e mesas redondas. “O Fórum é uma atividade tradicional das Bienais de 
Arquitetura e seu objetivo tem sido a discussão do estado da arte da cultura e da produção 
arquitetônica contemporânea”, afirma Francisco Spadoni, arquiteto coordenador do Fórum da 
7ª BIA.  
 
Nesta edição, para ampliar o leque sobre o tema proposto pela Bienal, o Fórum reunirá painéis 
temáticos sobre o público e o privado e debates sobre projetos de arquitetura contemporânea. 
O evento terá a duração de oito dias, concentrando-se na primeira semana de exposição, de 
11 a 17 de novembro. Nos finais de semana e no feriado do dia 15 de novembro, as atividades 
acontecerão das 16 às 22 horas e, nos dias de semana, das 17 às 22 horas, com a exibição de 
filmes sobre arquitetura no primeiro horário. A entrada será gratuita. 
 
• A função do equipamento público será um dos temas propostos e terá como palestrantes 
representantes do Centro Georges Pompidou - um dos mais visitados de Paris, França, e que 
abriga no mesmo espaço museu, biblioteca, teatro, entre outros equipamentos culturais - e, do 
Serviço Social do Comércio (Sesc) - instituição mantida por empresários do comércio de bens e 
serviço, com atuação nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura.  
 
• Para as palestras sobre arquitetura contemporânea já confirmaram presença o escritório 
Christ & Gantenbein Architects, da Suíça, e os arquitetos Henning Rasmuss, África do Sul; 
Ernesto Alva, México; Jorge Figueira e Nuno Grande, Portugal; Henrik Valeur, Dinamarca; 
Einar Jarmund e Hakon Vigsnaes, Noruega; Manfredi Nicoletti, Itália; e Josep Maria Montaner, 
Espanha.  
 
Números da 7ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo: 
 
• Aproximadamente mil projetos serão expostos  
• Público esperado: 200 mil pessoas  
• 125 trabalhos foram selecionados para a exposição geral de arquitetos  
• Área de exposição: 25 mil m²  
• 68 escolas vão participar do “Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura”  
• Cerca de 300 maquetes serão expostas  
 
Histórico 
 
A 1ª Bienal Internacional de Arquitetura com a organização do IAB e da Fundação Bienal foi 
realizada no ano de 1995 e seguiu os parâmetros das Mostras Internacionais de Arquitetura, 
precursoras das Bienais e que remontam à década de 50. Mais precisamente, ao ano de 1951, 
quando São Paulo entra para o circuito internacional dos grandes eventos culturais com a 
realização da 1ª Bienal de Artes, fruto do empenho do empresário e mecenas Francisco 
Matarazzo Sobrinho.  
 
Desde aquela época, é fundamental a participação na Bienal dos arquitetos paulistas e 
também fundadores e dirigentes do IAB, entre eles, Luis Saia, Oswaldo Correa Gonçalves, 
Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo Bratke, Rino Levi, Vilanova Artigas, Ícaro de Castro Mello e 
Miguel Forte. O próprio espaço projetado para a realização da Bienal, na esplanada do Trianon, 
local hoje ocupado pelo Museu de Arte de São Paulo, Masp, foi projetado pelos arquitetos Luis 
Saia e Eduardo Kneese de Mello.  
 
A segunda edição da Bienal, em dezembro de 1953, já ocorre no Parque do Ibirapuera, recém-
inaugurado por ocasião das comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo, com 
projeto assinado por Oscar Niemeyer.  
 
A arquitetura era tratada em igualdade com as outras artes plásticas, em setor específico 
denominado “Mostra Internacional de Arquitetura” e assim foi durante as próximas bienais. 



Nestas mostras foram expostos os projetos mais relevantes produzidos no Brasil e no exterior 
e grandes nomes da arquitetura foram premiados como Le Corbusier, Walter Gropius e Mies 
van Der Rohe. 
 
A 1ª Bienal de Arquitetura manteve este espírito e marca o início da parceria entre o IAB e a 
Fundação Bienal para sua conceituação e organização. Esse modelo de direção compartilhada 
entre as duas entidades continua sendo o modelo adotado nas edições realizadas até hoje. 
 
No âmbito do IAB, foi criado a partir de 2006, o COBIA – Conselho Permanente da Bienal 
Internacional de Arquitetura, para tratar a organização da Bienal de forma continuada, 
independentemente de calendários dos eventos ou dos mandatos das diretorias do IAB. Com o 
conselho, a estrutura organizacional da Bienal deixou de ter um único curador. Esta função, 
agora é desempenhada por um grupo de curadores sob a coordenação de um arquiteto 
responsável. O Conselho é formado por três representantes da Diretoria Nacional do IAB - 
Gilberto Belleza, Presidente; Miguel Pereira e Ubyrajara Gilioli - e, por nove representantes da 
Diretoria do Departamento de São Paulo – Arnaldo Martino, presidente; Paulo Sophia, Pedro 
Cury, Lucio Gomes Machado, Luiz Fisberg, Sami Bussab, Renato Anelli, Mônica Junqueira e 
Regina Helena Santos. 
 
7ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo 
 
Abertura para convidados: 10 de novembro 
Abertura ao público: De 11 de novembro a 16 de dezembro de 2007 
Local: Fundação Bienal de São Paulo (Avenida Pedro Álvares Cabral s/n° - Parque Ibirapuera, 
portão 3). 
 
Horário: de 3ª a 5ª, das 12h00 às 22h00, sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h00 às 
22h00. 
 
Entrada: R$ 12 (Crianças até 6 anos não pagam. Estudantes, crianças de 7 a 12 anos, maiores 
de 65 anos e associados do IAB pagam meia). 
 
Presidentes do IAB-Direção Nacional: Gilberto Belleza e IAB-SP: Arnaldo Martino; Curadoria: 
José Magalhães, coordenador da curadoria; Pedro Cury (Arquitetos Brasileiros Convidados); 
Isabel Villac (Exposição “Arte Pública”); Francisco Spadoni (Fórum de Debates); João Honório 
de Mello Filho (Concurso de Escolas de Arquitetura); Jorge Wilheim (Representações 
Nacionais); José Luiz Tabith (Mostras Especiais); Luiz Fisberg (Exposição Geral de Arquitetos); 
Paulo Sophia (Arquitetos Estrangeiros Convidados); Responsáveis pelo projeto da exposição: 
André Vainer e Guilherme Paoliello. Patrocinadores: Anfacer, Autodesk, Bayer, Braskem, 
Centro Universitário Belas Artes, Central de Livros Técnicos, Coral, Cosipa, Deca, Holcim, 
Knauf, Masisa e Pró-Livros. Apoiadores: Editorial Gustavo Gili; Ministério da Cultura/Lei de 
Incentivo à Cultura; Governo do Estado de São Paulo/Secretaria Estadual da Cultura; 
Prefeitura da Cidade de São Paulo/ Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente e Secretaria 
Municipal de Relações Internacionais de São Paulo e Imprensa Oficial. 
 
Disponível em: <http://www.comunique-se.com.br>. Acesso em 31 out. 2007 
 


