
O Jockey Club, que abriga o evento, pela
primeira vez no Rio, ganhou cores e uma
decoração superespecial, concebida pelo
designer Guto Indio da Costa. À noite, a
parte externa se transforma em uma
grande área de convivência

UM POUCO MAIS
SOBRE A FESTA
NA GÁVEA

A plateia, atenta, assiste às
palestras e mesas-redondas
que acontecem durante
todo o dia
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A proposta de transformar a estação de
trem de Madureira num terminal inter-
modal, coma visão de tornar o bairro um
novo centro metropolitano, foi a vence-
dora do concurso Projeto Carioca, cujo
resultado foi anunciadoontem,dentroda
SemanaDesignRio. Os estudantes da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU)daUFRJAlineMorgado, PedroVal-
carce e Sabrina Fentanes receberam o
troféu da arquiteta Dayse Góis, uma das
cinco juradas do concurso promovido
pelo GLOBO e voltado para estudantes
de graduação. Neste primeiro ano, a dis-
puta foi entre quatro trabalhos da FAU,
sob o tema “O subúrbio nos trilhos”.
O projeto para Madureira foi a escolha

tanto do júri técnico formado por cinco
especialistas quanto da votação popular
no site do GLOBO. Batizado de “Madu-
reira, um novo centro metropolitano”, ele
consiste na utilização intermodal do es-
paço, para queousuário acesse com faci-
lidade o trem, a estação do BRT Transca-
rioca, ainda em construção, e os ônibus
do terminal rodoviário. O local ganharia
cobertura, escadas rolantes, elevadores e
área de lojas. Para embelezar o entorno,
um calçadão verde, com ciclovia.
Sabrina Fentanes, ao receber o prê-

mio representando o grupo, afirmou
que o concurso estimula os estudantes
a pensarem o subúrbio e a cidade:
— Decidimos trabalhar o bairro de

Madureira porque ele tem uma grande
multiplicidade de usos, efervescência
cultural e tradição no samba. Não toca-
mos apenas na linearidade da linha fér-
rea, mas na transversalidade para o pe-
destre e na melhoria da mobilidade.
Já Pedro Valcarce ressaltou que o gru-

po se esforçou para integrar a estação
intermodal ao Parque de Madureira.
ParaDayseGóis, arquiteta da Secreta-

ria estadual de Obras emes-
tre em planejamento urba-
no e regional, a proposta
contempla os principais
pontos da agendada cidade:
— Eles pensam na integra-

ção dosmodais, numa bilhe-
teria única, num serviço pú-
blico com uma base do Pou-
pa Tempo e em atrações cul-
turais para a área. Do ponto
de vista arquitetônico, meu
projeto favorito era o do Ma-
racanã, mas o de Madureira
tocou em todos os pontos
que considero importantes.
Completaramo júri o desig-

ner e professor da Escola Su-
perior de Desenho Industrial
(Esdi/Uerj) Frank Barral, dou-
tor em arquitetura e urbanis-
mo; o designer Guto Indio da
Costa; o arquiteto e professor Helio Brasil,
consultor do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-RJ); e o arquiteto
WashingtonFajardo, presidente do Institu-
to Rio Patrimônio daHumanidade.
Foram finalistas os projetos de Enge-

nho de Dentro, de André Vieira Godi-
nho, Cássia Rodrigues e Silva, e Diane
Bianchi da Costa e Silva; Maracanã, de
Álvaro Braga, Carolina Thibau e Juliana
Margato; e Cascadura, de Leandro Ribas
eThaiza Senna. Todos foramexibidos ao
público e ganharam certificados.
O redesenho do Rio dominou os deba-

tesdoprimeirodiadaSemanaDesignRio.
Na mesa-redonda “Design e urbanismo:
União de forças no desenvolvimento da
cidade”, mediada pela jornalista do GLO-
BOFláviaOliveira,discutiu-sea importân-
cia de conciliar a necessidade de cresci-
mento urbano e a preservação do patri-
mônio histórico. Participaram do debate
Fajardo; o urbanista, professor da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie e consul-

tor do BIDCarlos Leite; a pro-
fessora, urbanista e vice-presi-
dentedo IABRio, Fabiana Iza-
ga; e o arquitetoManoel Coe-
lho, queparticipoudo redese-
nho de Curitiba.
Fabiana disse que as as

grandes obras das décadas de
60 e 70 privilegiaram omode-
lo rodoviário, e hoje os ônibus
respondem por 65% das via-
gens urbanas. Carlos Leite
lembrou que as pessoas per-
dem pelo menos 48 minutos
por dia indo para o trabalho:
— Existe design de cidade

no sentido amplo? Que de-
senho de cidade é este? Con-
tinuaremos criando BRTs,
sem levar ummelhor mode-
lo de cidade para áreas dis-
tantes do Centro?

Também conversaram como público
o diretor de análise de conteúdo da TV
Globo, Luis Erlanger, que falou da im-
portância das redes sociais, e o arquite-
to Celso Rayol, em palestra oferecida
pela Even sobre design conectivo. l

Evento promovido pelo GLOBO começa
com entrega de troféu a estudantes da
UFRJ que criaram projeto paraMadureira

FABÍOLAGERBASE, PAULAAUTRAN

E SIMONECANDIDA
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Arte em exibição. O espaço Rio + Design, no Jockey Club: mais de cem peças, criadas por designers do Rio, em exposição atraem o público

Prêmio de design
abre festa no
Jockey Club

FOTOS DE MÔNICA IMBUZEIRO

Forma e função.Móveis são uma maneira de levar o design para o dia a dia

Design e Inovação
Hoje, serão
discutidas soluções
para uma sociedade
em movimento

Design Social
Amanhã, a
mesa-redonda
aborda a inclusão

Design e
Comunicação
No sábado, os
desafios dos tempos
multimídia
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Prêmio. Sabrina (à esquerda), Aline e Pedro

Um robô que desenha é
atração no primeiro dia
Criado por alunos da
PUC, o equipamento
está entremais de
cem peças demostra
Um pequeno carrinho robô
Wi-Fi, que traduz em dese-
nhos retos os gestos de quem
se aproxima e embarca na via-
gem de imaginar que na sua
frente há vários botões. O
equipamento, criado por dois
jovens estudantes do curso de
Design da Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC-RJ), é um
dos mais de cem objetos que
fazemparte da exposição Rio +
Design, que nesta edição
acontece dentro na Semana
Design Rio.
O robô que desenha foi cria-

do emdoismesesde estudopor
dois alunos do curso de Design
da universidade: Marcella
Guerra, de 23 anos, estudante
do 5º período, e Antonio Thie-
les, de 25 anos, alunodo8ºperí-
odo. Segundo Marcella, a ideia
era mostrar uma das muitas in-
terações possíveis entre o ser
humano e a robótica.
— Para isso, decidimos criar

este robô, que permite a qual-
quer um desenhar com o cor-
po. Isso é feito por meio de um

sensor Kinect que fica em fren-
te e vai captando os gestos de
quem para num ponto fixo —
explica Marcella, que também
integra o Núcleo de Experi-
mento Tridimensional da
PUC-Rio.
As rodas do carrinho-robô,

detalha a futura designer, são
especiais:
— As rodas são omnidirecio-

nais, podem mover-se para to-
dos os lados.
A Rio + Design reúne cerca de

50 nomes dos mais importantes
profissionais do ramo da cidade.
Opúblico, ontem, sedivertiu cir-
culando entre as muitas peças
exibidasnoespaço, comnovida-
des saídas da academia, como o
robô da PUC, ou os últimos lan-
çamentos em design de móveis.
A estudante de Design Juliana
Sampaio, de 28 anos, não parava
de fotografar a cadeira de balan-
ço Mamulengo, do designer
EduardoBaroni, comseu iPad.A
peça, feita com chapas de com-
pensado e acabamento em laca,
parece uma escultura. Foi ex-
posta, pela primeira vez, há cer-
ca dedoismeses, e desenvolvida
com o apoio da Firjan.
— Vim aqui para ver as ten-

dências, para aprender e prin-
cipalmente para conhecer pes-
soas novas — disse Juliana. l

Hi-tech. O robozinho que desenha, criação de dois estudantes da PUC-RJ
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 out. 2013, Primeiro Caderno, p. 18.




