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sobre a AsBEA

A AsBEA - Associação Brasileira dos Escritórios
de Arquitetura - é uma entidade independente,
composta e dirigida pelos escritórios de arquitetura e
urbanismo. Conta ainda com a associação de empresas
fornecedoras de produtos e serviços dos setores da
arquitetura e da construção civil como colaboradoras.
Através da participação em grupos de trabalho,
seminários, conferências e encontros sociais/
profissionais, seus associados trocam experiências e
identificam os pontos de interesse comuns para poder
qualificá-los, representá-los e divulgá-los às instituições
públicas ou privadas, ao mercado e ao público em geral.

Atualmente, a AsBEA tem sede na cidade de São Paulo
e atua em conjunto com as suas regionais (RJ, SP, PR,
SC, RS, CE, AM, MG e GO). Participa ativamente das
formulações de novas leis e normas dirigidas à área,
articulando um relacionamento cada vez mais técnico e
profissionalizado entre todos os segmentos da indústria
da construção e os arquitetos. A AsBEA conta hoje com
410 escritórios associados em atividade entre os maiores
escritórios de arquitetura e urbanismo do país.

Quais são os novos possíveis caminhos
para a produção arquitetônica?
Na tentativa de elucidar essa de questão, a AsBEA traz,
em sua 47ª Convenção Nacional, a discussão do tema:
“Explorando o Futuro dos Espaços”, Com a presença
de palestrantes que apresentarão um panorama amplo
sobre o encontro da arquitetura, tecnologia e tendências
futuras para os projetos.

As palestras desenvolvem cenários como: “O impacto
da tecnologia e a disponibilidade exponencial de dados
no desenvolvimento das cidades e da intervenção
urbana dos arquitetos”. Levantam questões como:
“Que possibilidades o arquiteto possui na exploração
do invisível?”, finalizando com as expressões que dão
suporte à prática arquitetônica atual, entre outros temas
bastante intrigantes.

palestrantes
Washigton Farjado
Arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
De 2009 a 2016 foi responsável pelo patrimônio cultural
da cidade do Rio, como presidente do Instituto Rio
Patrimônio da Humanidade e assessor especial do
prefeito Eduardo Paes para assuntos urbanos. Criou o
Centro Carioca de Design e instrumentos financeiros de
apoio à reabilitação de prédios históricos. Dentre outros
projetos, concebeu as arquiteturas da Arena Carioca da
Pavuna e do Centro Cultural Imperator, no Méier. É Loeb
Fellow 2019 da Harvard Graduate School of Design e
fellow do David Rockefeller Center for Latin American
Studies.

palestrantes
Washigton Farjado | Espaços futuros,
memórias perdidas
As mudanças tecnológicas atuais conduzem-nos a
provocadoras novas situações urbanas e arquitetônicas.
Espaço público, tecnologia de construção e modos de
usar o espaço arquitetônico estão mudando velozmente,
assim como mudam as relações sociais, individuais e
coletivas. Se prever o futuro é difícil, que aprendizados
passados estão perdidos neste contexto de inovação?
A palestra procurará uma navegação crítica por estas
imprecisões, imaginando novos modos da prática
arquitetônica e do próprio fenômeno da arquitetura.

palestrantes
Andrés Passaro
É arquiteto formado pela FAU UFRJ, mestre pela FAU
USP e doutor pela ETSA de Barcelona. Atualmente
é professor associado na FAU UFRJ e do PROURB e
Chefe do Departamento de Projeto de Arquitetura da
FAU-UFRJ. Pesquisa e desenvolve trabalhos na linha de
atuação de Projeto Paramétrico e Fabricação Digital no
âmbito do LAMO/PROURB.

palestrantes
Andrés Passaro | Arquiteturas artificiais
Nas últimas duas décadas foram introduzidas mudanças
consideráveis nos processos de projeto arquitetônico
e nos modos de produção da construção. Expressões
como desenho paramétrico, arquiteturas responsivas,
desempenho, arquiteturas inteligentes, morfogêneses
ou arquiteturas elaboradas para usuários artificiais já não
surpreendem mais. O ponto de inflexão se dá a partir do
desenho por programação.
Nessa ação residem as possibilidades de interação entre
o desenho e questões responsivas, de desempenho,
de inteligência artificial, de fabricação digital e, ainda,
por usuários não necessariamente humanos. A palestra
propõe explorar uma linha de atuação envolvendo a ação
desses atores dentro das possibilidades do projeto e da
prática arquitetônica atual.

palestrantes
Gabriela Bilá
Arquiteta e urbanista pela UnB, designer multimídia,
atualmente mestranda e assistente de pesquisa
no grupo City Science, no MIT Media Lab. Procura
extrapolar a arquitetura como apenas a projetação de
edifícios, usando novas mídias e linguagens digitais
como ferramentas de seu trabalho. Possui experiência
internacional no escritório holandês OMA (Office
for Metropolitan Architecture) e no alemão LAVA
(Laboratory for Visionary Architecture).

palestrantes
Gabriela Bilá | O espaço virtual
e o não espaço
Quais são as possibilidades e novos paradigmas que
podemos enfrentar ao se pensar o planejamento do
lugar virtual? Que possibilidades o arquiteto possui na
exploração do invisível? Como e quais são as estruturas
materiais necessárias para dar suporte a essa nova
dimensão do espaço projetual?

conexão AsBEA
Qual a realidade atual enfrentada pelos escritórios de
arquitetura? Será que estamos preparados para esse
futuro?
Sabendo que não existe futuro sem o presente,
apresentamos o momento “Conexão AsBEA”, espaço
em que os participantes terão contato com os temas
mais próximos à realidade atual dos escritórios, como
confecção de contratos, softwares de produção,
gerenciamento de projetos, entre outros assuntos que
devem ser levantados em uma grande roda de debate
sobre os caminhos que estamos trilhando.
Para nós, o ato de conectar e a troca de experiências são
os vetores que possibilitam o crescimento da qualidade
da produção arquitetônica, a razão de existir da AsBEA.

armação dos búzios

Situada na Região dos Lagos, uma das mais belas
regiões do litoral fluminense, Armação de Búzios, ou
simplesmente Búzios, é uma península com 8km
de extensão, com cerca de 27.560 habitantes (Censo
IBGE – 2010), que possui na pesca e no turismo suas
principais atividades. Uma forte característica do
lugar são as possibilidades de circuitos peatonais, que
interligam suas estruturas turísticas diminuindo as
distâncias e o isolamento tradicional dos resorts, unindo
os serviços à cidade e possibilitando ao turista explorar
a pé seus encantos e possibilidades.

A escolha de Búzios como sede da convenção de 2019
busca sublinhar como as diferentes formas de pensar
desses novos grupos sociais transformam o cotidiano
das cidades, demonstrando como as novas formas de
conexões globais vêm transformando diariamente as
maneiras e os meios de se pensar a arquitetura e as
relações da sociedade com seus espaços.

programação

19/09 quinta-feira | Atividade off convenção

14h

20/09 sexta-feira

Chegada dos participantes

9h

Saída do translado para Búzios

Encontro na Praça Mauá com a presença
de João Backheuser e Mônica Lobo

16h

Palestra inaugural

17h

Coffee Break

17h30
às 18h30

Conexões AsBEA - abordagem geral sobre
o setor

21h

Coquetel de boas vindas e jantar

Visitas:
- Boulevard Olímpico
- Orla Luiz Paulo Conde
- Museu de Arte do Rio (MAR)
- Museu do Amanhã

20h

Encontro opcional para um Happy Hour
ou jantar no Casa Cor.

obs:

Hospedagem por conta dos participantes
nos hotéis selecionados.

programação

21/09 sábado

22/09 domingo

8h30 às 10h Café da manhã

7h às 9h30 Café da manhã

10h

Palestra com palestrante convidado

11h

Coffee break e espaço para os patrocinadores

12h

Palestra com palestrante convidado

13h

Almoço

15h30

Conexões AsBEA - criação de grupos
de trabalhos por temas sugeridos

17h30

Coffee break

18h

Finalização da Convenção e mesa redonda

21h

Jantar festivo e encerramento

Manhã livre

12h

Translado para o Rio de Janeiro

inscreva-se

Convidamos a todos a participar deste grandioso
encontro, pensado e construído com bastante
empenho e carinho, buscando caminhos futuros da
profissão, sem se desconectar da realidade presente.
A 47ª Convenção Nacional da AsBEA acontecerá entre
os dias 20 e 22 de setembro, na cidade de Armação dos
Búzios, no estado do Rio de Janeiro.
Participem, indiquem a colegas e escritórios e não
percam a chance de transformar com a gente a forma
de enxergar o nosso FUTURO!

clique aqui para se inscrever

Obrigado!
Nos vemos lá.
patrocinadores
Patrocinador Diamante

Patrocinadores Ouro

