Um prédio fantástico…
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o docomomo_brasil realizarão,
no dia 16 de abril, o seminário internacional intitulado Um prédio fantástico...
O seminário reunirá profissionais de várias áreas com o objetivo de discutir a
relevância do conjunto sede da SUDENE no contexto da arquitetura e do
paisagismo brasileiros. O evento será aberto com uma homenagem aos
profissionais que estiveram envolvidos na concepção e construção do
conjunto e terá sequência com a palestra do professor Marcos Costa Lima, do
Departamento de Ciência Política da UFPE, intitulada A SUDENE no contexto
das transformações sociais brasileiras: 1950 – 1960. Na oportunidade, tratará dos
princípios e objetivos que fundamentaram a criação da superintendência.
O arquiteto Glauco Campello, professor titular aposentado da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (UnB) e presidente do
Instituto do Patrimônio Cultural (1994) e do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (1994 – 1998), apresentará os estudos arquitetônicos iniciais que
conduziu, juntamente com sua equipe, para a sede do referido órgão.
Membros da equipe técnica responsável pelo projeto do conjunto edificado,
desenvolvido sob a coordenação do falecido arquiteto e professor titular da
UFPE, Maurício do Passo Castro, participarão de uma mesa redonda,
coordenada pela professora Maria de Jesus Britto Leite (UFPE), quando
tratarão da concepção, desenvolvimento e construção do conjunto. O
engenheiro Pedro Gorgônio e o arquiteto Ricardo Couceiro representarão esta
equipe, também composta pelos arquitetos Paulo Roberto Barros e Silva e
Pierre Reithler e pelos engenheiros Mário de Moraes Rêgo e Valério de Mello
Costa Oliveira.
A sessão da tarde reunirá pesquisadores dedicados à conservação de
documentos e da arquitetura moderna. A mestre em Ciência da Informação
Ângela Nascimento apresentará, na condição de coordenadora técnica do
projeto de preservação e disponibilização do acervo produzido pelo Conselho
Deliberativo da SUDENE (PROCONDEL). Os professores Luiz Amorim e
Ana Rita Sá Carneiro, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
UFPE, analisarão a conjunto edificado e os jardins projetados pelo arquiteto
paisagista Roberto Burle Marx. Os valores patrimoniais do conjunto da
SUDENE serão ressaltados pela arquiteta do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Alba Bispo.
O evento será realizado no Auditório da SUDENE, no 13o andar, e está aberto
a todo o publico interessado. Para realizar a inscrição é necessário acessar a
página eletrônica sudene.procondel.org.
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  

Programa
9:00h – Abertura do seminário e solenidade de homenagem;
9:30h - A SUDENE no contexto das transformações sociais brasileiras: 1950 – 1960,
Marcos Costa Lima, professor associado da UFPE e coordenador científico do
PROCONDEL;
10:00h - Meu projeto de 1968 para a sede da SUDENE, Glauco Campello,
arquiteto titular de Glauco Campello Arquitetos;
10:30h - A experiência de edificar um prédio fantástico, mesa-redonda coordenada
por Maria de Jesus Britto Leite, professora adjunta da UFPE, com a
participação do engenheiro Pedro Gorgônio e do arquiteto Ricardo Couceiro,
membros da equipe técnica responsável do projeto e da execução da sede da
SUDENE;
11:15h - Debate público com os participantes da sessão;
12:00h / 14:00h – Almoço;
14:00h - Um lugar da memória da Nordeste, Ângela Nascimento, mestre em
Ciência da Informação, coordenadora técnica do Procondel, SUDENE;
14:30h - Da operação Nordeste: a arquitetura que se faz presente, Luiz Amorim,
professor associado, UFPE;
15:00h – Um jardim envolvente, Ana Rita Sá Carneiro, professora associada,
UFPE;
15:30h - Valores do conjunto da SUDENE como patrimônio moderno, Alba Bispo,
arquiteta e urbanista, IPHAN-MG;
16:00h – Debate público com os participantes da sessão;
17:00h – Encerramento.

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  

