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“Debaixo do barro do chão da pista onde se dança 

Suspira uma sustança sustentada por um sopro divino 

Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança [...]” 

 

De Onde Vem o Baião 

Gilberto Gil 
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 “Envolva-me e eu aprenderei “ é a principal 

afirmativa na qual se baseia essa experiência 

de intercâmbio de projeto. 

Nela, o envolvimento do estudante com a 

matéria e com a cidade é confrontado 

através  do  fazer projetual. 

Interessa absorver o conhecimento produzido 

por meio do corpo-a-corpo, de uma ação 

real  e com propósito sincero. 

Em TELLURE – PERGUNTE À TERRA,  a riqueza 

está em presentear a cidade do Rio de 

Janeiro, que recebe os estudantes 

intercambistas, com um artefato construído 

com terra, ensinado a eles a técnica da taipa 

de pilão. 

Essa ação acaba por constituir um “pedaço 

de cidade”  através da  educação. Ela 

amplia o sentido da aprendizagem  e ocorre 

tendo a  reflexão-na-ação como 

fundamento metodológico. 

Na segunda experiência do Ateliê da B.ela, a 

Escola Livre de Arquitetura (RS) se uniu ao 

Escritório carioca Matéria Base para, em 4 

dias de imersão criar uma construção 

coletiva para a cidade do Rio de Janeiro. 

1. Objetivo 
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“[...] A Terra é onde mora a vida 

Onde os pés pisam o chão 

Onde o ser toma medida [...]” 

Terra 90 

Gilberto Gil 

Foto retirada 
dehttps://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F
%2Fnoticias.gospelmais.com.br%2Ffiles%2F2013%2F12%2
F 
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FERNANDO C. N. MINTO 

Arquiteto Urbanista 

Um lugar para presentear 
2. Sítio de ação: Bairro da Glória 

RIO DE JANEIRO - RJ 

O bairro da Glória, ganhou este nome por causa da Igreja 

Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Com muitos edifícios e 

monumentos de interesse arquitetônico, encontramos neste 

local o Hotel da Glória (o primeiro edifício construído em 

concreto armado na América do Sul, projetado por Joseph 

Gire e inaugurado em 1922), o Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro (inaugurado em 1958, estilo modernista, 

projetado por Afonso Eduardo Reidy), o Edifício Manchete 

(inaugurado em 1968, projetado por Oscar Niemeyer), a 

Casa Vilino Silveira (projetado pelo arquiteto italiano 

Antonio Virzi, foi construído em 1915), a Villa Aymoré 

(construída entre 1908 e 1910, é um conjunto de sobrados 

residenciais em estilo eclético) e o Hospital Beneficência 

Portuguesa (em estilo neoclássico foi construído em 1840). 

Além destes, a muitos outros edifício com estilos diversos, 

entres eles o eclético, o art nouveau e  o art déco. 

 



Peregrine 

[re]conheça 
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“[...] Cheio, vazio, criação, descriação 

Que fia o fio e desafia a razão 

Que traz o cio que retorna à imensidão [...]” 

Terra 90 

Gilberto Gil 
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MANHÃ 

9H - 12H  
 

3. Programação 

DIA 01* 

19/09 
quinta-feira 
RECONHECER/
PROJETAR 

APRESENTAÇÃO 

História do lugar, história 

do material, possibilidades 

projetuais 

 

“ARQUITETURA COMO UM 

PRESENTE PARA O LUGAR” 

TARDE 

14H - 17H  
 

NOITE 

18H - 20H  
 

CAMPO 

Reconhecimento do sítio 

de implantação de 

projeto 

 

ATELIÊ DE PROJETO 

Construir com taipa – 

técnicas/tecnologia 

disparador de projeto 

ATELIÊ DE PROJETO 

Projetar 

 

CONFRATERNIZAÇÃO #01 

 
 

DIA 02* 

20/09 
Sexta-feira 
PROJETAR/ 
EXECUTAR 

ATELIÊ DE PROJETO 

Considerações sobre o 

projeto 

 

Mapa da execução – 

marcação do sítio 

ATELIÊ DE CONSTRUÇÃO 

Iniciar execução 

ATELIÊ DE CONSTRUÇÃO 

Seguir executando... 

 

CONFRATERNIZAÇÃO #02 

 
 

DIA 03* 

21/09 
sábado 
PROJETAR/ 
EXECUTAR 

ATELIÊ DE CONSTRUÇÃO 

Seguir executando... 

ATELIÊ DE CONSTRUÇÃO 

Seguir executando... 

ATELIÊ DE CONSTRUÇÃO 

Seguir executando... 

 

CONFRATERNIZAÇÃO #03 

 
 

DIA 04* 

22/09 
domingo 
REGISTRAR/ 
PEREGRINAR 

ATELIÊ DE CONSTRUÇÃO 

Finalizar execução 

 

Registros 

ATELIÊ DE MEMÓRIAS 

Considerações sobre a 

experiência  

 

Registros 

CONFRATERNIZAÇÃO #04 
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*Nossa base de trabalho será a Casa de Estudos Urbanos 

  Endereço: Rua da Glória, 18 – Glória, Rio de Janeiro/RJ    

  OBS.: A PROGRAMAÇÃO DETALHADA SERÁ ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE WORKSHOP 



A Escola Livre de Arquitetura busca distintas formas 

de fazer arquitetura, além da práxis tradicional do 

projeto e da construção. Uma delas é pensar a 

arquitetura da cidade como artefatos e ações 

produzidos, também, através da educação. A 

arquitetura, neste cenário contemporâneo, é 

multidisciplinar, e relaciona-se com as artes, com a 

comunicação, com a tecnologia, com a saúde e 

com os modos de vida no século XXI. Neste 

convívio interessa romper os padrões esperados, 

tanto na ação de quem projeta, quanto na 

construção do espaço, entendendo o processo de 

criação e desenvolvimento de projetos como uma 

interessante possibilidade de expandir o campo de 

pensamento. 

 4. Quem se propõe: 

ESCOLA LIVRE DE ARQUITETURA 
www.elaescolalivre.com 

Arte: Gianluca Perseu 

O Ateliê b.ela é uma homenagem à professora arquiteta Maria Isabel Marocco 

Milanez, a Bela, uma peregrina que não gostava voar de avião, mas tinha a 

mente conectada em muitos lugares e tempos. 

A Escola Livre de Arquitetura quer lembrar sempre, por meio de suas ações, os 

conceitos de LUGAR DE LUGARES, ALDEIA GLOCAL, REALIDADES OUTRAS, 

METAMIRADA e outros tantos. 

O contato com diferentes culturas aumenta nossa percepção sobre o que 

nos  cerca  diariamente. Essas reflexões foram colocadas em prática nas viagens 

de estudo desbravadoras da Bela, e agora por este ateliê, em sua homenagem. 

Por isso, nesta 2º edição do nosso ateliê vamos peregrinar na cidade do Rio de 

Janeiro juntamente com Matéria Base. 

Ateliê B.ela 

“[...] Até que não aparenta 

Terra firme, terra forte 

Quem tanto te sustentou 

Mais um tanto te sustenta 

Terra firme, terra forte 

Quem tanto te sustentou 

Mais um tanto te sustenta’’ 

Terra 90 

Gilberto Gil 
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Matéria Base, arquitetura e urbanismo, tem como base, a 

reflexão crítica acerca dos espaços e territórios da vida e 

do afeto na cidade e no campo e, como matéria, os 

estudos da técnica e da tecnologia como capital social e 

ambiental. O trabalho se estrutura numa construção 

dialógica de saberes entre técnicos e não técnicos que 

abarca nos sistemas onde opera, componentes endógenos 

e exógenos de naturezas diversas. Tendo a etnografia como 

princípio e composição das demandas, materializa as 

vontades percebidas nos usuários coletivos com soluções 

percebidas em construtores coletivos. Na pedagogia, 

procuramos construir nossos processos de trabalho. Na 

matéria, procuramos a base para a acomodação do 

desejo. 
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MATERIA BASE 
Arquitetura + urbanismo 

Foto retirada de: http://picdeer.com/materiabase 



5. Docentes 
Arq. Dra. Luciana Marson Fonseca  

Arquiteta Urbanista (Ritter dos Reis, 2000) é fundadora da Escola 

Livre de Arquitetura: ela. (2018).  Doutora em Urbanismo pelo 

PROPUR/UFRGS (2017) e mestre (2007) pelo mesmo programa.  

Atuou como docente na graduação e na pós-graduação em 

Faculdades de Arquitetura entre 2007 a 2017. Tem experiência 

em intercâmbios acadêmicos nacionais e internacionais, com 

prática de projeto, entre os quais: Instituto Mackenzie (SP) 

2014/01; UNB (Brasília) 2014/02; UFF e IPPUR (Niterói–RJ) 2015/01; 

UDELAR (Montevidéu, UY) 2015/02, 2016/02, 2017/02; UNC 

(Córdoba, AR) 2016/01; UNR (Rosário, AR) 2017/01, entre outros. 

Tem experiência técnica em planos e projetos de arquitetura, 

urbanismo e de paisagem e, desde 2015, integra o grupo de 

Pesquisa Cidade-em-Projeto (UFRGS). Sobretudo, é a mãe da 

Antônia de 8 anos  <3    
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Arq. Me. Fernando Minto 

Arquiteto e Urbanista, graduado pela FAU UNIMEP. Mestre em 

Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP, e Doutorando pela FAU 

UFRJ-PROARQ. É professor na Universidade Santa Úrsula onde 

coordena o CANTEIRO EXPERIMENTAL e o ateliê Terra/tradição. 

Atua como arquiteto e urbanista em escritório próprio desde 

2001. Foi associado da assessoria técnica USINA de 2006 a 2013. 

Pesquisador da RED ibero-americana PROTERRA e da rede Terra 

Brasil. Pesquisador do Laboratório de Culturas Construtivas do 

Canteiro Experimental Antônio Domingos Battaglia. Atualmente 

dirige o escritório Matéria Base Arquitetura e Urbanismo e 

compõe o Coletivo de Assessoria Técnica no Rio de Janeiro. 

Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com 

ênfase em Ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: 

ensino, atividade profissional do arquiteto, arquitetura e 

urbanismo, tecnologia da construção, canteiro experimental, 

habitação de interesse social e arquitetura com terra crua. 



Aprendizes docentes 

Arq. Ana Lucia Madruga 

Arquiteta e Urbanista (UniRitter, 2016), onde recebeu 

menção honrosa no prêmio IAB RS José Albano Volkmer 

(2016) e indicação ao concurso Ópera Prima (2016), pela 

excelência em seu TFG: Conjunto Habitacional Palafitas. É 

cofundadora e colaboradora  da Escola Livre de 

Arquitetura, onde busca se desenvolver na arte de 

transformar a cidade e o pensar da Arquitetura e 

Urbanismo, além de alimentar o seu conhecimento no 

campo de História e Teoria. 

Escola Livre de Arquitetura ● Ela+MatériaBase● ela@elaescola.com  10 

Acad. Raquel Kvitko 

Estudante do último ano de Arquitetura e Urbanismo, 

cofundadora e colabora da Escola Livre de Arquitetura, 

trabalhou em alguns escritórios para entender que sua 

maior paixão sempre foi urbanismo e cidade. Grande 

questionadora dos métodos atuais de ensino, acredita que 

ensinar e aprender devem ser feitos de forma não linear, 

prática e que perpetue em cada indivíduo. Apaixonada 

por música e livros, não sabe recusar um pedal de bicicleta. 

Acad. Thiago Engers 

Estudante de Arquitetura da Faculdade Ritter dos Reis. 

Através da academia adquiriu experiência em ações 

sociais, exposições e eventos relacionados a arquitetura, 

urbanismo e arte. Acredita no poder criativo do ofício, e vê 

nele, sem importar a escala, a maior oportunidade de 

transformar a realidade da cidade. Atualmente busca 

desenvolver dentro da Escola Livre de Arquitetura uma 

identidade visual que transpasse a energia e valores do 

grupo. Está à frente da pesquisa “tecnologias sensíveis e 

fabricação digital”. 
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FERNANDO C. N. MINTO 

Arquiteto Urbanista 

6. Síntese 
QUANDO 

19 de setembro: no turno da manhã das 09h às12h, tarde das 14h às17h e noite 

das 18h às 20h 

 

20 de setembro: no turno da manhã das 09h às12h, tarde das 14h às17h e noite 

das 18h às 20h 

 

21 de setembro: no turno da manhã das 09h às12h, tarde das 14h às17h e noite 

das 18h às 20h 

 

22 de setembro: no turno da manhã das 09h às12h, tarde das 14h às17h e noite 

das 18h às 20h 

 

Docentes: Arq. Dra. Luciana Marson Fonseca e Arq. Me. Fernando Minto 

Aprendizes docentes: Arq. Ana Lucia Madruga, Acad. Raquel Kvitko e Acad. 

Thiago Engers. 

 

Onde: Bairro da Glória/Rio de Janeiro 

Carga horária: 32h/aula 

Número de vagas: 20 

Investir com propósito: (Inclui material) 

Os pagamentos podem ser parcelados em até 3x sem juros no boleto. 

Inscrição para alunos e colaboradores d’ela, IMED e UFO: R$ 420,00** 

Inscrição para estudantes*: R$ 480,00** 

Inscrição: R$ 600,00 ** 

*Mediante a apresentação da carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula 

** Para outras formas de pagamento entre em contato com a Ela. 

 

Inscreva-se no site:  https://www.elaescolalivre.com/ela-materia-base 

https://www.elaescolalivre.com/ela-materia-base
https://www.elaescolalivre.com/ela-materia-base
https://www.elaescolalivre.com/ela-materia-base
https://www.elaescolalivre.com/ela-materia-base
https://www.elaescolalivre.com/ela-materia-base
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“Eu sou a terra, eu sou a vida. 

Do meu barro primeiro veio o homem. 

De mim veio a mulher e veio o amor. 

Veio a árvore, veio a fonte. 

Vem o fruto e vem a flor. 

Eu sou a fonte original de toda vida. 

Sou o chão que se prende à tua casa. 

Sou a telha da coberta de teu lar. 

A mina constante de teu poço. 

Sou a espiga generosa de teu gado 

e certeza tranquila ao teu esforço. 

Sou a razão de tua vida. 

De mim vieste pela mão do Criador, 

e a mim tu voltarás no fim da lida. 

Só em mim acharás descanso e Paz. 

Eu sou a grande Mãe Universal. 

Tua filha, tua noiva e desposada. 

A mulher e o ventre que fecundas. 

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. 

A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. 

Teu arado, tua foice, teu machado. 

O berço pequenino de teu filho. 

O algodão de tua veste 

e o pão de tua casa. 

E um dia bem distante 

a mim tu voltarás. 

E no canteiro materno de meu seio 

tranquilo dormirás. 

Plantemos a roça. 

Lavremos a gleba. 

Cuidemos do ninho, 

do gado e da tulha. 

Fartura teremos 

e donos de sítio 

felizes seremos.” 
O Cântico da Terra 

Cora Coralina 

Foto retirada de: http://picdeer.com/materiabase 


