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Qual o propósito deste curso?

Com caráter teórico-reflexivo, este ela.emcurso oferece ao 

estudante uma fundamentação sobre a produção da 

arquitetura da madeira no sul do Brasil e no Chile. Apresenta 

também drops sobre as técnicas construtivas em madeira, 

aprofundados no terceiro encontro ministrado por Gederson

Meotti e Paulo Cesa.

O curso procura entender como e por que a tradição da 

construção em madeira se renovou no Chile, enquanto na 

realidade brasileira perdeu a importância que teve no passado. 

Estaria a madeira retomando seu protagonismo no cenário 

brasileiro? Quais as formas contemporâneas de sua utilização? 

Como elas recriam, de algum modo, algo de primitivo? O uso da 

madeira resgata um saber ancestral e que, diferentemente de 

materiais como o concreto, possibilita um ciclo de uso-reuso da 

matéria, reduzindo significativamente a quantidade de sobras 

derivadas do desmanche dos artefatos arquitetônicos.

Destinado a arquitet@s, designers, engenheir@s, construtores 

e àqueles que desejarem conhecer mais acerca do uso da 

madeira em um contexto próximo.     
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Encontramos a madeira na arquitetura brasileira desde os seus 

primórdios, na habitação indígena, muito antes da presença 

portuguesa. Ao longo dos quase cinco séculos de ocupação do 

território pelos europeus, a madeira se fez presente desde as 

construções provisórias até as definitivas. No final do século XX, na 

Amazônia, em especial, a madeira apareceu na arquitetura erudita 

através, principalmente, de arquitetos como Severiano Mário Porto e 

seu sócio Mário Emílio Ribeiro.

Aqui no Sul, a madeira serviu ao índio, aos primeiros 

colonizadores ibéricos, mas foi, principalmente no século XIX e 

primeira metade do século XX, com a presença de imigrações 

europeias tardias (alemães, italianos, poloneses, ucranianos, russos, 

etc), que seu uso se disseminou em nosso meio, tendo como 

protagonista a Araucária angustifólia (Pinheiro do Paraná). 

Entretanto, lamentavelmente, a madeira foi perdendo espaço em 

função das questões ambientais negativas que assolam nosso meio.

Apesar disso, no Rio Grande do Sul, alguns poucos 

arquitetos que atuam no nordeste do estado, e empresas como a 

Esmara, que industrializa estruturas laminadas, ainda propiciam obras 

valendo-se deste material.

Uma breve introdução
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No Chile, antes mesmo da colonização europeia, a madeira 

também serviu aos habitantes primitivos. No século XVIII, no arquipélago 

de Chiloé (em função da pesca), na região dos Lagos e na Patagônia, a 

madeira sempre ocupou lugar de destaque, sendo famosas as dezenas 

igrejas da região de Chiloé, patrimônio mundial pela UNESCO.

A partir de 1992, com o Pavilhão do Chile na Exposição Universal de Sevilha, 

a nova arquitetura chilena ascendeu, tornando-se referência no âmbito da 

arquitetura internacional, coroada com o Prêmio Pritzker obtida pelo 

arquiteto Alejandro Aravena.

Boa parte da produção atual, realizada por novos arquitetos 

como José Cruz Ovalle, Germán del Sol, Mathias Klotz, Cazú Zegers, Smiljan

Radic, Enrique Browne, Felipe Assadi, dentre outros, tem sido efetivada 

com o uso da madeira, através do reflorestamento, abastecendo empresas 

que se especializaram na produção deste material.
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Arq. Me. Maturino Luz
Arquiteto formado pela Unisinos (1981), especialista em 

restauração e conservação de monumentos pela ESBAL 

(1983, Lisboa) e mestrado em teoria e crítica da 

arquitetura pela UFRGS (2000). Durante mais de 20 anos 

foi professor do Uniritter e atualmente leciona na PUCRS. 

Arq. Dr. Günter Weimer
Arquiteto formado pela UFRGS (1963), mestre em 

História da Cultura Política pela PUCRS (1981) e doutor 

pela USP (1990). Atualmente é professor convidado do 

PROPUR (Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da 

UFRGS) e atua, principalmente, nos temas de arquitetura 

popular, história da arquitetura, imigração alemã, 

açorianos no Brasil e Rio Grande do Sul.

Arq. Me. Paulo Cesa
Arquiteto formado pela Unisinos (1982), especialista em 

restauração e conservação de monumentos pela Escola 

Superior de Belas Artes (Esbal - Lisboa, 1983) e mestre 

em teoria e crítica da arquitetura pela UFRGS (2000). Foi 

professor por mais de 10 anos da Uniritter e 

atualmente leciona na PUCRS.   

Docentes
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Docentes

Arq. Dr. Luiz Antônio Bolcato Custódio
Arquiteto formado pela UFRGS (1977), especialista em 

Restauro de Monumentos pelo CECTI (1986, Florença), 

mestre em Planejamento Urbano e Regional pela UFRGS 

(2002) e doutor em História da Arte e Gestão Cultural 

pela Universidade Pablo de Olavide (2010, Sevilha). Hoje, 

atua, principalmente, nos temas de preservação do 

patrimônio cultural, planejamento urbano, turismo 

cultural e interpretação de sítios para uso público, além 

de ser especialista em Arquitetura e Urbanismo das 

Missões Jesuítas dos Guaranis. 

Arq. Gederson Meotti
Arquiteto (UFRGS, 1990), com obras publicadas nas 

revistas Projeto, AU e Arquine (México) e nos livros: 

“Ainda Moderno? Arquitetura Brasileira 

Contemporânea” de Lauro Cavalcanti; “A Revisão do 

Movimento Moderno, Arquitetura no RS dos Anos 80” de 

Sérgio Marques e “Arquitetura Brasileira 

Contemporânea” de Roberto Segre.

Aprendiz Docente

Arq. Fernanda Sampaio
Arquiteta e Urbanista, graduada em 2019 pela Uniritter. 

Fez intercâmbio pelo Ciências sem Fronteiras com bolsa 

do CNPq na Politécnica de Madrid (2014/2015). Sempre 

se interessou por história e teoria da arquitetura e vê 

neste curso a possibilidade em ampliar seus 

conhecimentos sobre a história e os usos da madeira.
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Arq. Dr. Luciana Fonseca

Bastidores e Colaboradores

Arq. Ana Lucia Madruga

Acad. Thiago Engers Acad. Raquel Kvitko
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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 no 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.
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ela. Escola Livre de Arquitetura
Instagram.com/imedoficial
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IMED – Base espacial 01 da ela.
Instagram.com/imedoficial

A Escola Livre de Arquitetura se configura atravessada pelo olhar de 

curadores e pelo trabalho de dezenas de colaboradores em ações 

transversais e contínuas. Espalhando-se e polinizando-se como uma 

ideia, um significado, está pulverizada em diversos lugares chamados 

de Bases e Satélites, que tem neles os seus próprios significados.

A IMED é a primeira Base da ela., desde 2018. 

Foi fundada em 2004 por um grupo de professores na cidade de 

Passo Fundo e, em 2017, inaugura um novo Campus em Porto 

Alegre. Em seguida implanta na capital o curso de Arquitetura e 

Urbanismo em

um ambiente criativo e aberto à inovação de processos.

A instituição oferece uma visão de futuro baseada na geração e no 

compartilhamento de oportunidades. 
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Residência Sanchez Cesa – Gramado (RS); Arq. Paulo Cesa
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