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PARECER Categoria Edificações 
 
Premiação IAB-BA 2021 – Edição do Centenário 
 
Texto Coletivo do Júri: A comissão julgadora para seleção de trabalhos inscritos na 
Categoria Edificações designada pelo Comitê Organizador do IAB-BA – Instituto dos 
Arquitetos do Brasil / Departamento da Bahia e formada pelas arquitetas-urbanistas 
Ariadne Moraes Silva, Maria Ângela Barreiros Cardoso e Naia Alban Suarez, 
examinou os três (3) trabalhos submetidos, listados a seguir: 
 
Projeto 1 Nome: Fazenda de Cacau Local: Ilhéus, BA 
Projeto 2 Nome: Escola de Ensino Médio Local: Uruçuca, BA 
Projeto 3 Nome: Hotel Pivot 30 Local: Mucugê, BA 
 
A comissão escolheu inicialmente, em avaliação individual, dois (2) trabalhos de maior 
relevância, na visão de duas examinadoras e um (1) trabalho de maior relevância, na 
visão de uma examinadora e, na sequência, em reunião online realizada na terça-feira, 
14 de dezembro de 2021, indicou um (1) trabalho finalista e selecionou um dos 
projetos na qualidade de menção honrosa para a categoria, levando em consideração 
para sua decisão os termos do edital da premiação e os seguintes critérios de 
avaliação: 
Partindo-se do pressuposto que: 
a) o processo de intervenção arquitetônica (cidade ou campo) corresponde a alguma 
alteração do ecossistema (urbano ou campestre), e consequentemente interagindo no 
meio ambiente; 
b) a partir de reflexos impactantes na paisagem local, busca-se avaliar a relação de 
conflitos e concordâncias; 
c) promoção de articulação entre a concepção da ideia e sua representação mediante 
as imagens e produtos gráficos produzidos; 
d) a relação destas proposições na reconstrução da paisagem local em função de um 
uso diversificado. Vale ressaltar que todos os projetos apresentados, ainda em fase 
preliminar, não configuram-se como obra construída. A comissão entende que 
intervenções dessa natureza devem levar em consideração seu diálogo com os 
contextos nos quais estão inseridos e o respeito ao meio ambiente, mediante 
processos de usos e ocupações que sejam menos agressivos possíveis. Não foi 
possível verificar, diante do material apresentado pelos candidatos, os parâmetros 
urbanísticos e ambientais incidentes, com atenção especial ao plano de manejo local 
(delimitação da APA), à análise de viabilidade econômica e/ou diretrizes 
complementares relacionadas às adaptações que deveriam obedecer exigências da 
Lei do Plano Diretor, do Código Ambiental ou do Código de Obras das respectivas 
regiões. 
 
Em função dos diferentes processos históricos, econômicos e culturais que refletem a 
construção das nossas cidades e, concomitantemente, frente aos processos de 
exclusão sócios espaciais e à degradação socioambiental do nosso país, uma 
premiação dessa importância deve colocar em questão novas formas de pensar as 
redefinições entre o espaço construído e os territórios frágeis, de modo que a 
coexistência entre cidade e natureza não seja tão precarizada. 
 
A ecologia, para além da ambiental, deve ser social e mental – pois é a humanidade 
que encontra-se ameaçada. Temas como desenvolvimento sustentável, segurança 
alimentar e crise climática estão cada vez mais em evidência nas discussões relativas 
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à produção dos territórios urbanos e rurais, apesar da incapacidade do discurso 
político da sustentabilidade na contemporaneidade. Na seleção não constam edifícios 
com programas voltados para a discussão da habitação de interesse social ou 
demandas articuladas com políticas públicas mais abrangentes, sejam populações 
expostas a vulnerabilidades sociais ou que denotem a inclusão da participação de 
diferentes agentes sociais nos processos decisórios. Nessa perspectiva, o corpo de 
juradas resolveu premiar a proposta que buscou, em sua solução, privilegiar um 
equipamento de cunho educacional e de interação social, através de uma arquitetura 
exequível e criativa em sua definição espacial e no uso dos materiais escolhidos. 
A escola, localizada no município de Uruçuca, no interior da Bahia, propõe uma 
tipologia e uma materialidade integradas ao contexto local e adaptadas ao clima da 
região. A proposta contemplada com menção honrosa apresenta uma solução que 
recria a paisagem do lugar, através de uma inserção cuidadosa no contexto da 
Caatinga e que aposta na mimese arquitetônica. Como resultado, temos uma 
reformulação de um ambiente agradável no coração da Chapada Diamantina. 
 
Com base nestes elementos, a Comissão indica os seguintes projetos: 
Projeto 2 – PRIMEIRO PRÊMIO 
Nome: Escola de Ensino Médio Local: Uruçuca, BA 
 
Projeto 3 – MENÇÃO HONROSA Nome: Hotel Pivot 30 Local: Mucugê, BA 
 
A comissão parabeniza todos os inscritos nesta seleção e deseja boa sorte na etapa 
da 1ª Premiação Nacional IAB 2021. 
 
Comissão Julgadora: 
Ariadne Moraes 
Naia Alban 
Maria Angela Cardoso 


