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Apresentação

D

iferente de outras cidades, no Rio o Arquiteto foi
Deus. E chegou o momento de celebrar tamanha exuberância e homenagear a cidade que combina belos
cenários naturais. Todos foram enriquecidos por obras de
parte da humanidade que tem o dom da criação e de esculpir os mais diversos ambientes encantadores: nossos arquitetos. Neste nosso Rio tão lindo, o sol nasce sorrindo e
se põe a chorar. Quem vem aqui, quando tem que partir vai
só, porque a alma insiste em ficar.
Neste lugar foi que Deus, com certeza, tirou o diploma
de mestre da beleza. A praia, o mar, o verde da mata e as
águas caindo no véu da cascata. O Rio é eterna primavera, poesia mais sincera. É o mar beijando a Terra. Por esse
e por outros motivos, a Unesco e a União Internacional de
Arquitetos concederam à Cidade do Rio de Janeiro, que
está entre as mais famosas cidades do planeta, o título de
primeira Capital Mundial da Arquitetura.
É o cenário carioca que vai inspirar milhares de arquitetos a tornar o mundo melhor para se viver. É no Rio que
será realizado o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o
maior encontro sobre arquitetura, urbanismo, patrimônio
e paisagismo. Em um ano abalado pela pandemia do novo
coronavírus, o Congresso foi adiado para julho de 2021. E o
Rio Capital estendido para o mesmo período.
A nominação Rio Capital Mundial da Arquitetura é uma
oportunidade para celebrarmos os 500 anos de História da
Arquitetura presentes em toda a cidade, com milhares de
imóveis tombados e preservados, e paisagem cultural urbana reconhecida como Patrimônio da Humanidade. Também
para discutir sobre o futuro que queremos para a Cidade
do Rio de Janeiro e outras metrópoles mundiais.
Marcelo Crivella

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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Introduction

D

ifferent from other cities, in Rio the Architect was God.
Now it’s time to celebrate such exuberance and pay
a tribute to the city that combines beautiful natural
scenarios. All of them are enriched by works of a part of
humanity that have the gift of sculpting the most diverse and
enchanted environments: our architects. In our beautiful Rio,
the sun rises smiling and sets in tears. Whoever comes here,
when has to leave goes alone, because the soul insists on
staying.
God certainly took a master’s degree on beauty in this
place. The beach, the sea, the green of the forest and the
water falling in the veil of cascate. Rio is eternal Spring, a more
sincere poem. It’s the sea kissing the Earth. For this and other
reasons, Unesco and the International Union of Architects
have awarded Rio, which is among the most famous cities on
the planet, the title of first World Capital of Architecture.
It is Rio’s scenario that will inspire thousands of architects to
make the world a better place to live. It is in Rio that the 27th
World Congress of Architects will be held, the largest meeting
on architecture, urbanism, heritage, and landscaping. In a year
shaken by the new coronavirus pandemic, the Congress was
postponed to July 2021. And the Rio Capital title was extended
to the same period.
The nomination of Rio as the World Capital of Architecture
is an opportunity to celebrate the 500 years of History of
Architecture present throughout the city, with thousands of
buildings listed and preserved, and an urban cultural landscape
recognized as a World Heritage Site. In addition, it is a chance
to discuss the future we want for the City of Rio de Janeiro
and other worldwide metropolises.
Marcelo Crivella

Mayor of the city of Rio de Janeiro
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Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA

O

título de Capital Mundial da Arquitetura, concedido
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e União Internacional dos Arquitetos (UIA) pela primeira vez à cidade que
sediará o 27º Congresso Mundial de Arquitetos – UIA 2021
Rio – Todos os Mundos, um só Mundo, Arquitetura 21, trouxe ao Município do Rio e ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), grande honra e responsabilidade, como entidades
corresponsáveis pela execução do programa.
O plano de trabalho elaborado em 2018, em conjunto
com o Comitê Executivo do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, e o apoio do IAB-DN, IAB-RJ, CAU BR, CAU RJ,
FNA, ABEA, AsBEA, ABAP e ANPARQ1, tem como principais objetivos a disseminação da cultura arquitetônica, a
promoção de reflexões sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e
o estímulo ao turismo e ao desenvolvimento da cidade, do
Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
O Rio de Janeiro, assim como outras metrópoles mundiais,
apresenta inúmeros desafios de gestão urbana, servindo
como referência para o principal legado a ser alcançado: o
da mudança na abordagem das autoridades e da sociedade
em relação à arquitetura, ao urbanismo e ao paisagismo para
a construção de cidades mais sustentáveis e igualitárias.
Para o desenvolvimento e execução do plano de trabalho
foi formada em maio de 2019 uma estrutura de governança, com o comitê conjunto UNESCO.UIA, presidido pelo arquiteto francês Dominique Perrault. Sob este comitê, está
o Conselho Rio 2020, presidido pelo prefeito da Cidade do
Rio de Janeiro, com a participação de diversos gestores de
órgãos municipais, representantes de entidades de classe UIA, IAB, Comitê Executivo do 27º Congresso Mundial de
Arquitetos, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
Federação Nacional de Arquitetos - FNA, além das áreas
de cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do
Governo Federal.
1

IAB – DN – Instituto de Arquitetos do Brasil Direção Nacional, IAB-RJ – Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento
Rio de Janeiro, CAU BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU RJ – Conselho de Arquitetura e Urbanismo – Rio de
Janeiro, FNA – Federação Nacional de Arquitetos, ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo,
AsBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ABAP – Associação Brasileira de Arquitetura Paisagística,
ANPARQ - Associação Nacional de Pesquisadores em Arquitetura.
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O Conselho Rio 2020, de participação honorífica, tem
como atribuições a aprovação da programação geral e a
proposição de atividades para incentivar e dar visibilidade
à programação relativa ao Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA.
A coordenação e operacionalização do programa ficou
a cargo do Comitê Organizador, com uma diretoria executiva e três subcomitês matriciais – de Programação, de
Fomento e Comunicação e de Administração e Logística,
formados por representantes de diversos órgãos municipais, do IAB e do 27º Congresso Mundial de Arquitetos.
As estratégias firmadas em 2019 pelo Comitê Organizador para alcançar os objetivos propostos no programa
foram: o lançamento, em novembro, de um Edital de Chamamento Público de Projetos Culturais, com apoio institucional para pessoas físicas e jurídicas, como meio de
fomentar a participação da sociedade civil; a formulação
e divulgação de conteúdos através de uma rede de websites e redes sociais próprios e de entidades parceiras;
além da divulgação do título e das propostas em diversos
fóruns de discussões e canais relacionados a urbanismo,
patrimônio histórico e turismo.
A celebração da cidade como Capital Mundial da Arquitetura foi oficialmente aberta no Réveillon 2019 – 2020 na
Praia de Copacabana, quando foi feito o anúncio do título
para mais de dois milhões de pessoas ao vivo e outras centenas de milhões através de transmissões de Tv e internet.
No início do ano, antes que o novo coronavírus se alastrasse no Brasil e na Cidade do Rio de Janeiro, foi possível a
realização de importantes eventos – exposições, lançamentos de livros, seminários – inscritos no Edital de Chamamento Público de Projetos Culturais. Em fevereiro, durante
o Carnaval, três escolas de samba do Grupo Especial desfilaram no Sambódromo com temas relacionados à arquitetura, urbanismo e direito à moradia, alcançando ampla
repercussão mundial.
No mesmo mês, foi realizada uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos e das propostas para todo o ano de
celebração do título na sede da UNESCO, para representantes de seus países membros, com o objetivo de ampliar
9

propostas internacionais ao longo do ano.
No início de março de 2020, quando a Organização
Mundial de Saúde (OMS) classificou o estado de difusão
da doença causada pelo novo coronavírus como pandemia, já havia mais de 300 projetos culturais inscritos no
Edital de Chamamento Público e a repercussão do título
vinha se ampliando, assim como as parcerias institucionais para se formar uma grande rede de divulgação e
programação cultural.
Toda essa mobilização precisou ser revista quando, em
13 de março de 2020, foi reconhecida pelas autoridades a
situação de emergência em saúde pública no Estado e no
Município do Rio de Janeiro, levando a população a permanecer em quarentena por longos meses, o cancelamento
de eventos presenciais, voos internacionais e ao adiamento do 27º Congresso Mundial de Arquitetos para o ano seguinte, com a previsão de realização de 18 a 22 de julho de
2021. Todos tiveram que se reinventar, e as prioridades e a
atenção de todos voltaram-se para a luta diária pela cura
das inúmeras pessoas contaminadas pelo novo coronavírus
e pela busca de vacinas para atender à demanda universal.
O cotidiano da população mundial passou por transformações repentinas e extremas, repercutindo no debate sobre o futuro das cidades pós-pandemia, evocando apostas
sobre as mudanças na arquitetura, nos espaços públicos,
na mobilidade, nas densidades urbanas, nas relações campo-cidade e na revisão total de necessidades e prioridades,
tanto no espaço material, quanto virtual.
A programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura
UNESCO.UIA também se reinventou. Tendo em vista que a
maioria dos eventos chancelados foram adiados ou cancelados, o foco da mídia voltado exclusivamente à cobertura do
novo coronavírus e a propagação de debates on-line, foram
criados estímulos para que o edital de chamamento público
aberto recebesse novas programações, incluindo webinars e
lives. Reforçou-se também a produção de conteúdo jornalístico exclusivo, ligado aos grandes temas de 2020 e à nomeação de Rio Capital Mundial da Arquitetura: arquitetura,
pandemia, meio ambiente e sustentabilidade das cidades,
patrimônio histórico e identidade cultural.
10

Desta forma, através do website bilíngue capitalmundialdaarquitetura.rio, formou-se uma grande rede de discussão destes temas, com conteúdo novo, atualizado quase
que diariamente, trazendo a colaboração de professores
universitários, estudantes, pesquisadores, profissionais de
escritórios e servidores públicos de todo o Brasil em entrevistas e depoimentos. Entre março e agosto, os grandes
temas se revezaram nas matérias especiais, concomitantemente com a divulgação de eventos do Edital de Chamamento Público que passaram a ser realizados de forma
virtual, e das colunas especiais do website.
A partir de julho, o conteúdo do website passou a ser divulgado nas redes sociais próprias – Facebook, Instagram,
Twitter, ampliando o alcance de leitores.
Em seguida, em parceria com a Multirio, Empresa Municipal de Multimeios, iniciou-se a veiculação nas redes sociais
de um jogo de cartões relacionado à divulgação de conteúdo educativo sobre o patrimônio histórico da cidade,
amplamente visualizado por estudantes da rede pública
municipal de ensino.
Tão rica foi a experiência com o website que decidimos
transformar em ebooks o conteúdo principal produzido, dividido em seis volumes, que poderão ser baixados separadamente de acordo com cada coluna: O Meu Rio, Prospectivas, Ações Frente à Pandemia, Práticas Sustentáveis, Olhar
Sobre o Patrimônio e Programação do Rio Capital Mundial
da Arquitetura UNESCO UIA.
Estavam previstos novos temas de matérias especiais
vinculados aos grupos de trabalho da União Internacional
de Arquitetos a partir de setembro, assim como novas colunas para o website, envolvendo cidades de todo o mundo que sediaram os congressos mundiais de arquitetos
anteriormente. Devido ao período pré-eleitoral, houve a
interrupção da veiculação do website, redes sociais e divulgação da programação entre 15 de agosto e o fim das
eleições municipais.
Junto com o retorno progressivo previsto das atividades
presenciais no Rio de Janeiro, Brasil e no mundo, a partir
de dezembro de 2020 se inicia uma nova fase da programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA
11

até julho de 2021, quando haverá a passagem do título para
Copenhagen, no encerramento do 27º Congresso Mundial
de Arquitetos – UIA 2021 Rio.
Por meio das iniciativas realizadas e previstas para ocorrerem no primeiro semestre de 2021, pretendemos deixar
um legado imaterial, de uma nova cultura, de respeito às
cidades e aos cidadãos, de menor desigualdade social e de
integração. Um legado construído a partir da soma de experiências e culturas da população. “TODOS OS MUNDOS,
UM SÓ MUNDO. ARQUITETURA 21”.
Valéria Magiano Hazan

Vice-presidente do Conselho Rio 2020 e diretora executiva do Comitê Organizador
Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO UIA
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Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA

T

he title of World Capital of Architecture, granted by
the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) and the International Union
of Architects (UIA) for the first time to the city that will
host the 27th World Congress of Architects UIA 2021 Rio
- “All worlds. Just one World, Architecture 21”, brought to
the municipality of Rio and the Institute of Architects of
Brazil (IAB) great honor and responsibility, as entities coresponsible for the execution of the program.
The work plan prepared in 2018, together with the
Executive Committee of the 27th World Congress of
Architects, with the support of IAB-DN, IAB-RJ, CAU BR,
CAU RJ, FNA, ABEA, AsBEA, ABAP, and ANPARQ1 has as
main goals the dissemination of architectural culture, the
promotion of reflections on the 17 Sustainable Development
Goals of the United Nations, the encouragement of tourism,
the development of the city of Rio, the State and Brazil.
Rio de Janeiro, as well as other world metropolises,
presents several urban management challenges serving
as a reference for the main legacy to be achieved: the
change in the authorities and society approach concerning
architecture, urbanism and landscaping as a tool for the
construction of more sustainable and equal cities.
In order to develop and execute the work plan, a
governance structure was formed in May 2019, along with
the Joint Committee UNESCO.UIA, chaired by the French
architect Dominique Perrault. Rio 2020 Council, chaired
by the Mayor of the City of Rio de Janeiro, is under this
committee, together with the participation of several
managers of the municipal bodies, representatives of
class entities - UIA, IAB, Executive Committee of the 27th
World Congress of Architects, Council of Architecture and
Urbanism - CAU, National Federation of Architects - FNA,
in addition to the cultural departments of the Government
of the State of Rio de Janeiro and the Federal Government.

1

IAB - DN - Institute of Architects of Brazil - National Directorate, IAB-RJ - Institute of Architects of Brazil, Rio de Janeiro
Department, CAU – Council of Architecture and Urbanism, CAU RJ - Council of Architecture and Urbanism - Rio de Janeiro
FNA - National Federation of Architects, ABEA - Brazilian Association of Architecture and Urbanism Teaching, AsBEA Brazilian Association of Architecture Offices, ABAP - Brazilian Association of Landscape Architecture, ANPARQ - National
Association of Researchers in Architecture
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Of honorary participation, Rio 2020 Council has the task
of approving the general program and proposing activities
to encourage and give visibility to the program related to
Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA.
The program was coordinated and operationalized by
the Organizing Committee, along with an executive board
and three subcommittees - Programming, Promotion
and Communication, and Administration and Logistics,
composed of representatives from various municipal
bodies, the IAB and the 27th World Congress of Architects.
The strategies established by the Organizing Committee
in 2019 to achieve the objectives proposed in the program
were: the launching of a Public Call for Proposals for Cultural
Projects in November, carried with institutional support for
individuals and legal entities to promote the participation of
civil society in the agenda; the formulation and dissemination
of content through its own network of websites and social
media, and partner entities; in addition to the advertising
the title and its proposals in several discussion forums
and channels related to urbanism, historical heritage and
tourism.
The celebrations of the city as the World Capital of
Architecture were officially launched on 2019-2020 New
Year’s Eve, in Copacabana Beach, when the title was
announced in real-time to more than two million people
and hundreds of millions more through TV and internet
broadcasts.
At the beginning of the year, before the spread of the
new coronavirus in Brazil and in the city of Rio de Janeiro,
important events such as exhibitions, book launches, and
seminars were held - all of those were selected through the
Public Call for Cultural Projects. In February, during Carnival,
three samba schools from the Special Group paraded in
the Sambódromo presenting plots related to architecture,
urbanism, and the right to housing, reaching worldwide
repercussions.
In the same month, the work and the agenda developed for
the whole year of celebrations of the title was presented at
UNESCO headquarters to the representatives of its member
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countries, aiming at expanding the range of international
project proposals throughout the year.
At the beginning of March 2020, when the World Health
Organization (WHO) declared the dissemination of disease
caused by the new coronavirus as a pandemic, there were
already more than 300 cultural projects registered through
the Public Call and the repercussion of the title was
increasing, as well as institutional partnerships towards a
larger network of promotion and cultural programming.
However, all this mobilization needed to be revised on
March 13, 2020, when the authorities of the State and the
Municipality of Rio de Janeiro recognized the public health
emergency situation, the population was advised to adopt
social isolation measures for several months, international
flights and live events were cancelled, and the 27th World
Congress of Architects was postponed to the following
year, now scheduled to be held from 18 to 22 July 2021.
Everyone had to reinvent themselves, and the priorities
and attention turned to the daily struggle for the cure of
countless infected people with the new coronavirus and
the search for a vaccine to respond to an universal demand.
The daily lives of the world population suffered sudden
and extreme changes, reflecting on the debate about
the future of post-pandemic cities, evoking debates on
transformations in architecture, public spaces, mobility,
urban densities, urban-rural linkages and total revision of
the needs and priorities, both in material and virtual space.
Rio’s World Capital of Architecture UNESCO.UIA has
also reinvented itself. As the majority of the endorsed
events was postponed or canceled, the media focused
exclusively on the coverage of the new coronavirus and the
spread of online debates. Thus, incentives were created
for the Public Call to receive proposals for new programs,
including webinars and social media live broadcast. The
production of journalistic content linked to the main themes
of the year 2020 and the World Capital of Architecture
nomination, such as architecture, pandemic, environment
and sustainability of cities, historical heritage and cultural
identity, was reinforced.

15

Thereby, the bilingual capitalmundialdaarquitetura.rio
website allowed a large network of discussions on these
topics, daily updated content, with contributions from
university professors, students, researchers, architecture
professionals and public servants from all over the country
through interviews and testimonies. Between March and
August, the major themes took turns in the special articles,
concomitantly with the disclosure of events received
through the Public Call that started to be held virtually, and
the special columns of the website.
In July, the website’s content began to be disseminated
on its own social networks - Facebook, Instagram, Twitter,
expanding the outreach of readers.
Then, in partnership with Multirio, the Multimedia
Municipal Company, an education e card game related to
the city’s historical heritage, was released on social media.
An initiative that was widely accessed by students from the
municipal public schools.
The experience with the website was so positive that it was
decided to convert the main content produced into eBooks
divided into six volumes, which can be downloaded separately
according to the following columns: My Rio, Foresights,
Actions Against Pandemic, Sustainable Practices, Lookat the
Heritage and Programming of Rio UNESCO World Capital of
Architecture UNESCO UIA.
New themes of special subjects related to the working
groups of the International Union of Architects, as well as
new columns for the website involving cities from around
the world that had hosted the World Congresses of
Architects were previously scheduled to be published from
September. Due to the municipal pre-election period, the
website, social media and the promotion of the programing
had to be interrupted from August 15th until the end of
municipal elections process.
Following the scheduled progressive return of presential
activities in Rio de Janeiro, Brazil and around the world, a new
phase of the World Capital of Architecture UNESCO.UIA will
begin from December 2020 and will be carried until July 2021,
when the title will be granted to Copenhagen, at the end of

16

the 27th World Congress of Architects - UIA 2021 Rio.
Through the initiatives carried out and planned to take
place in the first semester of 2021, it is intended to leave
an immaterial legacy, one of a new culture, respect for
cities and citizens, integration and less social inequality.
A legacy built by the sum of experiences and cultures
of the population. “ALL WORLDS, JUST ONE WORLD.
ARCHITECTURE 21”.
Valéria Magiano Hazan

Vice-President of Rio 2020 Council and Executive Director of the Organizing Committee Rio
World Capital of Architecture UNESCO.UIA
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O Meu Rio. Guia afetivo da cidade

P

rincipal destino turístico da América do Sul e patrimônio da humanidade pela UNESCO na categoria
Paisagem Cultural Urbana - paisagens cariocas entre a montanha e o mar. A exuberante natureza está presente em 84 km de praias, três maciços, dezenas de parques públicos urbanos e naturais distribuídos em todas
as regiões da cidade. São mais de dez mil imóveis históricos preservados, centenas de museus e centros culturais, 162 bairros e mais de mil comunidades que acolhem
cariocas e visitantes calorosamente em seus 1.204 quilômetros quadrados de área.
Todos temos o nosso Rio afetivo. Locais que marcam as histórias pessoais, dos quais sentimos saudade durante o período de isolamento social em função da pandemia do novo
coronavírus ou lugares que ainda desejamos conhecer.
O meu Rio surgiu da ideia de resgatar o afeto de arquitetos e personalidades diversas, moradores ou não da
cidade, por lugares relacionados às suas histórias, através da seleção de cada entrevistado dos seus cinco lugares preferidos, representando um pouco do universo
dos quase sete milhões de habitantes do Rio.
Vinte e quatro entrevistas. Personagens de diferentes
personalidades, profissões e idades. Muitos não se conhecem, mas frequentam os mesmos lugares. Numa cidade tão propícia a encontros casuais, as preferências
são quase sempre por lugares de estar ou de pass(e)ar
ao ar livre, descortinando vistas panorâmicas, junto ao
mar, lagoa, baía, ou do alto de morros e pedras. Em sua
maioria lugares de fácil acesso e gratuitos, que podem
ser vivenciados por qualquer um, em roteiros pela cidade. No total, sessenta e quatro lugares. Todos especiais.
Na Zona Sul destacam-se os espaços públicos de grande qualidade espacial. Mais citado entre os entrevistados, o conjunto formado pelo Aterro do Flamengo com
o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes (Parque do Flamengo) foi uma grande intervenção urbanística, ligando
a Zona Sul ao Centro, integrando natureza e cidade, vias
expressas e bosques, cultura e lazer ao ar livre, em um
parque de 1,2 milhão de metros quadrados, frequentado
por milhares de pessoas diariamente, nos seus mais de
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cinquenta e cinco anos de existência.
Idealizado por Lota de Macedo Soares, o conjunto foi
projetado por um grupo de trabalho que integrou especialistas em urbanismo, infraestrutura, tráfego, e alguns
dos maiores arquitetos modernistas - Afonso Eduardo
Reidy, Sergio Wladimir Bernardes, Jorge Machado Moreira e Carlos Werneck. Os jardins, com cerca de 17.000
árvores e 350 espécies nativas e exóticas , foram projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx. Tombado pelos
órgãos de patrimônio histórico nacional e municipal, o
parque tem diversos equipamentos, com destaque para
o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial,
projeto de Hélio Ribas Marinho e Marcos Konder Neto, e
o Museu de Arte Moderna, também projetado por Reidy,
e selecionado como um dos locais preferidos por diversos entrevistados.
Seguindo pela Zona Sul, destaca-se a Lagoa Rodrigo
de Freitas e o parque Jardim Botânico cenários de imensa beleza, unindo história, fauna, flora e água em meio à
cidade. Os bairros do entorno, dentre os mais valorizados
da cidade, como o Jardim Botânico e Ipanema, também
foram mencionados, pela mistura de natureza, conjuntos
arquitetônicos preservados, acessibilidade e serviços.
O Parque Nacional da Tijuca e as estradas que o cortam, foram também destacados pelos entrevistados. Com
acessos pela Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste da cidade, o parque foi o mais visitado do Brasil em 2019. Muitas de suas mais famosas atrações estão no setor Serra
da Carioca, como a estátua do Cristo Redentor. Instalada
sobre o Morro do Corcovado, a 704 metros de altitude, é
considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno e mais alto monumento art deco mundial. São ainda
atrativos deste setor a Vista Chinesa, as cachoeiras do
Horto, o Mirante Dona Marta e o Parque Lage.
O Setor Floresta tem entre suas atrações o Circuito do
Vale Histórico e a Trilha Transcarioca. É também conhecido como Floresta da Tijuca.
O Setor Pedra Bonita e Gávea localiza-se entre os bairros de São Conrado, Barra da Tijuca e Alto da Boavista.
Conhecido pelas trilhas, vias de escaladas e rampas para
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voo livre e parapente, é onde está também localizada a
Pedra da Gávea, com seus mais de 800 metros de altitude, identificada por um dos entrevistados como a mais
bela do Rio.
Seguindo por São Conrado, foi também escolhida a
Casa das Canoas, delicada obra-prima de Oscar Niemeyer projetada em 1952 como sua residência. A casa,
projetada com formas curvas, se funde à natureza exuberante do entorno em perfeita harmonia.
Também há menções a edificações de diversos estilos
e épocas, como a Igreja da Imperial Irmandade de Nossa
Senhora da Glória do Outeiro, joia da arquitetura colonial, o Largo do Boticário com seu conjunto de casas, o
hotel Copacabana Palace, primeiro dos grandes hotéis
de praia do Brasil, projeto do arquiteto francês Joseph
Gire de 1917, e o Instituto Moreira Salles, projetado como
residência da família Moreira Salles em 1951 pelo arquiteto Olavo Redig de Campos e com paisagismo de Burle
Marx. Ou bairros bucólicos, que representam uma forma
de viver mais plácida em meio à metrópole, como o Humaitá, o Bairro Peixoto e a Urca, com sua murada que
emoldura a linda vista para a Enseada de Botafogo e um
dos pontos de encontro mais requisitados da cidade em
finais de tarde.
Próximo dali, o conjunto dos morros do Pão de Açúcar, da Urca e Cara de Cão marcam a entrada da barra
da Baía de Guanabara e formam um monumento natural, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - IPHAN, juntamente com o Morro
da Babilônia, desde 1973. Reconhecido pelos entrevistados, é um dos maiores atrativos turísticos da cidade
com seu teleférico.
Chegando à Região Central, tem destaque o bairro da
Glória, com sua mistura de patrimônio histórico, personagens e o popular e democrático shopping chão; e a
Lapa, bairro boêmio há muitas décadas, onde se destaca
o Circo Voador, ícone cultural da cidade com a arquitetura contemporânea premiada de C. Diniz, E. Canellas,
E. Dezouzart e T. Gualda, fruto de concurso público de
projetos em 2001. A alguns metros, a imponente Cate20

dral Metropolitana, com 75 metros de altura, 106 metros
de diâmetro, quatro imensos vitrais, projeto do arquiteto
Edgar de Oliveira da Fonseca, foi inaugurada em 1977.
O Centro Histórico, com a Cinelândia, palco de atos cívicos que marcam a história da cidade, a imponente Biblioteca Nacional, com seu incomparável acervo, o Arco
do Teles e o Paço Imperial, (antiga Casa dos Governadores e Paço dos Vice-Reis), inaugurado em 1743, o Museu
Histórico Nacional, assim como o bairro de Santa Teresa,
tiveram destaque. A Praça Tiradentes, polo cultural mais
antigo da cidade, onde mensalmente tem lugar a ocupação Tiradentes Cultural, com programação variada e
gratuita, foi ressaltada por esta pluralidade.
O Palácio Gustavo Capanema, principal obra da arquitetura moderna brasileira, reconhecido mundialmente e
projetado em 1936 pelos arquitetos Lúcio Costa, Oscar
Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Carlos
Leão e Ernani Vasconcellos, foi citado por metade dos
arquitetos entrevistados pelas suas qualidades espaciais
e por representar tão bem as cinco principais características da arquitetura moderna: o uso de pilotis, planta
livre, terraço-jardim, fachada livre e janelas em fita. Integra, ainda, arte e arquitetura de forma magistral, com
painéis de azulejos e pinturas de Portinari, esculturas de
Bruno Giorgi e jardins de Burle Marx.
Autor do Museu de Arte Moderna e integrante da equipe do Palácio Capanema, o arquiteto Reidy foi também homenageado com a lembrança do seu conjunto
Residencial Prefeito Mendes de Moraes, mais conhecido
como Pedregulho, no bairro de Benfica. Projetado em
1947, é ainda modelo de unidade de habitação popular
para estudantes e profissionais de arquitetura do mundo
todo. No bairro de São Cristóvão, a Quinta da Boa Vista,
que já foi parte de uma fazenda dos jesuítas, residência
da família real a partir de 1808, até se tornar um parque
público no fim do século XIX, com lindos jardins históricos do paisagista francês Glaziou, foi sabiamente reconhecida como um lugar de encontros para as famílias ao
longo de gerações, por ter entre suas atrações, o Jardim
Zoológico e o Museu Nacional, antiga residência real.
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Na Cidade Nova, a Passarela do Samba Darcy Ribeiro,
mais conhecida como Sambódromo, monumento de Oscar Niemeyer, palco das escolas de samba no Carnaval
inaugurada em 1984 foi também citada pela diversidade
de usos - espetáculos e educação.
A região portuária, com a renovada Praça Mauá, projeto de B + ABR – Backheuser e Riera Arquitetura, a Pedra
do Sal e o Cais do Valongo, patrimônio da humanidade
reconhecido pela UNESCO e parte do circuito da herança africana, também foram mencionados pelos entrevistados, seja pelo passado como por integrarem a região
conhecida como Porto Maravilha, área da maior operação urbana consorciada do Brasil.
Na Zona Norte teve destaque o Estádio Jornalista Mário Filho - Maracanã, templo do futebol mundialmente
conhecido. Inaugurado em 1950 com projeto dos arquitetos Miguel Feldman, Waldir Ramos, Raphael Galvão,
Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos e Antônio Dias Carneiro, selecionado por
concurso, foi merecidamente citado como um local que
estimula a convivência e com uma energia única.
Demonstrando que o Rio afetivo de cada um relaciona-se também com os espaços de trabalho, onde muitos
se desenvolveram profissionalmente, uma das entrevistadas apontou o campus da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, na Ilha do Fundão, como um de seus lugares
preferidos.
Professora e ex-aluna da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, vivencia no seu labor os espaços planejados
pelo arquiteto Jorge Machado Moreira, especialmente
para abrigar a faculdade, em um projeto premiado na IV
Bienal de São Paulo em 1957.
Perto dali, a quadra da Mangueira, uma das escolas de
samba mais queridas pelos cariocas e uma das maiores
campeãs do Carnaval, foi também escolhida por uma das
entrevistadas como parte do seu Rio.
O Parque Madureira, projeto de Ruy Rezende Arquitetura, inaugurado em 2012, com a proposta de ser um
espaço público sustentável, e que se consagrou também
como uma das mais disputadas áreas de lazer da cidade,
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por ser, assim como o Parque do Flamengo, um espaço
com enorme diversidade de atividades e perfis, foi também selecionado.
A belíssima paisagem natural da Baixada de Jacarepaguá não poderia ser esquecida, especialmente pela praia
da Barra da Tijuca, com seus 18 km de extensão. Próximo dali, foram escolhidos por entrevistados o bairro
de Vargem Grande, com ares de roça com cachoeira no
meio da cidade, a Cidade das Artes, monumental obra
do arquiteto francês Christian de Portzamparc, de grande riqueza espacial, que se notabiliza como um dos mais
importantes equipamentos de cultura da cidade, e a Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico em 2017 e
2019, durante o festival de rock mundialmente conhecido
– Rock in Rio –, que une centenas de atrações e milhares
de pessoas a cada dois anos.
Na Zona Oeste, a aprazível Ilha de Guaratiba, com
seus restaurantes de pescados e em Barra de Guaratiba,
o Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx, que guarda
uma das mais importantes coleções de plantas tropicais
e semitropicais do mundo, com mais de 3.500 espécies,
em uma área de mais de 400.000 m2 e faz parte da lista
indicativa a patrimônio da humanidade da UNESCO,
surpreendem cariocas e turistas.
As escolhas afetivas dos entrevistados são inclusivas,
como deve ser a cidade. O Mirante do Arvrão, no Vidigal,
a Casa do Jongo na Serrinha, a Favela Nova Holanda e a
Rocinha, foram também enaltecidos pelas deslumbrantes vistas panorâmicas, pela cultura local e criatividade
de seus moradores, que superam as adversidades da geografia e do dia a dia.
E o Meu Rio se traduziu também no que os lugares inspiram. Nas palavras do arquiteto João Uchôa, um dos entrevistados - o espírito carioca – “Não é um local, mas está
na praia, no boteco, na Lapa, no samba… Ele está guardado em todos esses espaços que congregam, onde a festa acontece. Isso é parte do patrimônio carioca, onde a
base da cidade está presente desde sempre. Assim como
a favela, eles guardam a alma do Rio de Janeiro.”
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Inspirados pela cidade, sua alma e seus lugares, são
múltiplos os olhares e as formas de reverenciar o Rio, primeira Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA, pelos
nossos entrevistados. Que seus olhares sirvam de inspiração para todos, cariocas e visitantes.

https://www.data.rio/pages/rio-em-sntese-2
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My Rio. Affective city tour

O

ne of the main tourist destination in South America
and a World Heritage Site by UNESCO in the category
of Urban Cultural Landscape - Carioca landscapes
between the mountains and the sea - Rio’s exuberant nature
is present in its 84 kilometers of beaches, three massives,
dozens of urban and natural public parks distributed across
all the regions of the city. There are more than ten thousand
preserved historic buildings, hundreds of museums and
cultural centers, 162 neighborhoods, and over a thousand
communities that warmly welcomes Cariocas and foreigners
in its 1,204 square kilometers1.
Every person has its own emotional memory of Rio. Places
that mark personal stories, for which we were longing during
the social distancing period, due to the new coronavirus
pandemic, or places that we wish to visit.
MY RIO arose from the idea of rescuing the affection of
architects, several personalities, residents of the city or not,
for places connected to their stories, through the selection
of the 5 favorite places of each interviewee, representing a
portion of the universe of almost seven million inhabitants.
Within this context, twenty-four interviews were
conducted. The interviewees are characters with different
personalities, professions, and ages. Many do not know
each other but often go to the same places. In a city prone
to random encounters, the characters often chose open
spaces, those which reveal panoramic views, close to the
sea, lagoon, bay, or from the top of hills and rocks. For
the most part, the places mentioned are easily accessible
and of free entrance, which means that are subject to be
experienced by everyone, on routes around the city. In total,
64 venues were indicated by the interviewees. All of them
with special characteristics.
In the South Zone, public spaces of great spatial
quality stood out. The most mentioned venue among the
interviewees was the complex composed by Aterro do
Flamengo and Brigadeiro Eduardo Gomes Park (Flamengo’s
Park), a major urban intervention connecting the South
Zone of the City to Downtown Rio, integrating nature and
1 https://www.data.rio/pages/rio-em-sntese-2

25

city, freeways and forests, culture and outdoor leisure, in
a 1.2 million square meters park, visited by thousands of
people daily, in its more than fifty-five years of existence.
Conceived by Lota de Macedo Soares, the complex was
designed by a working group that included specialists in
urbanism, infrastructure, traffic, and some of the greatest
modernist architects - Afonso Eduardo Reidy, Sergio
Wladimir Bernardes, Jorge Machado Moreira and Carlos
Werneck2. The gardens, which have around 17,000 trees
of 350 native and exotic species3, were designed by the
landscaper Roberto Burle Marx. Listed by the national and
municipal historical heritage bodies, the park has several
pieces of works, with emphasis on the Monument to the
Dead in the World War II, a project by Hélio Ribas Marinho
and Marcos Konder Neto, and the Museum of Modern Art,
also designed by Reidy, and selected by several interviewees
as one of the preferred locations in the city.
Continuing through the South Zone, the highlights are
Rodrigo de Freitas Lagoon and the Botanical Garden,
places of immense beauty untying history, flora, fauna,
and water bodies in the midst of the city. The surrounding
neighborhoods, some of the most valued in the city, such
as Jardim Botânico and Ipanema, were also remembered
due to its mix of nature, and well-preserved architectural
setting, accessibility, and services.
The Tijuca National Park and the roads that cross the
region were also highlighted by the interviewees. With
access through the South, North, and West Zone of the
city, the park was the most visited one in Brazil, in 20194.
Many of Rio’s most famous attractions, such as the statue
of Christ the Redeemer, are in the Carioca Mountain
sector. The work is installed on top of the Corcovado Hill,
at 704 meters high and it is considered one of the seven
wonders of the modern world, as well as the highest art
deco monument in the world. Other attractions of the
same sector are the Chinese Viewpoint, Horto waterfalls,
Dona Marta Viewpoint, and Lage Park.
2 FREIRE, Américo., OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Capítulos da Memória do Urbanismo Carioca. Capítulo I – O sonho utópico:Reidy e os modernos.Fundação Getúlio Vargas, 2002
3 http://institutoparquedoflamengo.org/flora-e-fauna/
4 https://parquenacionaldatijuca.rio/visite-o-parque/
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The Forest Sector has, among its attractions, the Historic
Valley Circuit and the Transcarioca Trail. It is also known as
Tijuca’s Forest.
The Pedra Bonita and Gávea Sector is located between
the neighborhoods of São Conrado, Barra da Tijuca and
Alto da Boavista. It is known for its trails, climbing routes,
ramps for hang gliding and paragliding. The sector is also
where Pedra da Gávea (Stone of Gávea) is located. The
stone is more than 800 meters high and was identified by
one of the interviewees as the most beautiful one in Rio.
Moving on to São Conrado neighborhood, the Canoas
House was also chosen by the interviewees. It is a delicate
masterpiece designed by Oscar Niemeyer in 1952, as
his residence. The house, designed with curved shapes,
merges with the exuberant nature of the surroundings in
perfect harmony.
Also mentioned, buildings of different styles and
times, such as the Church of the Imperial Brotherhood of
Nossa Senhora da Glória do Outeiro, a jewel of colonial
architecture, Largo do Boticário, with its a set of colorful
houses, Copacabana Palace Hotel, the first one of great
beach hotels in Brazil, designed by French architect Joseph
Gire in 1917, and the Moreira Salles Institute, originally
designed as a home for the Moreira Salles family, in 1951,
by the architect Olavo Redig de Campos and landscape by
Burle Marx. In addition, the city’s bucolic neighborhoods
were also remembered, representing a more placid way of
life in the middle of the metropolis, such as Humaitá, Peixoto
Neighborhood, and Urca, which walls frame the beautiful
view to the Botafogo Bay, one of most visited spots on late
afternoons.
Nearby, the setting of mountains composed of the
Sugarloaf, Urca, and Cara de Cão (dog face) marks the entry
of Guanabara Bay and creates a natural monument listed
alongside with Babilonia Hill, since 1973, as heritage by
the National Institute for the Historic and Artistic Heritage
(IPHAN). Acknowledged by the interviewees, the cable car
is one of the biggest tourist attractions in the city.
Arriving in the Central Region, the Glória neighborhood
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was highlighted due to its mix of historical heritage,
characters, and its popular and democratic “floor shopping”.
Lapa, a bohemian neighborhood, was also mentioned with
an emphasis on Circo Voador, a cultural icon of the city,
whose awarded contemporary architecture was designed
by C. Diniz, E. Canellas, E. Dezouzart, and T. Gualda, a
product of a public competition for projects in 2001. A
couple of meters away, there is the impressive Metropolitan
Cathedral, 75 meters high, 106 meters wide, four enormous
stained glass, designed by Edgar Oliveira da Fonseca and
inaugurated in 1977.
In the Historic Center, the Cinelândia Square, a stage for
civic acts that marked the history of the city, the imposing
National Library, with its incomparable collection, the
Teles Arch and the Imperial Palace (formerly the House of
Governours and Vice-Kings Palace), inaugurated in 1743,
the National Historic Museum, as well as the Santa Teresa
neighborhood, stood out. The Tiradentes Square, oldest
cultural center of the city, where the Tiradentes Cultural
occupation, with a variety of free activities, takes place
monthly, was highlighted for its plurality.
The Gustavo Capanema Palace, main work of brazilian
modern architecture, worldwide recognized, designed in
1936 by the architects Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Eduardo
Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão, and Ernani Vasconcellos,
was mentioned by half of the interviewed architects due
to its spatial qualities and for representing so well the
five points of modern architecture: pilotis, open ground
spaces, roof gardens, free design of façades and horizontal
windows. The Palace also integrates art and architecture in
a majestic way, with tile panels and paintings by Portinari,
sculptures by Bruno Giorgi, and Burle Marx gardens.
Designer of the Modern Art Museum and a member of the
Capanema Palace team, architect Afonso Eduardo Reidy
was also honored with the memory of his residential complex
Mayor Mendes de Moraes Housing Project, better known
as Pedregulho, in the Benfica neighborhood. Designed in
1947, the building is a model of a popular housing unit for
students and architecture professionals from all around the
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world. In the São Cristóvão neighborhood, there is Quinta
da Boavista. Once part of a Jesuit farm, the royal family’s
residence, from 1808, until it became a public park at the
end of the 19th century, with beautiful historic gardens,
designed by French landscaper Glaziou, was rightfully
recognized as a meeting place for families over generations,
as it has, among its attractions, the Zoo and the National
Museum, former royal residence.
In the neighborhood of Cidade Nova, the Samba Runway
Darcy Ribeiro, known as Sambodromo, a monument
designed by Oscar Niemeyer, a stage for samba schools
at Carnival inaugurated in 1984, was also mentioned for its
diversity of uses as a venue for concerts and educational
activities.
The Port Region, with the renewed Mauá Square, a project
by B + ABR - Backheuser and Riera Arquitetura, the Pedra
do Sal (Rock of Salt) and the Valongo Pier, a world heritage
recognized by UNESCO and part of the African cultural
heritage circuit, were also mentioned by the interviewees,
because of their past and for integrating the region known
as Porto Maravilha, a zone operated by Brazil’s biggest
urban consortium.
In the North Zone, the Jornalista Mário Filho Stadium was
highlighted - Maracanã, the football temple, worldwide
known. Inaugurated in 1950, the project developed by the
architects Miguel Feldman, Waldir Ramos, Raphael Galvão,
Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes
Bastos, and Antônio Dias Carneiro, all selected through a
competition, was deservedly mentioned as a place that
encourages coexistence with a unique energy.
Demonstrating that the affective Rio of each one is
also related to workspaces, where many professionally
developed themselves, one of the interviewees pointed
out the campus of the Federal University of Rio de Janeiro,
in Fundão Island, as one of her favorite places. Professor
and former student of the School of Architecture and
Urbanism, she experiences in her work the spaces
specifically planned to host the school by the architect
Jorge Machado Moreira, an award-winning project at the
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IV São Paulo Biennial of architecture in 1957 5.
Nearby, the Mangueira samba school, one of the most
popular in Rio de Janeiro and one of the greatest Carnival
champions, was also chosen by one of the interviewees as
part of her Rio.
The Madureira Park, a project by Ruy Rezende Arquitetos,
inaugurated in 2012 aiming to be a sustainable public
space, and which has also established itself as one of the
most disputed areas of leisure in the city, as it is, like the
Flamengo’s Park, a space with a huge diversity of activities
and public profiles, was also selected.
The beautiful natural landscape of the Baixada de
Jacarepaguá couldn’t be forgotten, especially due to Barra
da Tijuca Beach, with its 18 km. Closeby, the neighborhood
of Vargem Grande was chosen by interviewees, due to its
countryside vibe and waterfalls in the middle of the city. The
City of Arts, a monumental work by the French architect
Christian de Portzamparc, with a great spatial wealth, which
stands out as one of the most important cultural buildings of
the city and the City of Rock, built in the Olympic Park in 2017
and 2019, during the world-renowned rock festival - Rock in
Rio, which unites hundreds of attractions and thousands of
people every two years, were mentioned as well.
In the West Zone, in the pleasant Guaratiba Island, one
can find fish restaurants and, at Barra de Guaratiba, the
Cultural Center Roberto Burle Marx. The site holds one of
the most important collections of tropical and semi-tropical
plants in the world, with more than 3,500 species, in an area
of more than 400,000 square meters and has potential to
be in UNESCO’s Heritage of Humanity list. Burle Marx Site
surprises locals and tourists.
The affective choices of the interviewees are inclusive, as
the city should be. Arvrão’s observation deck, in Vidigal,
Jongo’s House, in Serrinha, Nova Holanda Favela, as well
as Rocinha, were also praised for their stunning panoramic
views, local culture, and creativity of its residents, who
overcome the adversities of the local geography and their
daily-lives.
5

www.fau.ufrj.br
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MY RIO has also been translated into what each place
inspires. In the words of the architect João Uchôa, one of
the interviewees - the carioca spirit - “It is not a specific
place, but it is on the beach, at a bar in Lapa, on Samba...
It is stored in all these spaces that congregate, where the
party takes place. This is part of Rio’s heritage, where the
basis of the city has always been present. Like the favela,
they guard the soul of Rio de Janeiro”.
Inspired by the city, its soul, and its places, there are
several views and ways to revere the city, the first UNESCO.
UIA World Capital of Architecture, through our interviewees.
May their views serve as inspiration for everyone, cariocas
and visitors.
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O MEU RIO

ANDREA
QUEIROZ REGO
Arquivo pessoal

Publicada no site do RCMA em 30/06/2020

Carioquíssima, como ela mesmo se define, a arquiteta, urbanista e
professora, Andrea Queiroz Rego, diretora da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é
uma das profissionais que não escondem a emoção ao se referir ao Rio
de Janeiro e suas belezas. Nascida e criada na Cidade Maravilhosa, ela
conta ter crescido vivendo a experiência de “vários Rios”. Todos recheados de boas memórias, em sua maioria.
–O Rio é a minha casa, meu lar. Sei que há vários Rios no Rio e não
conheço igualmente todos, mas isto é uma característica de quem vive
numa metrópole tão complexa. Posso dizer que sou da Zona Sul, pois
vivi minha infância no Flamengo, Leme e Botafogo. A adolescência foi
na Gávea e Lagoa. A fase adulta, além da Lagoa, São Conrado -, conta.
De acordo com Andrea, a vivência e as memórias dessas regiões são
riquíssimas e inesquecíveis.
– Mas também amo outras localidades do Rio, como o Fundão, a Urca,
o Jardim Botânico, a Tijuca. Algumas são maravilhosas, outras boas e
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outras nem tanto. Na verdade, não saberia dizer o que mais me encanta
no Rio: sua paisagem verde e azul; a diversidade; a luz; as águas, enfim
-, detalha Andrea.
A arquiteta, que também é professora do Programa de Pós-graduação
em Arquitetura (PROARQ) e integra o Departamento de Urbanismo e
Meio Ambiente (DPUR) da UFRJ, se diz feliz por ter atuado, em algumas
oportunidades profissionais, em projetos de espaços urbanos cariocas.
– Na reflexão teórica-acadêmica sobre tais espaços e também na discussão da prática profissional, no âmbito do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo. Infelizmente, a arquitetura e o urbanismo sempre tiveram um
viés elitista, para o alcance de poucos, tanto para os espaços edificados
e privados, quanto para os espaços públicos urbanos. Isto ocorre não só
no nosso país, mas no mundo. Contudo, aqui mais que em outros lugares, é fundamental que a prática e a reflexão seja ampliada – defende.
Andrea diz não ter ainda muita clareza das transformações arquitetônicas e urbanísticas que poderão surgir em todo o planeta, como fruto
da atual pandemia da Covid-19.
– Acho muito cedo para apostas. De todo modo, acredito que as reflexões e críticas se debruçarão mais sobre o espaço habitacional, vivido e explorado no limite de sua capacidade de reinvenção neste momento -, opina.
LUGARES PREFERIDOS DE ANDREA QUEIROZ REGO NO RIO
1 - JARDIM BOTÂNICO – “Pelas belezas naturais, monumentos de
valores históricos, artísticos e arqueológicos ímpares que a instituição
abriga.”
2 -URCA – “Um dos paraísos da cidade. Lugar ideal para relaxar e
curtir, com a família e amigos, um dos visuais mais lindos da Capital,
especialmente nos fins de tarde.”
3 -LAGOA – “Suas águas calmas produzem um belo cenário para a
prática de esportes náuticos. Ao longo dos seus 8 quilômetros de
extensão de seu entorno, ciclistas completam a paisagem.”
4 -FUNDÃO – “No bairro estão a reitoria e a maioria das unidades
UFRJ, que ocupam uma área superior a cinco milhões de metros
quadrados. Uma ilha, literalmente, de saberes, de conhecimentos.”
5 -TIJUCA – “Além de abrigar uma dos maiores florestas urbanas do país,
suas praças são pontos tradicionais de encontros de cariocas e turistas,
como a Saens Peña e a Xavier de Brito, popularmente chamada de Praça dos
Cavalinhos.”
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1 - JARDIM BOTÂNICO

2 - URCA

3 - LAGOA
Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

4 - FUNDÃO

5 - TIJUCA
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Very Carioca, as she defines herself, the architect, urban planner
and professor, Andrea Queiroz Rego, director of the Architecture and
Urban Planning School (FAU) of the Federal University of Rio de Janeiro
(UFRJ), is one of the professionals who don’t hide the emotions when
addressing Rio de Janeiro and its beauties. Born in the “Wonderful City”,
she recounts growing up experiencing “many Rios”. All full of great
memories, for the most part.
-Rio is my house, my home. I know that there are many Rios in Rio and
I don’t know all of them equally, but this is a characteristic of someone
who lives in such a complex metropolis. I can tell that I am from the
South District, since I have spent my childhood living in Flamengo, Leme
and Botafogo. My teenage years were in Gávea and Lagoa. Adulthood,
besides Lagoa, was in São Conrado -, she tells.
According to Andrea, the experience and memories from this
neighborhoods are extremely rich and unforgettable.
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- But I also love the other locations in Rio, such as Fundão, Urca, Jardim
Botânico, Tijuca, Some are wonderful, others good and some not so much.
In fact, I couldn’t tell what in rio mesmerizes me the most: its green and
blue landscape; the diversity; the light; the water, anyaw -, States Andrea
The architect, who is also a professor in the architecture postgraduate
course (PROARQ) and is part of the Department of Urbanism and
Environment (DPUR) of the Federal University of Rio de Janeiro, considers
herself happy for having acted, in a couple professional opportunities, in
projects of urban spaces in Rio.
- In the theoretic and academical reflection about these spaces
and also the discussion on professional practice, with regard to the
Architecture and Urban Planning Council. Unfortunately, architecture
and urban planning have always had an elitist bias, only accessible for
a few people, for private and built up spaces, as well as urban public
spaces. This happens not only in our country, but also around the world.
However, here, more than in other places, it is fundamental that practice
and reflection are expanded - she argues.
Andrea says she is still not very clear about the architectonic and
urban planning changes that might arise around the globe, as a result of
the current Covid-19 pandemic.
- I think it is too early to bet. Anyway, I believe that critical reflections
will rely more on the living space, experienced in the limit of its
reinvention capacity in this moment-, she believes.

ANDREA QUEIROZ REGO’S FAVORITE PLACES IN RIO
(See the photos on the page 35)
1 - JARDIM BOTÂNICO – “For its natural beauties, monuments of
historical, artistic and archeological value, which are part of the
institution.”
2 - URCA – “One of the city’s paradises. The ideal place to relax and
enjoy, with family and friends, one of the prettiest views of the capital,
specially at sunset.”
3 - LAGOA – “Its calm waters create a beautiful scenario for water
sports. Along its 8 km length, cyclists complement the landscape.”
4 - FUNDÃO – “In this neighborhood is the dean’s office and most of
the schools of the Federal University of Rio de Janeiro, in an area of
more than 5 million square meters. Literally, an island of knowledge.”
5 - TIJUCA - “In addition to housing one of the largest urban forests in
the country, its squares are traditional meeting points for cariocas and
tourists, such as Saens Peña and Xavier de Brito, popularly called Praça
dos Cavalinhos.”
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Uma porta art-deco de um edifício dos anos 40 em Copacabana, um
pilotis de um prédio, a ornamentação de um casario em ruínas. O Rio de
Janeiro é fonte constante de inspiração para Celso Rayol criar projetos
para… o Rio de Janeiro. O arquiteto, que se mudou para terras cariocas
quando tinha 17 anos, assume que a cidade o conquistou pelo todo: sua
natureza, sua diversidade, seus detalhes, seu agito e seus refúgios. “Sou
completamente apaixonado. Aqui existe espaço para todos os gostos,
para toda a gente. Precisamos homenagear a nossa própria arquitetura”,
afirma Celso que elege entre seus pontos prediletos, lugares que chama
de “pausas urbanas”, onde pode reduzir a sua velocidade.
Em sua trajetória profissional, que começou como estagiário no escritório do arquiteto, urbanista e ex-prefeito do Rio Luiz Paulo Conde, já
assinou todo tipo de projeto. Entre eles, prédios reconhecidos interna38
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cionalmente por prêmios como o do ArchDaily, “Building of the year”.
Com o tempo, no entanto, Celso tem acalentado cada vez mais o desejo de ajudar e engajar a população como um todo em prol do Rio. “Se
falarmos mal, não vamos a lugar nenhum. Sou positivo. É como escrevi
na fachada de um projeto recente: ‘O prazer do caminhar vem com a
iniciativa do primeiro passo’. Precisamos cuidar da cidade e reduzir distâncias”, declara o arquiteto.
LUGARES PREFERIDOS DE CELSO RAYOL NO RIO
1 - MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM) – “O edifício brutalista
concebido por Reidy é a cereja no bolo de um belo projeto de parque
urbano que transformou a orla da Baía da Guanabara. Os pilotis que
encerram o parque me transmitem a ideia de estar em um lugar
com uma arquitetura deslumbrante e obras de arte, que eu adoro.
Me alimentam. Melhor ainda, cercado pela natureza e por jardins
projetados por Burle Marx… e com um café onde eu posso parar e
relaxar!”
2 - PARQUE LAGE – “A fusão entre a arte, natureza e arquitetura, assim
como no MAM, faz com que também indique este local do Rio. Porém,
em contraponto ao concreto e ao paisagismo modernista, o palacete
projetado pelo arquiteto italiano Mario Vodret brilha em meio a um jardim
romântico inspirado nos espaços ingleses do século XIX. O Parque Lage
me oferece o mesmo tipo de prazer que faz bem à minha alma.”
3 - INSTITUTO MOREIRA SALLES (IMS) – “Mais um lugar que me atrai
pelo combo: arte, arquitetura e natureza. Tratado por alguns críticos
como um “palacete modernista”, a sede do IMS Rio foi projetado
como casa do diplomata Moreira Salles pelo arquiteto Olavo Redig de
Campos. Tem os jardins de Burle Marx e, para completar, a beleza única
deste espaço, uma comidinha deliciosa.”
4 - SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA – “A Hípica tem uma relação com
a paisagem do entorno muito bacana. De um lado, o morro, a Floresta
da Tijuca e os prédios do bairro do Jardim Botânico, onde habito. Do
outro, o espelho d’água da Lagoa Rodrigo de Freitas e os telhadinhos
das edificações que compõem o complexo. De quebra, ainda é
agraciada por uma visão maravilhosa do Cristo Redentor.”
5 - PRAÇA MAUÁ – “A transformação pela qual esta área passou me
encanta e desperta uma sensibilidade pela memória do povo que construiu
nossa cidade. As novas edificações e a recuperação da área portuária são
voltadas para o futuro, porém ancoradas pelas múltiplas histórias que
aconteceram nesta região. É incrível ver que uma cidade com tantos pontos
turísticos já consolidados é capaz de criar um espaço como esse.”
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1 - MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM)
Fotos Alexandre Macieira/ Riotur

2 - PARQUE LAGE

3 - INSTITUTO MOREIRA SALLES

4 - SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA

5 - PRAÇA MAUÁ
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An art deco door of a 1940s building in Copacabana, a pilotis of a
building, the adornment of a ruined house. Rio de Janeiro is a constant
source of inspiration for Celso Rayol to create projects for … Rio de
Janeiro. The architect, who moved to Rio de Janeiro when he was 17,
assumes that the city has conquered him for its whole: its nature, its
diversity, its details, its excitement and its refuges. “I am completely in
love. In here, there is room for every taste, for everyone. We need to
honor our own architecture,” says Celso who chooses among his favorite
spots, places he calls “urban breaks”, where you can reduce your speed.
In his professional career, which began as an intern at the office of the
architect, urban planner and former mayor of Rio, Luiz Paulo Conde, he
has signed all kinds of projects. Among them, buildings internationally
recognized by awards such as the ArchDaily’s “Building of the year”.
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Over time, however, Celso has increasingly cherished the desire to help
and engage the population as a whole in favor of Rio. “If we speak badly
about (the city of Rio de Janeiro), we are going nowhere. I am positive.
It is as I wrote on the facade of a recent project: ‘The pleasure of walking
comes with the initiative of the first step.’ We need to take care of the
city and reduce its distances”, says the architect.
CELSO RAYOL’S FAVORITE PLACES IN RIO
(See the photos on the page 40)
1 - MUSEUM OF MODERN ART – “The brutalist building designed by
Reidy is the icing on the cake of a beautiful urban park project that
transformed the edge of Guanabara Bay. The pilotis that enclosing the
park, give me the idea of being in a place with stunning architecture
and artwork, which I love. They feed me. Better yet, surrounded by
nature and gardens designed by Burle Marx … and with a coffeehouse
where I can stop and relax! ”
2 - PARQUE LAGE (LAGE PARK) – “The fusion of art, nature and
architecture, as well as in MAM, also makes me want to indicate this
place of Rio. However, as a counterpoint to concrete and modernist
landscaping, the palace designed by Italian architect Mario Vodret shines
amidst a romantic garden inspired by 19th century English spaces. Parque
Lage offers me the same kind of pleasure that is good for my soul. “
3 - MOREIRA SALES INSTITUTE – “Another place that attracts me by
the combo: art, architecture and nature. Treated by some critics as a
“modernist palace,” IMS Rio’s headquarters was designed as the home
of the diplomat Moreira Sales by the architect Olavo Redig de Campos.
It has the gardens of Burle Marx and, to top it off the unique beauty of
this space, a delicious meal. ”
4 - BRAZILIAN EQUESTRIAN SOCIETY – “The Equestrian Society
has a very cool relation with the surrounding landscape. On one side,
the hill, the Tijuca Forest and the buildings of the Botanical Garden
Neighborhood, where I live. On the other, the water mirror of Rodrigo
de Freitas Lagoon and the roofs of the buildings that make up the
complex. In addition, it is also graced by a wonderful view of Christ the
Redeemer. “
5 - MAUÁ SQUARE – “The transformation by which this area went
through enchants me and awakens sensibility regarding the memory
of the people who built our city. The new buildings and the restoration
of the port area are forward looking, but anchored by the many stories
that happened in the zone. It’s amazing to see that a city with so many
consolidated touristic spots is capable of creating such a space. “
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Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, Dora Alcântara passou boa
parte da infância e da adolescência em outros estados. A carreira militar
do pai permitia apenas viagens de férias à cidade onde a menina aproveitava os dias para ficar com a família em uma tradicional casa na Usina,
da Tijuca, e tomar banhos de mar em Copacabana. Aos 17 anos, Dora
finalmente voltou a morar em sua cidade natal e experimentou um sentimento que a acompanha até hoje, sete décadas mais tarde. “Foi como
se, a partir daquele momento, vivesse permanentemente em férias. O
Rio de Janeiro, com sua natureza única e sua atmosfera de acolhimento,
nos proporciona essa alegria de viver”, afirma a arquiteta.
A relação que estabeleceu desde então com a cidade foi de profunda
admiração. Não apenas pelos edifícios icônicos que passeiam por séculos de variados estilos arquitetônicos mas, principalmente, pela natureza
exuberante. Juntos, mar, lagoas, colinas, floresta, rios e parques convivem em harmonia com a obra criada por expoentes da arquitetura que
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deixaram em terras cariocas a sua marca. “Nada é tão marcante no Rio
como a sua beleza natural. Apesar de exemplares como o Mosteiro de
São Bento, o Outeiro da Glória, o Paço Imperial, o Theatro Municipal e o
Palácio Gustavo Capanema, o que mais encanta, o que é mais impressionante, é essa natureza única que não nos permite ver com pessimismo o
momento difícil pelo qual passamos”, define Dora que optou por morar
na Lagoa, com seu harmonioso conjunto arquitetônico, cercada de água
e de montanhas cobertas de verde.
LUGARES PREFERIDOS DE DORA ALCÂNTARA NO RIO
1 - CRISTO REDENTOR – “Uma das maravilhas do mundo. A posição com
os braços abertos, além de evocar a cruz redentora, sugere o abraço
acolhedor, marca registrada do carioca.”
2 - PÃO DE AÇÚCAR – “Nos aproxima do ponto inicial da cidade, o
Morro Cara de Cão. Além disso, oferece uma vista abrangente do Rio de
Janeiro, em especial da Baía da Guanabara. Esse encontro do mar com
as montanhas é uma das características especiais do Rio.”
3 - FLORESTA DA TIJUCA – “Como se já não bastasse toda a beleza do
Rio, uma floresta como a da Tijuca em um centro urbano torna a cidade
excepcional. Além disso, esse replantio representa um esforço exemplar
que continua a servir de inspiração para os dias atuais.”
4 - LAGOA RODRIGO DE FREITAS E ENTORNO – “Esse canto da cidade
guarda em si a ideia deste Rio que já foi repleto de lagoas, em grande
parte aterradas. Uma paisagem que emociona, cercada de morros e de
verde.”
5 - OUTEIRO DA GLÓRIA – “Além de linda, essa igreja ocupa um local
com vista privilegiada e muita história. Uma arquitetura religiosa, com
uma planta incomum no conjunto luso brasileiro, feita por um militar.
Traz ainda composições belíssimas de azulejos, uma arte que tanto
caracteriza a nossa cultura luso-brasileira.”
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1 - CRISTO REDENTOR
Fotos Alexandre Macieira/ Riotur

2 - PÃO DE AÇÚCAR

3 - FLORESTA DA TIJUCA
Michel Filho/Prefeitura do Rio

4 - LAGOA RODRIGO DE FREITAS
E ENTORNO

5 - OUTEIRO DA GLÓRIA
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Although she was born in Rio de Janeiro, Dora Alcântara spent most
of her childhood and teenage years in other states. Her father’s military
career allowed her to stay in the city only during vacations, when the
young girl enjoyed the days with her family in a traditional house in Usina,
Tijuca neighborhood, and took sea baths at Copacabana beach. At the
age of 17, Dora finally returned to live in her hometown and experienced
a feeling that follows her to this day, seven decades later: “It was as
if, from that moment onwards, I was permanently on vacation. Rio de
Janeiro, with a unique nature and a welcoming atmosphere, gives us a
joy of living”, the architect affirms.
The relationship she established with the city since then was one of
profound admiration. It was not only due to the iconic buildings that
encompass varied centuries of architectural styles but mostly because of
the stunning nature. Together, the sea, the lakes, the hills, the forests, the
parks, and rivers live in harmony with the works created by architecture’s
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leaders who left their footprint in the city. “There is nothing more
remarkable in Rio than its natural beauty. Despite places such as the
São Bento Monastery, Gloria Hill (Outeiro da Glória), the Imperial Palace,
the Municipal Theatre, and the Gustavo Capanema Palace, what strikes
as the most charming, the most impressive, is Rio’s unique nature that
doesn’t let us look at the difficult moment we’re going through with
pessimism”, defines Dora, who opted to live in Lagoa neighborhood, with
its harmonic architectonic setting surrounded by water and mountains
covered in green.
DORA ALCANTARA´S FAVOURITE PLACES IN RIO
(See the photos on the page 45)
1 - CHRIST THE REDEEMER – “One of the wonders of the world. The
posture, with open arms, besides evoking a redeeming cross, suggests
a welcoming hug, a trademark of Cariocas (people who were born in
Rio).”
2 - SUGARLOAF MOUNTAIN – “It brings us closer to the city’s initial
spot, Morro Cara de Cão (Face Dog Hill). The encounter of the sea and
the mountains is one of Rio’s special traits.”
3 - TIJUCA FOREST – “As if Rio’s entire beauty wasn’t enough, a
forest in an urban center like the one in Tijuca makes the city become
exceptional. Besides that, the replanting represents an outstanding
effort that continues to inspire even to this day.”
4 - RODRIGO DE FREITAS LAGOON AND THE SURROUNDING AREA
– “This corner of the city hosts in itself the idea of a Rio that was filled
with lagoons, the majority of them nowadays under the ground. It is a
touching landscape, surrounded by hills and green.”
5 - OUTEIRO DA GLÓRIA (GLÓRIA HILL) – “Apart from its beauty,
this church occupies a place with a privileged view of Rio and with
an important historical background. A religious architecture, with an
uncommon blueprint in the luso-brazilian setting, designed by a military
officer. It also has stunning sets of tiles, an art so characteristic of our
luso-brazilian culture.
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Dos 7 aos 12 anos de idade, Elizabeth de Portzamparc foi interna em um
rigoroso colégio de freiras no Alto da Boa Vista, no Rio, onde era obrigada a
permanecer dias em silêncio. Na adolescência, já matriculada em uma escola mista, descobriu o teatro e frequentou o curso de artes de Frank Schaeffer. Entre os tempos de disciplina rígida e o aprendizado conquistado na
Zona Sul, a jovem Elizabeth escolheu levar para a vida e para o seu trabalho
a liberdade. Morando desde 1969 em Paris, a arquiteta carioca renomada e
premiada internacionalmente, à frente de projetos em países como França
e China, mantém esta característica presente em suas obras através da fluidez, da eliminação de barreiras entre o interior e o exterior e da admiração
pelas plantas livres idealizadas por uma de suas maiores inspirações, o arquiteto e urbanista Sergio Bernardes, e sobretudo, pelo conceito pioneiro
de espaços para a vida social e coletiva desenvolvido por arquitetos da
escola paulista como Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Lina Bo
Bardi. “Toda a minha arquitetura é baseada na ideia de interações, de rela48
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ções entre as pessoas com o lugar e com a natureza”, afirma.
Quando menina, sonhava em morar na Urca. Há quase duas décadas, adquiriu ali um terreno que só agora recebeu autorização para construção. O
projeto original vem sofrendo alterações ao longo dos anos e poderá sair do
papel como uma fundação, uma residência para jovens arquitetos ou uma
casa para Elizabeth e sua família. Certo é que haverá nesse espaço uma profunda interligação entre as linhas arquitetônicas e o exterior que exibe a Baía
da Guanabara, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e jardins exuberantes.
“Uma coisa única no Rio é a relação forte da arquitetura com a natureza. Qual
cidade com milhões de habitantes convive com uma fauna e uma flora tão
ricas?”, pergunta Elizabeth, integrante do Comitê de Honra do 27º Congresso
Internacional de Arquitetos UIA2020 Rio.
LUGARES PREFERIDOS DE ELIZABETH DE PORTZAMPARC NO RIO
1 - FLORESTA DA TIJUCA – “É um local imperdível. É incrível achar uma
floresta assim, com essa fauna e essa flora, no meio de uma cidade com
milhões de habitantes. A Capela Mayrink, onde me casei pela primeira
vez, é um belo exemplo de arquitetura colonial muito importante.”
2 - MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM) – “É um caso fortíssimo desta
relação entre arquitetura e natureza devido à presença dos jardins
projetados por Burle Marx e essa arquitetura de concreto. Além disso,
o sistema de estrutura suspensa por pórticos é maravilhoso porque
permite uma arquitetura exterior extraordinária e espaços internos
adequados para museus com plantas livres, completamente flexíveis,
que acolhem todo tipo de exposição. Esse edifício contém também uma
imensa área pública sob o museu que permite todo tipo de eventos
organizados ou improvisados. Esta característica idealizada pela escola
paulista é pioneira no mundo e está começando a ser muito utilizada
mundo afora, mais de 50 anos depois.”
3 - PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA (MEC) – “Um marco histórico
muito importante e sempre bastante citado. Tem aspectos
fundamentais da arquitetura tropical com enormes pilares que dão
sombra, uma dimensão para o espaço muito importante. Toda a
volumetria é um aspecto muito importante da obra do Niemeyer.”
4 - CIDADE DAS ARTES – “É muito raro para um arquiteto estrangeiro
conseguir sentir a cultura de um país e transpô-la para o seu desenho,
aspecto fundamental na arquitetura. Feito pelo Christian de Portzamparc,
com quem sou casada, este edifício é um monumento imperdível.”
5 - LARGO DO BOTICÁRIO – “Um local romântico e bucólico. Mesmo
sendo um espaço que foi reconstruído com elementos antigos do
Centro do Rio, caracteriza bastante a arquitetura colonial brasileira.”
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1 - FLORESTA DA TIJUCA
Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

2 -MUSEU DE ARTE MODERNA

3 - PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA

4 - CIDADE DAS ARTES

5 - LARGO DO BOTICÁRIO
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From the age of seven to twelve years old, Elizabeth de Portzamparc was
a student of a very rigorous catholic boarding school, at Alto da Boa Vista
neighborhood, where she was forced to remain silent for days. During her
teenage years, enrolled in a coed school, she discovered theatre and started
to study arts with Frank Schaeffer. Among the experiences from the period
of rigid discipline to the lessons learned in the South Zone of Rio, the young
Elizabeth chose to carry to her work and life the sense of freedom. Living in
Paris since 1969, the internationally renowned carioca (someone who is born
in Rio) architect who leads projects in France and in China, keeps freedom in
her works by expressing smoothness, erasing barriers between the interior and
the exterior, and by showing her admiration for the plans idealized by one of
her mentors, the architect and urbanist Sergio Bernardes, and above all, for
the pioneering concept of spaces for social and collective life developed by
architects from the São Paulo school such as Vilanova Artigas, Paulo Mendes
da Rocha and Lina Bo Bardi. “My entire architecture is based on the idea of
interactions, of relations between people with space and nature”, she states.
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When she was a child, she dreamt of living in Urca. Nearly two
decades ago she purchased land in that neighborhood, which has only
recently received authorization for construction. The original project has
been modified throughout the years and can come through either as a
foundation, a residence for young architects, or a house for Elizabeth and
her family. The only certainty is that it will have a profound link between
architectonic lines and the exterior, from where it is possible to see the
Guanabara Bay, Christ the Redeemer, Sugarloaf mountains, and magnificent
gardens. “Something unique about Rio is the strong connection between
architecture and nature. Which city, with millions of residents, coexists
with such rich fauna and flora?”, Elizabeth questions, a member of the
Honourable Committee of the XXVII World Congress of Architects.
ELIZABETH DE PORTZAMPARC’S FAVORITE PLACES IN RIO
(See the photos on the page 50)
1 - TIJUCA FOREST – “It’s a must-see. It’s incredible to find a forest such
as Tijuca, with this fauna and flora, in the midst of a city with millions of
residents. The Mayrink Chapel, where I first got married, is a beautiful and
important example of colonial architecture.”
2 - MUSEUM OF MODERN ART – “It’s an excellent example of this mixture
between architecture and nature due to the gardens designed by Burle
Marx and the concrete architecture. Besides, the suspended structure
system by porticos is wonderful because it allows an extraordinary exterior
architecture and internal spaces suitable for museums with open plans,
completely flexible, to host any type of exhibition. This building also
contains an immense public area under the museum to celebrate the most
diverse events, either organized or improvised. This characteristic idealized
by the Paulista School is a world pioneer and is starting to be replicated
around the world, more than 50 years later.”
3 - GUSTAVO CAPANEMA PALACE – “A historical and very important
landmark, always mentioned by specialists. It has fundamental aspects of
tropical architecture with huge pillars that cast a shadow, an important
dimension for the space. The entirety of the building’s volumetry is an
important aspect of Niemeyer’s work.”
4 - CIDADE DAS ARTES (CITY OF ARTS) – “It is quite rare for a foreign architect
to be able to absorb a country’s culture and express it through his design, a
fundamental aspect of architecture. Designed by Christian de Portzamparc, to
whom I am married, this building is an indispensable monument.”
5 - LARGO DO BOTICÁRIO (APOTHECARY’S SQUARE) – “A romantic and
bucolic place. Even if it’s a space reconstructed with old elements from
Downtown Rio, it is a good manifestation of Brazilian colonial architecture.”
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Antes dos prédios e das grandes construções, os parques, os jardins, as
praças. O conceito de cidade para Jeferson Salazar atravessa espaços de
convivência e privilegia o encontro como essência do que é urbano. É nas
áreas públicas que o exercício da coexistência é realizado. “Prédios ícones
são representações de poder, e o seu esplendor, assim como sua escala,
afastam a população da percepção real da função social da profissão de
arquitetura e urbanismo. Isso não é o que mais valorizo”, diz.
Nascido no Maranhão, Jeferson se mudou com três anos de idade para a
casa da avó materna, no Lins de Vasconcelos. É na Zona Norte que ele reconhece a essência do espírito carioca da solidariedade, do acolhimento. Morador do Rocha, ele aplica no seu dia a dia a diversidade que valoriza no urbanismo. “Recentemente, fui com meu filho de 17 anos a um baile funk no Méier.
Por que não iria? A cidade é o local do encontro, o maior produto da cultura
humana, e só existe através da convivência entre as diferenças”, afirma.
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LUGARES PREFERIDOS DE JEFERSON SALAZAR NO RIO
1 - PARQUE MADUREIRA – “Um lugar extremamente plural do qual a
população se apropriou. É fantástico como um espaço de encontro e
de arte, música, poesia… Uma diversidade sem fim de atividades e de
perfis.”
2 - CINELÂNDIA – “A Cinelândia está cercada de edificações
representativas que contam a história do Rio de Janeiro e do Brasil. É
um local de manifestações e de convivência entre as diferenças.”
3 - SAMBÓDROMO – “Além de lindo, esse projeto de Niemeyer reúne
muitos usos. É um espaço de grandes espetáculos em determinados
momentos mas também tem, ao longo de todo o ano, o seu uso
voltado para a educação. E educação é sinônimo de emancipação.”
4 - CONJUNTO RESIDENCIAL PREFEITO MENDES DE MORAES
(PEDREGULHO) – “Um projeto belíssimo feito pelo arquiteto Affonso
Eduardo Reidy, servidor público, que traz concepções pioneiras. A
sinuosidade das suas curvas acompanha o relevo do terreno e traz
a habitação acompanhada por uma concepção social muito forte,
inclusive incorporando espaços de uso comum.”
5 - ATERRO DO FLAMENGO – “Outro presente de Reidy para a cidade:
um espaço de convivência pública onde a diversidade impera. Todos os
extratos da sociedade interagem neste lindo jardim de uma maneira única.”
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1 - PARQUE MADUREIRA
Cezar Loureiro/Riotur

3 - SAMBÓDROMO

2 - CINELÂNDIA
Michel Filho/Prefeitura do Rio

5 - ATERRO DO FLAMENGO

4 - CONJUNTO RESIDENCIAL
PREFEITO MENDES DE MORAES
(PEDREGULHO)
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Before buildings and large buildings, parks, gardens, squares. The concept
of city for Jeferson Salazar involves living spaces and privileges the meeting
as the essence of what is urban. It is in public areas that the exercise of
coexistence is performed. “Iconic buildings are representations of power,
and its splendor, as well as their scale, distance the population from the
real perception of the social function of the architecture and urbanism
profession. This is not what I value most,” he says.
Born in Maranhão, Jeferson moved at the age of three to his maternal
grandmother’s house in Lins de Vasconcelos. It is in the North Zone that he
recognizes the essence of the spirit of solidarity of Rio de Janeiro citizens,
of welcoming. A resident of Rocha, he applies in his daily life the diversity he
values in urbanism. “I recently went with my 17-year-old son to a funk ball at
Méier. Why wouldn’t I go? The city is the meeting place, the greatest product of
human culture, and only exists through the coexistence of differences,” he says.
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JEFERSON SALAZAR’S FAVORITE PLACES IN RIO
(See the photos on the page 55)
1 - MADUREIRA PARK – “An extremely plural place that the population
appropriated. It’s fantastic as a meeting place and for art, music, poetry
… An endless diversity of activities and profiles.”
2 - CINELÂNDIA SQUARE– “Cinelândia is surrounded by representative
buildings that tell the history of Rio de Janeiro and Brazil. It is a place
of manifestations and coexistence between differences.”
3 - SAMBÓDRAMO – “In addition to being beautiful, this Niemeyer
project brings together many uses. It is a space for great shows at
certain times, but it is also used throughout the year for education.
And education is synonymous with emancipation.”
4 - PEDREGULHO RESIDENTIAL COMPLEX– “A beautiful project by
architect Affonso Eduardo Reidy, a civil servant, who brings pioneering
concepts. The curls of its curves accompany the land’s relief and
bring housing together with a very strong social conception, including
incorporating spaces for common use.”
5 - FLAMENGO PARK - “Another gift from Reidy to the city: a public
space where diversity reigns. All extracts from society interact in this
beautiful garden in a unique way.”
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O Rio que mora no mar sorri para o arquiteto João Uchôa. Adolescente,
pegava onda no Arpoador em pranchas feitas por ícones cariocas como
o Pepê. Anos mais tarde, já formado em Arquitetura, promovia shows nas
praias para conscientizar a população sobre a necessidade de preservação
da natureza, muito antes do debate ecológico dos dias atuais. “Cresci pegando onda no Arpoador. A praia é um privilégio do Rio de Janeiro. Quando
estamos nela, esquecemos todos os problemas. É um espaço que guarda a
magia do carioca”, afirma João, que atualmente frequenta a praia na companhia do filho de 12 anos.
Como arquiteto, ele se especializou em projetos que têm a alegria como
alicerce. Está à frente do atual processo de reurbanização do Jardim Zoológico, trabalha há duas décadas com o Rock in Rio e idealizou a Cidade do
Samba, entre outras iniciativas. Ainda tem tempo para se dedicar a planos
como a criação de uma “guarderia” do surf na Praia da Macumba: uma mistura de “marina de longboard”, bar e hostel. “O Rio é um local de encontro,
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onde a troca cultural acontece nas ruas, na praia. Procuro fazer a minha
parte com alegria e descontração”, diz João, que em breve lança um livro
para dividir suas histórias, projetos e aprendizados com jovens arquitetos.
LUGARES PREFERIDOS DE JOÃO UCHÔA NO RIO
1 – ESPAÇOS CULTURAIS – “CCBB, Rock in Rio, Sambódromo,
MAM, Cidade das Artes, MAR… Uma cidade moderna depende de
equipamentos culturais e a áurea do Rio de Janeiro é a arte e a cultura.
Não é à toa que lançamos tantos movimentos. O Rio é um local de
arte, esse é um produto nosso e precisamos investir para que seja cada
vez mais forte.”
2 – REGIÃO PORTUÁRIA – “Este espaço dentro de 10 ou 15 anos será
maravilhoso. Foi assim em Barcelona, em Buenos Aires, em Portugal.
Começou o processo aqui. Acho que a área portuária é o futuro do Rio de
Janeiro em todos os aspectos: artístico, cultural, habitacional, empresarial…”
3 – PRAIAS – “Todas, em especial a do Arpoador, onde cresci. É onde o
Rio de Janeiro preserva a sua alma. Cada espaço tem suas diferenças,
suas características próprias, e se somam. É um ponto único da cidade,
sem igual em todo o mundo.”
4 – OS PARQUES – “Jardim Botânico, Parque Lage, Floresta da
Tijuca… Sonho ver todos eles funcionando muito bem. São todos
equipamentos tão importantes para a cidade como a praia. O Zoo vai
mostrar agora para o Rio como esses espaços podem ser realmente
bons e atraentes para a população.”
5 – O ESPÍRITO CARIOCA – “Não é um local mas está na praia, no
boteco, na Lapa, no samba… Ele está guardado em todos esses
espaços que congregam, onde a festa acontece. Isso é parte do
patrimônio carioca, onde a base da cidade está presente desde
sempre. Assim como a favela, eles guardam a alma do Rio de Janeiro.”
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1 – ESPAÇOS CULTURAIS

2 – REGIÃO PORTUÁRIA

3 – PRAIAS
Fernando Maia/Riotur

4 – OS PARQUES

5 – O ESPÍRITO CARIOCA
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Rio that lives by the sea, smiles at architect João Uchôa. As a teenager,
he used to surf at Arpoador on surfboards made by Rio de Janeiro’s icons
such as Pepê. Years later, already graduated in Architecture, he used to
promote concerts at the beaches to make the population aware of the need
to preserve nature, long before the current ecological debate. “I grew up
surfing at Arpoador. The beach is a privilege of Rio de Janeiro. When we
are in there, we forget all the problems. It is a space that holds the magic of
the carioca”, says João, who currently goes to the beach together with his
12-year-old son.
As an architect, specialized himself in projects that have joy as a foundation.
He is in charge of the current process of the Zoo’s re-urbanization, has been
working for two decades in Rock in Rio Festival and has created the Cidade
do Samba, among other initiatives. He still has time to devote himself to
plans like creating a surf support spot at the Macumba Beach: a mix between
“longboard harbour”, bar and hostel. “Rio is a meeting place, where cultural
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exchange takes place on the streets, on the beach. I try to do my part with
joy and relaxation”, says João, who will soon launch a book to share his
stories, projects and learnings with young architects.
JOÃO UCHÔA FAVORITE’S PLACES IN RIO
(See the photos on the page 60)
1 – CULTURAL SPACES – “Bank of Brazil Cultural Center, Rock in Rio
Festival, Sambódromo, Museum of Modern Art of Rio de Janeiro,
City of Arts Cultural Complex (Cidade das Artes), Museum of Arts of
Rio de Janeiro… A modern city depends on cultural facilities and Rio
de Janeiro is art and culture. For this reason, we launched so many
initiatives. Rio is a place of art, this is our product and we need to
invest to make it stronger and stronger.”
2 – THE PORT REGION – “This place, within 10 or 15 years, will be
wonderful. It happened in Barcelona, in Buenos Aires, in Portugal.
The process started here. I think the port area is the future of Rio de
Janeiro in all aspects: artistic, cultural, housing, business …”
3 –THE BEACHES – “All, especially Arpoador, where I grew up. It is
where Rio de Janeiro keeps its soul. Each place has its differences, its
own characteristics, and they all add up. It is a unique spot in the city,
unparalleled in the world.”
4 – THE PARKS – “Botanical Garden, Parque Lage (Lage Park), Tijuca
Forest … I dream of seeing them all working very well. They are all
important facilities for the city as the beaches. The Zoo will now
show Rio how these facilities can be really good and attractive to the
population.”
5 – THE CARIOCA SPIRIT – “It is not a place but it is on the beach, in
the bar, in Lapa, in samba … It is kept in all these spaces that gather
people together, where the party takes place. This is part of Rio’s
heritage, where the foundation of the city has always been present.
Just like the favelas, they keep the soul of Rio de Janeiro.”
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A bronca do pai não adiantou nada. O menino que subia o Morro do Fallet e trocava seus brinquedos importados por piões e outros improvisados
com latas e fios, não obedeceu ao pai neste item. Tá certo que era orientado
pela mãe a brincar na favela “porque lá não passava carro”, mas precisava
trocar os brinquedos? Luiz Carlos Menezes de Toledo, hoje com 76 anos, se
diverte ao lembrar disso. Principalmente por não ter, até os dias atuais, se
desligado da favela. Só mudou o endereço.
O renomado doutor arquiteto, que assina projetos de mais de 40 hospitais no país, o imponente Centro de Convenções Sulamérica e o Complexo
Esportivo da Rocinha, no Rio, autor de livros que são referência no setor,
palestrante dos mais requisitados no Brasil, tem um orgulho especial pelo
trabalho que desenvolve na Rocinha. Dá aulas de urbanismo para moradores, faz projetos para ruas e vielas respeitando o modo de vida local.
Montou até escritório na comunidade na época em que desenvolvia o
Plano Diretor Sócio Espacial da Rocinha. Conta satisfeito que a Rua 4 pa63
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recia um túnel e havia um índice alto de tuberculose entre moradores. Seu
projeto transformou a via, que foi alargada, urbanizada e a população ficou
mais saudável. Em seu escritório na Glória, criou a Casa de Estudos Urbanos. O foco? A potência das Indisciplinas Urbanas, e entre elas a Rocinha,
é claro. Por sua ligação com a comunidade, foi convidado pelo Governo do
Estado do Rio para participar da equipe do Programa Comunidade Cidade,
que pretende levar saneamento básico às favelas do Rio de Janeiro.
LUGARES PREFERIDOS DE LUIZ CARLOS MENEZES TOLEDO NO RIO
1 - HUMAITÁ – “Tenho uma relação de amor e ódio com o bairro. Moro
perto de um bosque preservado pela Prefeitura do Rio. Vi árvores
crescerem e pássaros entram em minha casa, o que adoro. Mas, após
ser acometido por esclerose lateral primária, fiquei ilhado na ladeira
onde moro. Desta parte não gosto.”
2 - RIO COMPRIDO – “Tenho um vínculo enorme com o bairro onde
nasci e passei parte da infância. Havia hortas imensas, que abasteciam
a feira local com produtos fresquinhos. Brinquei muito nas ruas do
Fallet, onde desembocava a rua em que eu morava. Acho que o
convívio com essa favela na infância influenciou bastante na minha
atuação profissional.”
3 - ROCINHA – “Todos falam das coisas ruins da favela. Por ter contato
desde menino, quando vi o potencial de criatividade dos moradores,
fiquei fascinado. E mais: pelo conjunto de becos e escadarias desta
favela, construídos pelos próprios moradores para vencer a forte
declividade das encostas da Gávea e de São Conrado, onde se localiza.
Projetos urbanísticos e arquitetônicos para lá, têm que respeitar a
cultura e os hábitos da população local.”
4 - ILHA DE GUARATIBA – “Lugar onde relaxo com meus cachorros,
lendo e olhando as carpas no lago. Por mim moraria naquele bairro da
Zona Oeste do Rio, onde passo muitos fins de semana.”
5 - COPACABANA – “Morei lá por 21 anos e acompanhei sua
transformação. Foi muito especial para mim acompanhar a Rua Barata
Ribeiro desde que ela tinha trânsito nos dois sentidos. Frequentei as
livrarias, galerias de arte e os botequins e inferninhos do bairro, porque
ninguém é de ferro, e principalmente a praia, na época de águas
transparentes e repletas de tatuís, enterrados na areia molhada. Não
era preciso sair do bairro para nada. Eu era um ‘menino do Rio’, só que
mais feio.”
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1 - HUMAITÁ
Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

2 - RIO COMPRIDO

3 - ROCINHA
Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

4 - ILHA DE GUARATIBA

5 - COPACABANA
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Dad’s scolding didn’t work. The boy who climbed the Fallet Hill (favela)
to exchange his imported toys for bottle tops and other improvised ones,
made with cans and wires, did not obey his father on this aspect. It is true
that he was oriented by his mother to play in the favela “because there was
no car there”, but did he need to exchange his toys? Luiz Carlos Menezes
de Toledo, now 76 years old, has fun remembering that. Mainly because
he hasn’t, until the present day, been disconnected from the favela. He just
changed his address.
The renowned doctor architect, who signs more than 40 hospitals projects
in the country, the imposing Sulamerica Convention Center and the Sports
Complex of Rocinha, in Rio, among other great works, author of books of
reference in the sector, one of the most requested speakers in Brazil, has a
special pride for the work he develops in Rocinha. Among them, there are
urbanism classes for residents, projects for streets and alleys, respecting
the local way of life. He even set up an office in the community at the
time he was developing Rocinha’s Socio-Space Master Plan. He tells with
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satisfaction that 4th Street looked like a tunnel and there was a high rate of
tuberculosis among residents. His project transformed the road, which was
widened, urbanized and the population became healthier. In his office in
the Glória Neighborhood , he created the House of Urban Studies.
The focus? The power of Urban Indisciplines, and among them it is
Rocinha, of course. Because of his connection with the community (the
Rocinha Neighborhood), he was invited by the State Government of Rio to
be part of the City Community Program’s team, which aims to bring basic
sewerage services to the favelas of Rio de Janeiro.

1 - HUMAITÁ NEIGHBORHOOD – “I have a relationship of love and hate
with the neighborhood. I live near a forest preserved by Rio’s City Hall.
I’ve seen trees grow and birds enter into my house, which I love. But
after being affected by primary lateral sclerosis, I was isolated on the
hillside where I live. I don’t like this part.”
2 - RIO COMPRIDO NEIGHBORHOOD – “I have an enormous bond with
the neighborhood where I was born and spent part of my childhood.
There were huge gardens that supplied the local fair with fresh
products. I played a lot in the streets of Fallet, where the street I lived
ended up. I think that interaction with this favela during my childhood
had a great influence on my professional performance.”
3 - ROCINHA NEIGHBORHOOD – “Everyone talks about the bad things
in the favela. For having contact with it since I was a boy, when I saw
the potential for creativity of the residents, I was fascinated. There is
more: I was fascinated by the set of alleys and stairs of this favela, built
by the residents themselves to overcome the steep slopes of Gávea
and São Conrado, where it is located. Urban and architectural projects
there must respect the culture and habits of the local population.”
4 - ILHA DE GUARATIBA NEIGHBORHOOD – “A place where I relax
with my dogs by reading and watching the carps in the lake. If it was
up to me, I would live in that neighborhood in the West Zone of Rio,
where I spend many weekends.
5 - COPACABANA NEIGHBORHOOD – “I lived there for 21 years and
followed its transformation. It was very special for me to watch Barata
Ribeiro Street since it had a double hand. I went to the bookstores, art
galleries and the botequins and brothels of the neighborhood, nobody
is perfect, and mainly the beach, at the time of transparent waters and
full of armadillos, buried in the wet sand. There was no need to leave
the neighborhood for anything. I was a ‘Rio Boy’, but uglier.”
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Nascido e criado em Salvador, Nivaldo Andrade descobriu o Rio de Janeiro quando cursava a faculdade de Arquitetura na Bahia, no início dos
anos 90. Veio à cidade para um encontro de estudantes e desembarcou em
plena Lapa, na Fundição Progresso. Mesmo antes do processo de revitalização implementado na região, aquele cantinho do Centro encantou o jovem
pela sua diversidade tanto cultural, quanto de estilos arquitetônicos. “Até
hoje, todas as vezes que venho ao Rio, dou um jeito de passar pela Lapa e
comemorar a vida que existe naquele espaço tão tradicional”, afirma.
Apaixonado pela cidade, Nivaldo salienta que este é justamente um dos
aspectos que tornam o Rio de Janeiro único: a vida de rua, rara nos grandes centros urbanos brasileiros. Um cotidiano, segundo ele, favorecido pela
arquitetura e pelos projetos urbanísticos que compõem o cenário carioca.
“Todos os grandes nomes dessa área passaram por aqui”, lembra. O maior
deles, segundo Nivaldo, é Oscar Niemeyer que tinha a capacidade de usar
o concreto como se fosse líquido. “A maior beleza do Rio é esta integração
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entre a natureza exuberante e o que o homem produziu. E na Casa das Canoas (obra de Niemeyer), esse encontro é pleno”, declara Nivaldo.
LUGARES PREFERIDOS DE NIVALDO VIEIRA
DE ANDRADE JÚNIOR NO RIO
1 – PALÁCIO CAPANEMA – “Um lugar muito especial para o Rio de
Janeiro e uma referência da arquitetura moderna para o mundo.”
2 – INSTITUTO MOREIRA SALLES (GÁVEA) – “Uma instituição que une
uma arquitetura excepcional e os magníficos jardins projetados por
Burle Marx com exposições de fotografia de altíssimo nível. Tudo isso
de forma gratuita.”
3 – LAPA E SEU ENTORNO – “Uma região singular, que oferece uma
enorme riqueza cultural e exemplos de vários momentos da arquitetura
brasileira, do colonial ao moderno.”
4 – MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM) – “Um dos museus mais
importantes do Brasil. Não só pelo seu acervo mas também pelo
prédio onde está instalado, um marco da arquitetura moderna
mundial.”
5 – CASA DAS CANOAS (SÃO CONRADO) – “Niemeyer é o maior
arquiteto que o Brasil já teve e um dos maiores do mundo. A Casa das
Canoas é um dos endereços onde a sua arte se manifesta de maneira
mais espetacular.”
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1 – PALÁCIO CAPANEMA
Pedro Kirilos/Riotur

2 – INSTITUTO MOREIRA SALLES

3 - LAPA E SEU ENTORNO
Divulgação

4 – MUSEU DE ARTE MODERNA

5 – CASA DAS CANOAS
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Born and raised in Salvador, Nivaldo Andrade discovered Rio de Janeiro
while attending architecture school in Bahia, in the early 1990s. He came
to the city of Rio for a students’ meeting and landed in Lapa at Fundição
Progresso. Even before the revitalization process was implemented in the
region, that little corner of Downton Rio enchanted the youth for its diversity,
both cultural and architectural styles. “Until today, every time I come to Rio,
I find a way to go through Lapa and celebrate the life that exists in that
traditional space,” he says.
Passionate about the city, Nivaldo highlights that this is precisely one
of the aspects that makes Rio de Janeiro unique: street life, rare in large
Brazilian urban centers. A daily life, according to him, is underlined by the
architecture and urban projects that make up the scenario of Rio de Janeiro.
“All the big names in this area have come here,” he recalls. The biggest
one, according to Nivaldo, is Oscar Niemeyer, who had the ability to use
concrete as if it were liquid. “Rio’s greatest beauty is its integration between
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the exuberant nature and what man has produced. And at Casa das Canoas
(Niemeyer’s work), this meeting is complete,” says Nivaldo.
NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JÚNIOR FAVORITE’S PLACES IN RIO
(See the photos on the page 70)
1 – GUSTAVO CAPANEMA PALACE – “A very special place for Rio de
Janeiro and a reference of modern architecture to the world.”
2 – MOREIRA SALLES INSTITUTE – “An institution that unites
exceptional architecture and the magnificent gardens designed by
Burle Marx with very high-level photography exhibitions. All for free”
3 – LAPA NEIGHBORHOOD AND ITS SURROUNDINGS – “A unique
region that offers enormous cultural richness and examples of various
periods of the Brazilian architecture, from colonial to modern.”
4 – MUSEUM OF MODERN ART – “One of the most important museums
in Brazil. Not only for its collection but also for the building where it is
installed, a landmark of the modern world architecture. “
5 – CASA DAS CANOAS (CANOAS HOUSE) in São Conrado
Neighborhood – “Niemeyer is the greatest architect that Brazil has ever
had, and is one of the greatest in the world. Casa das Canoas is one of
the addresses where his art is most spectacularly shown”.
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Publicado no site do RCMA em 08/06/2020
Tenho 55 anos, sou professor do departamento de arquitetura da PUC-Rio. Um carioca da gema, nascido em Botafogo.
Eu já morei fora algumas vezes, mas sempre quis voltar porque, me dou
conta, o Rio está mesmo em mim. Acho que o que mais gosto é mesmo a
mistura, a pluralidade. A praia. Ipanema, são Conrado, Barra. Desde bebê
frequento as praias do Rio. Muita coisa vai mudar. E muitas pra pior. Mas
pode haver um ressurgimento de atividades ao ar livre. E depois, vamos nos
livrar da fixação que desenvolvemos por ambientes climatizados. No caso
da arquitetura, isso foi altamente danoso: pense na quantidade de varandas
fechadas com vidro... isso não faz sentido nenhum. Talvez isso seja revisto.
As manifestações de rua. Os bailes, as feiras, as festas.
LUGARES PREFERIDOS DE OTÁVIO LEONÍDIO NO RIO
1. CINELÂNDIA - “Onde eu me sinto a um só tempo mais carioca e
mais brasileiro, sobretudo em dias de manifestações políticas.”
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2 - CIRCO VOADOR - “Sou fanático pelo Circo, e não conheço no
mundo todo nenhum lugar tão bom pra ver show e dançar até se
acabar.”
3 - SHOPPING CHÃO, NA GLÓRIA - “Sempre gostei muito de mercados
de pulgas, e frequentei por anos a feira da Praça XV. Mas nada se
compara ao Shopping Chão da Glória…”
4 - BIBLIOTECA NACIONAL - “Um espaço público que faz a gente
acreditar na própria ideia (tão atacada) de espaço público. A seção
de iconografia é talvez a melhor no mundo todo. E o corpo de
funcionários e funcionárias é incrível.”
5 - PRAÇA TIRADENTES - “Um dos lugares mais plurais, e portanto
ricos, da cidade. Sou frequentador assíduo da Tiradentes Cultural, um
dos meus programas favoritos da Cidade.”
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1. CINELÂNDIA
Arquivo pessoal

2 - CIRCO VOADOR

3 - SHOPPING CHÃO, NA GLÓRIA
Pedro Damasio/Cortesia Tiradentes Cultural

4 - BIBLIOTECA NACIONAL

5 - PRAÇA TIRADENTES
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Published on the RCMA website on 08/6/2020

I am a 55 years old professor of Architecture at Rio de Janeiro Pontifical
Catholic University (PUC-Rio). I was born and raised in Rio de Janeiro, in the
Botafogo Neighborhood.
I’ve lived abroad a few times, but I always wanted to come back because,
as I realize, Rio is really a part of me. I think that what I like most in the city is
its mix, the plurality, the beach. Ipanema, São Conrado, Barra beach. Since I
was a baby I have been going to Rio’s beaches. A lot will change (in regard
to the Covid-19 pandemic), many for the worse. However, there will be a
resurgence of outdoor activities. And then, society will have to abandon this
fixation for acclimatized environments. In the case of architecture, this (the
pandemic) was highly damaging: think of the number of closed balconies
with glass walls ... it makes no sense at all. Perhaps this will be reviewed.
Street demonstrations. Balls, street fairs, parties.
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OTÁVIO LEONÍDIO FAVORITE’S PLACES IN RIO
(See the photos on the page 75)
1 - CINELÂNDIA SQUARE – “It is where I feel more carioca (someone
who is born in Rio de Janeiro) and more Brazilian at the same time,
especially on days of political protests.”
2 - CIRCO VOADOR CONCERT HALL– “I am a fan of this cultural venue,
I don’t know anywhere else in the world where people can watch a
concert and dance like no one is watching.”
3 - FLOOR MARKET AT GLÓRIA NEIGHBORHOOD – “I have always
liked its popular markets and the neighborhood’s architecture. I also
went, for years, to the farmers market at XV Square. But nothing
compares to the Floor Market at Glória (flea market where the
products are displayed on the floor).”
4 - NATIONAL LIBRARY – “A public space that makes us believe in
the, so much assaulted idea, of public space. The section of photos and
documents might be the best in the world. Also, the staff is amazing.”
5 - TIRADENTES SQUARE – “One of the most plural and, therefore,
the richest spaces of the city. I am a regular of the Cultural Tiradentes
(monthly organized free cultural spaces located around Tiradentes
Square), one of my favorite activities in the city.”
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D E PAU L A
Arquivo pessoal

Publicada no site do RCMA em 06/05/2020
Com 5 anos de idade, a brincadeira preferida de Aurora é montar e desenhar casinhas usando vários materiais. A menina é entusiasmada com a
profissão da mãe, que se enche de orgulho, mas promete: “ela é uma típica
filha de arquiteta. Mas vai ter a liberdade de ser o que quiser”. Aurora não
tem muita saída. Não é difícil se entusiasmar ouvindo Tainá de Paula falar
de Arquitetura e Urbanismo. Carioca que cresceu na Praça Seca, na Zona
Oeste, desde pequena se empolgou com causas sociais. Com a atuação na
Pastoral de Favelas, passou a construir casas, fazer legalização fundiária e
outras questões sociais após se formar.
Já trabalhou em São Paulo, Nova Iguaçu e sua família é baiana. Mas Tainá
se diz apaixonada pelo Rio. Atualmente coordena o Projeto Brasil Cidades no
Estado do Rio de Janeiro que discute o planejamento popular. “Ouvimos a
população mais atingida pela ausência do setor público”. O objetivo é retomar pautas prioritárias a partir da percepção da inadequação habitacional.
Seu trabalho é conhecido por atuação em projetos urbanísticos para Rocinha, Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, Rio das Pedras. “Todo o Rio tem uma
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ligação estreita com as favelas. É uma cidade diferente das demais no país.
Temos grandes desafios urbanos por aqui”, diz. Tainá acredita que a crise
atual do novo coronavírus no mundo reflete a importância do arquiteto urbanista. “Temos uma função que pode salvar vidas”.
LUGARES PREFERIDOS DE TAINÁ DE PAULA NO RIO
1 - PARQUE MADUREIRA – “É um presentaço para o subúrbio carioca.
Não digo que é o mais interessante, mas é a síntese de um plano
arquitetônico para a cidade.”
2 - EDIFÍCIO GUSTAVO CAPANEMA / MEC– “É uma referência porque
dialoga com um ciclo da arquitetura em que o Rio foi emblemático.
Precisamos garantir mais espaços públicos assim.”
3 - ATERRO DO FLAMENGO – “Além de ser uma das obras-primas em
termos de parque urbano no mundo, é inclusivo, uma síntese de boa
qualidade.”
4 - PEDRA DO SAL – “Tem todo o simbolismo e tradição da cidade,
do negro. É preciso que se estude mais a Pequena África no Rio de
Janeiro. Mais de 4 milhões de negros passaram por aquele lugar. É
espaço potente para rememorar.”
4 - CASA DO JONGO – “Na Serrinha, em Madureira, tem espaço
arquitetônico muito interessante e que foi pensado exclusivamente
para encontro de jongueiros.”
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1 - PARQUE MADUREIRA
Fotos Alexandre Macieira/ Riotur

2 - EDIFÍCIO GUSTAVO CAPANEMA

3 - ATERRO DO FLAMENGO

Divulgação

4 - PEDRA DO SAL

Divulgação

5 - CASA DO JONGO
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Published on the RWCA website on 05/06/2020
At the age of 5, Aurora’s favorite game is to assemble and design houses
using several materials. The girl is enthusiastic about her mother’s profession,
who is filled with pride, but promises: “she is a typical daughter of an architect.
But she will have the freedom to be anything she wants ”. Aurora doesn’t have
much of a way out. It is not difficult to get excited when listening to Tainá de
Paula talking about Architecture and Urban planning. The carioca (someone
born in Rio) who grew up in Praça Seca (Dry Square), in the West Zone, was
drawn to social causes since she was a little girl. Through her work in Favelas
Pastoral, she started to build houses, legalizing lands, and assisting in other
social issues after she graduated from college. She has already worked in São
Paulo, Nova Iguaçu and her family is from Bahia.
Nevertheless, Tainá says she is in love with Rio. She currently coordinates
the Brazil Cities Project in the State of Rio de Janeiro, which discusses
popular planning. “We hear the population most affected by the absence
of the public sector”. The objective is to resume priority guidelines from the
perception of inadequate housing.
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Her work is known for her intervention in urban projects for vulnerable
communities such as Rocinha, Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, Rio das Pedras.
“Rio as a whole has a close connection with the favelas. It is a different city
from the others in the country. We have great urban challenges here”, she
says. Tainá believes that the current crisis of the new coronavirus in the
world reflects the importance of the urban planner and architect “We have
a function that can save lives “
TAINÁ’S FAVORITE PLACES IN RIO:
(See the photos on the page 75)
1 - MADUREIRA PARK- “It is a gift to Rio de Janeiro’ suburbs. I do not
say that it is the most interesting project, but it is the synthesis of an
architectural plan for the city.”
2 - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (MEC) BUILDING
(GUSTAVO CAPANEMA PALACE) - “It is a reference because it
dialogues with an architecture cycle in which Rio was emblematic. We
need to guarantee more public spaces like that.”
3 - FLAMENGO PARK - “Besides being one of the masterpieces in terms
of urban parks in the world, it is inclusive, a synthesis of good quality.”
4 - PEDRA DO SAL (SALT STONE) - “It has all the symbolism and
tradition of the city, of black people. Little Africa needs to be further
studied in Rio de Janeiro. More than 4 million Africans passed through
that place. It is a powerful space to remember.”
5 - CASA DO JONGO (JONGO HOUSE) - “At Serrinha, in the Madureira
neighborhood, it has a very interesting architectural space that was
exclusively designed for meetings of the jongueiros (people who
practice a dance of African origin).”
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Arquivo pessoal

Publicada no site do RCMA em 21/07/2020

O arquiteto Thiago Bernardes é daqueles cariocas tão apaixonadoos pela
cidade, que quando vai “ali em São Paulo” a trabalho, por exemplo, já morre de saudades do Rio de Janeiro no dia seguinte e fica contando as horas
para voltar. Também pudera. A Capital Fluminense é carregada de obras
com traços de dois ícones de quem herdou a profissão: o pai e avô, Claudio
Bernardes (1949-2000) e Sergio Bernardes (1919-2002).
Sérgio, que teve sua carreira revista na exposição Sergio Bernardes 100
anos, no Museu Nacional de Belas Artes, e que foi parte do calendário Rio
Capital Mundial da Arquitetura, foi o maior arquiteto de residências fluminenses nos anos 1940 e 50, tendo desenvolvido sua carreira contemporaneamente a outros grandes arquitetos modernos, como Oscar Niemeyer. Já
Cláudio, foi um dos precursores no uso de matérias-primas nas construções
em seu estado bruto, entre elas, palha, terra, pedras, madeiras e bambus.
– Tentei até fugir do ofício, para não repeti-los, mas não teve jeito.
Cresci no ambiente deles, respirava arquitetura o tempo todo com eles.
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É como o filho de um marceneiro, que vive na marcenaria e acaba, naturalmente, aprendendo a lidar com as ferramentas – justifica Thiago, hoje
com 45 anos e que acabou encontrando sua própria identidade ao longo
da brilhante carreira.
Iguais a Cláudio e Sérgio, só mesmo a fama, os reconhecimentos e premiações, inclusive internacionais, por suas obras. Uma das mais famosas é
o Museu de Arte do Rio (MAR), projeto que uniu o retrofit de dois edifícios
de períodos diferentes com a intervenção contemporânea nas fachadas e
cobertura, e que ajudou a desbravar a revitalização da Zona Portuária. Em
2013, a obra foi escolhida como um dos 100 edifícios mais importantes do
ano pela prestigiada publicação Architecture Now, da Editora Taschen.
– O desenho do MAR propõe um contato entre a natureza e os materiais que o compõem, unindo tecnologia, história e contemporaneidade,
num conceito livre de ocupação do espaço urbano. É o que tento imprimir nas minhas realizações: conceitos de simplicidade e sensações boas,
de paz, de amor e de liberdade. Como é a alma do carioca – compara,
destacando, com orgulho, segundo ele, que é “um representante, um
difusor, desses e outros valores”.
O arquiteto justifica o que o faz sentir saudades do Rio em poucas horas,
quando viaja.
– Acho que é o jeito despojado que o carioca tem de ver e levar a vida.
Em que outro lugar do mundo há uma mistura tão grande de experiências, de diferenças, numa praia, com gente de todos os cantos da cidade? Essa mistura de culturas é incrível, necessária -, destaca.
Com lembranças da infância nítidas em sua memória, quando andava de bicicleta com os amigos pela Gávea, Thiago conta que mantém
alguns hábitos da juventude hoje em dia, como nadar em grupos, atividade interrompida com a pandemia da Covid-19, mas retomada, aos
poucos, desde julho de 2020.
– Nadar em grupo, do Arpoador ao Posto 6 ou 9, por exemplo, é um
dos meus maiores prazeres. Voltei a praticar a natação lá, tomando
todas as precauções recomendadas. Aliás, por ser um povo que, definitivamente, não nasceu para ficar enclausurado, o carioca é o que
mais sofre com o isolamento social, no meu entender. A pandemia nos
privou das coisas simples, mas com significados profundos, que são a
verdadeira essência da vida, como curtir um pôr do sol com os amigos
e a família no Arpoador ou na Mureta da Urca -, finaliza.
LUGARES PREFERIDOS NO RIO POR THIAGO BERNARDES
1 - MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM) – “Por ser um dos marcos arquitetônicos mais imponentes do Rio, símbolo de uma das mais importantes instituições culturais do Brasil.”
2- PARQUE DE MADUREIRA – “Verdadeiro espetáculo de beleza a céu
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aberto. É sinônimo de lazer, cultura e diversão em família, entre amigos.
Uma obra maravilhosa em todos os sentidos.”
3 - FLORESTA DA TIJUCA – “Esse paraíso, com suas cachoeiras, trilhas,
bichos e rica vegetação, é o lugar perfeito para se escapar da correria e
estresses do dia a dia.”
4 - PEDRA DA GÁVEA – “Costumo brincar que é meu quintal, praticamente. Proporciona, de seu topo (a 850 metros de altura), uma das vistas mais bonitas do mundo.”
5 - ARPOADOR – “Assim como as outras praias cariocas, é um dos maiores patrimônios naturais do Rio. Ponto de encontro democrático para
celebrações simples, mas necessárias da vida.”
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1 - MUSEU DE ARTE MODERNA
Fotos Alexandre Macieira/Riotur

2 - PARQUE MADUREIRA

3 - FLORESTA DA TIJUCA

Ricardo Zerrenner/Riotur

4 - PEDRA DA GÁVEA

5 - ARPOADOR
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Published on the RCMA website on 7/21/2020
The architect Thiago Bernardes is one of those cariocas (someone
born in Rio) so in love with the city that, when he goes “right over there
to São Paulo” for work, for example, he’s already missing Rio on the
next day and starts to counting down the hours to return. It couldn’t
be any different; the capital of Rio de Janeiro is filled with works that
carry the emblematic design of two icons from whom Thiago inherited
his profession: Claudio Bernardes (1949-2000), his father, and Sergio
Bernardes, Thiago’s grandfather (1919-2002).
Sérgio, who had his career revisited in the exhibition Sergio Bernardes
100 years, at the National Beaux-Arts Museum, which was part of Rio
World Capital of Architecture’s Calendar, was the biggest residential
architect in Rio during the 1940s and 50s, having developed his career
contemporaneity with other important modern architects such as Oscar
Niemeyer. Claudio, on the other hand, was one of the pioneers in using raw
materials in buildings, such as straw, earth, stones, wood, and bamboo.
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– I tried to run away from this career path because I didn’t want
to emulate them, however, it was inevitable. I’ve grown up in their
environment, I breathed architecture the whole time when I was with
them. It’s like being the son of a carpenter, who lives in the carpentry and
ends up, naturally, learning how to handle the tools - justifies. Thiago,
now 45 years old, ended up finding his own identity throughout his
brilliant career.
Among the similarities with Cláudio and Sergio, there are exclusively
the fame, awards, and recognition, even internationally, due to his works.
One of his most famous designs is the Museum of Art of Rio (MAR), a
project that coupled the retrofit of two buildings from different historical
periods with a contemporary intervention in their façades and roofs, a
pioneering project for the revitalization of the Portuary Zone. In 2013,
the building was chosen as one of the 100 most important buildings of
that year by the prestigious magazine Architecture Now, from Taschen
Publishing House.
– The design of MAR proposes a contact between nature and its
material components, unifying technology, history, and contemporaneity,
in a free conception of urban space occupation. That’s what I try to print
in my works: conceptions of simplicity and good vibes, of peace, love,
and freedom. It’s like the carioca soul - he compares, proudly highlighting
that he is “a representative, a spreader of those and other values.”
The architect explains what makes him miss Rio after such short
periods when he’s traveling.
– I believe it’s the relaxed way that cariocas have of living their lives.
Where else in the world would there be such a huge mix of experiences,
differences, people from every corner of the city, gathered on the same
beach, with? This mixing of cultures is incredible and necessary -, he
emphasizes.
With childhood reminiscence still vivid in his memory, when he used to
run his bike with friends around Gavea, Thiago tells that even to this day
he keeps some of the habits from his youth such as swimming in groups,
activity interrupted by the social distance measures adopted due to the
spread of the Covid-19 pandemic, that has been gradually resumed since
July 2020.
– Open-water Swimming in groups, from the Arpoador to Post 6 or 9
( at Ipanema Beach), for example, is one of my biggest pleasures. I went
back swimming, respecting all the sanitary recommendations. Besides,
as the carioca people definitely weren’t born to be confined, we are
the ones who suffer the most with social distancing, in my opinion. The
pandemic has deprived us of simple, yet meaningful, things which are
the true essence of life, such as watching the sunset with friends and
family at Arpoador or Urca Wall (Mureta da Urca) -, he adds.
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FAVOURITE PLACES IN RIO BY THIAGO BERNARDES
(See the photos on the page 86)
1 - MUSEUM OF MODERN ART – “Because it is one of Rio’s most impressive
architectural landmarks, a symbol to one of the most important cultural
institutions in Brazil.”
2 - MADUREIRA PARK – “A true open air spectacle of beauty. A synonym
of leisure, culture, and fun with friends and family. A marvelous work in
every sense.”
3 - TIJUCA FOREST – “This paradise, its rainfalls, treks, wild animals, and
rich trees is the perfect place to escape the madness and stress of daily life.“
4 - PEDRA DA GÁVEA (GÁVEA STONE) – “I usually joke that it is my
backyard. From its summit (850 meters high), one can contemplate one
of the most beautiful views in the world.”
5 - ARPOADOR BEACH – “Just like other carioca beaches, it is one of
Rio’s biggest natural heritages.”
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Publicada no site do RCMA em 05/09/2019

Quando se mudou aos 11 anos para o Rio de Janeiro, acompanhada dos
pais e dos cinco irmãos, Verena Andreatta se encantou pela amplitude dos
espaços públicos. Moradora de Ipanema, a menina ficava fascinada, não só
com a praia, mas também com locais como o Jardim de Alah e a Praça Nossa Senhora da Paz. Pontos de encontro da população: amplos, arborizados
e generosos. Um olhar que acompanhou a curitibana de nascimento e carioca de coração pela sua vida profissional. Arquiteta e urbanista, doutora
em Urbanismo e Ordenação do Território pela Universidade Politécnica da
Catalunha, em Barcelona, Verena dedicou boa parte da sua carreira a tornar
os espaços públicos áreas de boa convivência e do bem viver. Ela fez parte
dos principais projetos urbanísticos das últimas décadas e foi uma das responsáveis, quando secretária Municipal de Urbanismo, pela conquista da
titulação de primeira Capital Mundial da Arquitetura para o Rio de Janeiro.
“O Rio é a síntese da arquitetura brasileira e também da internacional porque traz uma mescla única de todos os estilos existentes, desde o período
colonial até o moderno e contemporâneo. Temos e sempre tivemos gran90
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des arquitetos que souberam entender o espaço que estava sendo projetado”, afirma Verena.
LUGARES PREFERIDOS NO RIO POR VERENA ANDREATTA
1. PARQUE DO FLAMENGO - “Combinação harmoniosa num parque
urbano com uma estrutura viária eficiente, paisagismo original e
incomparável e arquiteturas simbólicas.”
2. CONJUNTO DO PEDREGULHO DO ARQUITETO AFFONSO
EDUARDO REIDY - “Projeto pioneiro de habitação popular com bloco
principal contornando o morro e integrando às moradias escola,
ginásio, centro de saúde, mercado, lavanderia.”
3. OUTEIRO DA GLÓRIA - “Tão belamente encaixado no alto de
promontório.”
4. PARQUE GUINLE - “Projeto urbanístico de L. Costa, inovador,
com edifícios residenciais dispostos ao redor dos jardins (3 de sua
autoria) e outros quatro projetados pelos irmãos Roberto conferem
personalidade e imagem arquitetônica única.”
5. PALÁCIO CAPANEMA – “Prédio do Ministério de Educação e
Cultura, visita obrigatória para todos profissionais da arquitetura e
urbanismo. Obra prima arquitetônica do movimento moderno o edifício
foi projetado por equipe de arquitetos formada por O. Niemeyer, J.
Machado Moreira, Affonso E. Reidy, Carlos Leão, E. Vasconcelos e
jardins de Burle Marx e teve a participação de Le Corbusier.”
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1. PARQUE DO FLAMENGO
Mariana Ramos/Prefeitura do Rio

2. CONJUNTO DO PEDREGULHO

Marco Antônio Rezende/Prefeitura do Rio

3. OUTEIRO DA GLÓRIA

Reprodução de Internet

4. PARQUE GUINLE

5. PALÁCIO CAPANEMA
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Published on the RCMA website on 9/5/2019
When she moved to Rio de Janeiro, at eleven years old, accompanied by
her parents and her five siblings, Verena Andreatta was enchanted by the
amplitude of the public spaces. A resident of the Ipanema neighborhood, the
young girl was fascinated not only by the beach, but also with places such
as Allah Garden and the Nossa Senhora da Paz Square, both are meeting
spots for residents: ample, green, and generous venues. A reference that
followed Verena throughout her professional life. Architect and urbanist,
Ph.D. in Urbanism and Territory Organization by the Polytechnic University
of Catalunya, in Barcelona, Verena dedicated a significant part of her career
to transform public spaces into areas of coexistence and well being. She was
part of some of the main urbanistic projects in the last decades and, as the
former Municipal Secretary for Urbanism, she was one of the professionals
responsible for the titration of Rio de Janeiro as the first World Capital of
Architecture. “Rio is the synthesis of Brazilian and international architecture
because it has a unique mix of every existing style, from the colonial period
to modern and contemporary times. We currently have, and we have always
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had, great architects who knew how to understand the space that was being
designed”, says Verena.
FAVOURITE PLACES IN RIO BY VERENA ANDREATTA
(See the photos on the page 92)
1. FLAMENGO PARK - “Harmonious combination in an urban park
with an efficient road structure, original landscaping and unmatched
symbolical architecture.”
2. PEDREGULHO RESIDENTIAL COMPLEX BY ARCHITECT AFFONSO
EDUARDO REIDY - “A pioneer project of social housing, which the
main block surrounds the hill and integrates the apartments to schools,
courtyards, health centers, supermarkets and laundry.”
3. GLÓRIA CHURCH - “So beautifully inserted on the top of the
promontory”
4. GUINLE PARK - “Urbanistic project by Lucio Costa, innovative, with
residential buildings surrounding the gardens (3 of which designed by
Lucio himself) and the other four designed by the Roberto brothers,
give it a unique personality and architectural image.”
5. CAPANEMA PALACE – “A building that belongs to the Ministry
for Education and Culture, a mandatory visit to every professional
of architecture and urbanism. An architectural masterpiece from
the modernist movement, the building was designed by a team of
architects composed of O. Niemeyer, J. Machado Moreira, Affonso E.
Reidy, Carlos Leão, E. Vasconcelos and gardens developed by Burle
Marx with the participation of Le Corbusier.”
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Cantora
Publicada no site do RCMA em 21/07/2020
Nascida em São Luis do Maranhão, a consagrada intérprete Alcione Dias
Nazareth, ou simplesmente Marrom, apelido que herdou no início da carreira, é uma “legitima carioca por adoção”. O carinho e a paixão da lenda do
samba pelo Rio de Janeiro, e vice-versa, é demonstrado por onde ela vai,
seja em suas turnês pelo mundo afora ou na quadra da Mangueira, que ela
define como sua “segunda casa”.
–O Rio é a cidade que me acolheu e me lançou às paradas de sucesso.
A cidade onde moro, que escolhi para viver e que me recebeu de braços
abertos. Só posso ser grata e apaixonada por esta cidade -, justifica Alcione,
que, de tão querida, já se apresentou, por três vezes, até no Rock In Rio.
A cantora diz colecionar “incontáveis e excelentes histórias” desde quando desembarcou no município, em meados da década de 1970, em busca
de novas conquistas na carreira, iniciada precocemente, aos 12 anos, por
influência do pai, João Carlos Dias Nazareth. Ele era mestre da banda da
Polícia Militar do Maranhão, professor e compositor.
Aos 9 anos, a quarta filha da relação de João Carlos com Felipa Teles
Rodrigues – que tiveram ao todo nove filhos -, já sabia tocar trompete e
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clarinete. Formada em Magistério em 1967, a jovem, com apenas 20 anos,
tentou a vida como professora primária, mas a empreitada durou só dois
anos. Acabou dispensada, depois de insistir em ensinar os alunos a tocar
instrumentos de sopro, ao invés de fazer contas.
– Quando cheguei ao Rio, fui logo trabalhar numa loja de discos, para
ficar perto dos meus objetivos. Vendi muitos LPs de artistas que depois
tornaram-se meus amigos -, detalha Alcione, co-fundadora do Clube do
Samba, ao lado de grandes nomes como João Nogueira, Cartola, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, Beth Carvalho e Clara Nunes.
Para agradecer e demonstrar o carinho pela cidade, ela carrega inúmeros
clássicos que exaltam a Capital fluminense em seu repertório.
– Rio Antigo, de Chico Anysio e Nonato Buzar, é uma delas. Os fãs adoram essa canção. Eu amo interpretá-la. É um hino de amor ao Rio -, comenta Alcione, lembrando os trechos de outra música, gravada recentemente,
e que também se transformou em uma espécie de tributo: `Sono dos Justos´, de Marcus Lima, Marcio Proença e Rodrigo Sestrem.
– É uma obra de arte em homenagem à Cidade Maravilhosa -, emociona-se, citando um trecho da composição: – …O mal não pode ser maior que o
bem… O sol raiou, iluminando o Cristo Redentor. Estou sereno, nem sinal de
dor. Vou me deitar com esta cidade.
Diante dos tempos difíceis, por conta da pandemia da Covid-19, Marrom
enaltece a importância da música.
– Mais uma vez a arte e a cultura estão demonstrando o quanto são importantes, atuando como bálsamos na vida de tantas pessoas, confinadas
há meses. Sem a música, os filmes, o teatro e a dança, mesmo de forma
virtuais, o povo estaria entrando em total depressão -, observa.
LUGARES PREFERIDOS DE ALCIONE NO RIO
1 - CRISTO REDENTOR - “Foi a primeira noção de grandeza que tive na
vida. Para mim, é o monumento mais bonito do mundo.”
2 - CATEDRAL DO RIO DE JANEIRO - “Por sua magnitude, pelo teto
solar e belíssimos vitrais. Esplendorosa!”
3 - ALTO DA BOA VISTA - “Pelo contato com a natureza, com a Mata
Atlântica. A vista do mirante Vista Chinesa é imperdível.”
4 - BECO DAS GARRAFAS - “Berço da Música Brasileira. Ali comecei
minha vida profissional, assim como Dolores Duran, Simonal, Elis
Regina, Leny Andrade, Bôscoli e Miele.”
5 - QUADRA DA MANGUEIRA - “Minha segunda casa! Quando estou
no Palácio do Samba, a quadra da Verde e Rosa, me sinto como no
Maranhão: em casa!”

97

O MEU RIO
ALCIONE
Pedro Kirilos/Riotur

1 - CRISTO REDENTOR
Fotos Alexandre Macieira/Riotur

2 - CATEDRAL DO RIO DE JANEIRO

3 - ALTO DA BOA VISTA

Divulgação/AB BG Produções

4 - BECO DAS GARRAFA

Divulgação/Thiago Mattos

5 - QUADRA DA MANGUEIRA
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Singer
Published on the RCMA website on 7/21/2020
Born in São Luis do Maranhão, in the federal unit of Maranhão, the renowned
interpreter Alcione Dias Nazareth, or simply Marrom (brown, in English), a
nickname that she inherited at the beginning of her career, is a “legitimate
carioca (someone who is born in Rio) by adoption”. The affection and passion
of this samba legend for Rio de Janeiro, and vice versa, is demonstrated
wherever she goes, whether when she is touring around the world or on the
Mangueira (samba school) court, which she defines as her “second home”.
-Rio is the city that welcomed me and led me to the hit parades. It is the
city where I live, which I chose to live in and which welcomed me with open
arms. I can only be grateful and in love with this city - justifies Alcione, who,
so dearly, has even performed three times at Rock In Rio.
The singer claims to collect “countless and excellent stories” since she
arrived in the municipality, in the mid-1970s, in search of new achievements
in her career, which started early, at the age of 12, under the influence of her
father, João Carlos Dias Nazareth. João Nazareth was the conductor of the
Military Police Band of Maranhão, a teacher, and a composer.
At the age of 9, the fourth daughter of João Carlos’ relationship with Felipa
Teles Rodrigues - who had nine children in total- already knew how to play
the trumpet and clarinet. Graduated in Teaching in 1967, the young woman,
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only 20 years old, tried to work as a primary teacher, but the endeavor lasted
only two years. Alcione ended up being dismissed, after insisting on teaching
students how to play wind instruments, instead of doing math.
- When I arrived in Rio, I immediately went to work at a record store, in order
to be close to my goals. I sold several albums of artists who later became my
friends -, tells Alcione, co-founder of Samba Club, alongside big names of
Brazilian music such as João Nogueira, Cartola, Dona Ivone Lara, Martinho da
Vila, Beth Carvalho, and Clara Nunes.
In order to demonstrate appreciation and affection for the city, she carries
countless classics that exalt the capital of Rio de Janeiro in her repertoire.
- Rio Antigo, by Chico Anysio and Nonato Buzar, is one of them. The fans
love this song. I love to play it. It’s a love anthem of Rio -, comments Alcione,
recalling the excerpts from another song, recently recorded, which also
became a kind of tribute: `Sono dos Justos’ (in English ‘Sleep of the Just’), by
Marcus Lima, Marcio Proença and Rodrigo Sestrem.
- It is a work of art in honor of the Marvelous City -, she gets emotional,
quoting an excerpt from the composition: “ (...) evil cannot be greater than
good. (...) The sun came up, illuminating Christ the Redeemer. I am calm, no
sign of pain. I’m going to sleep along with this city.
In the face of difficult times, due to the Covid-19 pandemic, Marrom
emphasizes the importance of music.
- Once again, art and culture are showing their importance, acting as balms
in the lives of so many people, confined for months. Without music, films,
theater, and dance, even in online versions, people would be going into total
depression -, she observes.
ALCIONE’S FAVORITE PLACES IN RIO
(See the photos on the page 98)
1 - CHRIST THE REDEEMER - “It was the first perception of greatness that
I had in my life. For me, it is the most beautiful monument in the world.”
2 - METROPOLITAN CATHEDRAL - “Due to its magnitude, the sunroof,
and beautiful stained glass windows. Splendor!”
3 - ALTO DA BOA VISTA NEIGHBORHOOD - “Because it offers the
possibility of getting in touch with nature, with the Atlantic Forest. The
view from the Chinese Viewpoint is a must.”
4 - BECO DAS GARRAFAS (BOTTLES ALLEY) - “It is the cradle of
Brazilian Music. It was there that I started my professional life, as well
as the singers and musicians Dolores Duran, Simonal, Elis Regina, Leny
Andrade, Bôscoli and Miele.”
5 - MANGUEIRA SAMBA SCHOOL - “My second home! When I am at the
Samba Palace (what she calls Mangueira Samba School) the court of Green
and Pink (the colors of the samba school), I feel like in Maranhão: at home!”
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Paisagista
Publicada no site do RCMA em 08/06/2020
Uma paisagista paulista que se apaixonou pelo Rio de Janeiro em 1974,
quando aqui chegou e descobriu os encantos de paraísos naturais, como o
Parque Nacional da Tijuca. Esta é Cecília Polacow Herzog que, atualmente,
espera que o ditado popular ‘há males que vêm para o bem’ se aplique ao
mundo pós-Covid-19. Ela, que é professora da PUC-Rio, pesquisadora referência no Brasil em Soluções baseadas na Natureza (SbN) e urbanização
para cidades sustentáveis, diz que o momento, apesar das dificuldades em
todos os setores, é propício para se refletir que tipo de soluções encontrar
para o bem-estar das cidades e seus habitantes, em sintonia com a preservação da natureza.
A relação ser humano, desenvolvimento urbano e meio ambiente, tem que
ser prioridade absoluta, na sua opinião, contrastando com a “visão antiga,
urbanoide e desconectada da natureza”. Autora do livro ‘Cidades Para Todos: (Re) Aprendendo a Conviver com a Natureza’, Cecília diz que novos ca101
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minhos serão fundamentais para que as próximas gerações tenham melhor
qualidade de vida, longe de doenças e economia estável.
–E o Rio Capital Mundial da Arquitetura está sendo uma oportunidade de
ouro para que esse debate se aprofunde. Grandes países, como Estados Unidos e China, e vários outros da Europa, já buscam saídas para crises emergenciais, com respostas pautadas no ecossistema. Mas isso é uma missão de
todos, não só dos governantes ou ativistas. A grande mídia também deve ter
papel fundamental para provocar essa discussão, mais que urgente. Somos
todos natureza – ressalta Cecília, defensora de que a urbanização tem que
ser amiga da natureza.
De acordo com a professora, que também é palestrante, perita e consultora, nas grandes metrópoles é preciso que as construções sejam repensadas,
levando-se em conta também as condições climáticas, cada vez mais severas, com seus impactos para os animais e o homem. Ela lembra, por exemplo,
que Toronto, no Canadá, com seus mais de 1,6 mil edifícios – boa parte deles,
os mais altos arranha-céus do hemisfério ocidental -, passou a estudar novas
soluções para os prédios. A renaturalização do Córrego Cheonggyecheon,
em Seul, capital da Coreia do Sul, é outro caso emblemático de implementação de soluções baseadas na natureza em ambiente urbano.
Filha de empresários do setor de agrotóxicos, Cecília conta que com o
passar do tempo foi mudando radicalmente de postura em relação à vida.
Tal mudança começou a ocorrer quando um professor da Fundação Getúlio
Vargas, onde estudou, na década de 1970, alertou que era preciso se preocupar com mudanças profundas no meio ambiente, promovidas por grandes
corporações, como vem ocorrendo nos últimos 50 anos. A partir daí, decidiu
se dedicar à defesa do verde em locais densamente povoados.
Hoje, ela ressalta que edificações lacradas, com ares-condicionados e espelhadas, estão sendo revistas, pois passaram, de certa forma, a reduzir a
qualidade de vida da população e disseminar doenças respiratórias.
– No Brasil, à medida que o homem avança predatoriamente sobre a Amazônia, a tendência é que novas pandemias partam de lá. Então, metrópoles,
como o Rio, têm que passar a priorizar um novo tipo de arquitetura, que
alinhe recursos econômicos com ecologia urbana, a biodiversidade, visando
alta qualidade de vida e bem-estar para seus moradores. Os centros urbanos
têm que fazer as pazes com a natureza, para o bem das pessoas e para sua
própria sustentabilidade e resiliência – opina Cecília, que nas últimas duas
décadas vem buscando caminhos para essa harmonia.
Para Cecília, cidades sustentáveis é que adaptarão municípios às mudanças climáticas cada vez mais severas e rápidas, como enchentes, deslizamentos, desertificação e escassez de água e energia. Há anos ela vem defendendo que o papel da biodiversidade urbana, da desimpermeabilização do solo,
dos transportes alternativos de baixo impacto e de massa com combustíveis
limpos, da geração de energia local e renovável, e da economia de energia,
são considerados pontos primordiais na construção de novos ambientes.
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LUGARES PREFERIDOS DE CECÍLIA NO RIO
1 - JARDIM BOTÂNICO – “Por suas belas áreas verdes, exemplos de
diversidade da flora brasileira e estrangeira; seus monumentos de valor
histórico, artístico e arqueológico; e pela mais completa biblioteca do
país especializada em botânica.”
2 - PARQUE NACIONAL DA TIJUCA – “É o paraíso, o pulmão da cidade.
Além de proteger a primeira floresta replantada do planeta, possui
dezenas de cachoeiras, trilhas e ruínas.”
3 - MURETA DA URCA – “Possui uma das vistas mais incríveis do Rio de
Janeiro. Uma das principais referências da cidade em termos de ponto
de encontro de cariocas e turistas de todo o mundo. Dali, o pôr do sol
parece mais belo ainda.”
4 - CENTRO ANTIGO – “Cheio de museus riquíssimos, livrarias e
prédios coloniais magníficos, como o do Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB), dos Correios, Casa França-Brasil e Paço Imperial, exala
cultura por toda a parte.”
5 -PRAÇA SÃO SALVADOR, LARANJEIRAS – “Adoro, assim como
todas as praças do município. Local perfeito para feirinhas e
manifestações artísticas e culturais. As rodas de choros são uma das
principais fontes de entretenimento.”
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1 - JARDIM BOTÂNICO
Ricardo Zerrenner/Riotur

2 - PARQUE NACIONAL DA TIJUCA

3 - MURETA DA URCA
Paulo Mumia/Riotur

4 - CENTRO ANTIGO

5 -PRAÇA SÃO SALVADOR
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Landscaper
Published on the RCMA website on 06/08/2020
A landscaper from São Paulo who fell in love with Rio de Janeiro in 1974,
when she arrived here and discovered the charm of the natural paradises, such
as Tijuca National Park. This is Cecília Polacow Herzog, who is currently hoping
that the popular saying “every cloud has a silver lining” applies to the postCOVID-19 world. She is a professor at PUC-Rio and a renowned researcher
in Brazil, specialized in Nature-Based Solutions (NBS) and urbanization for
sustainable cities, who believes that, despite the difficulties in all fields, it is an
appropriate time to reflect on what kind of solutions to find for the well being
of cities and its residents, in line with nature preservation.
The relationship between human beings, urban development and
environment, has to be the absolute priority, in her opinion, which contrasts
with the “old-fashioned vision, extremely urban and disconnected from
nature”. Author of the book ‘Cities for all: (Re) Learning to live with nature’,
Cecília says that new paths are fundamental, so that the next generations can
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have a better quality of life, away from diseases and living in a stable economy.
- Rio World Capital of Architecture is a golden opportunity to strengthen this
debate. Important countries, such as the United States and China, and many
others from Europe, are already searching for solutions for the emergency
crises, with responses based on the ecosystem. However, this is a mission for
everyone, not only for activists or government leaders. The mainstream media
also has a fundamental role in triggering the discussion, which is more than
urgent. We are all nature - points out Cecília, who argued that urbanization
needs to be in harmony with nature.
According to the professor, who is also a lecturer, expert, and consultant,
it is necessary to rethink construction in large cities, taking into consideration
climatic conditions, increasingly severe, with its impacts on the animals and
the human beings. She recalls that Toronto, in Canada, with its more than 1,6
thousand buildings - a good number of them are the highest skyscrapers of
the Western hemisphere -, started studying new solutions for buildings. The renaturalization of the Cheonggyecheon creek, in Seoul, capital of South Korea, is
another emblematic example of the implementation of nature-based solutions
in the urban environment.
Daughter of entrepreneurs in the pesticide business, Cecília tells that, over
time, she radically changed her position regarding life. Such change started to
happen when a professor at Getúlio Vargas Foundation, where she studied in
the 1970s, warned that it was necessary to worry about drastic changes on the
environment, caused by big corporations, as it has been happening in the last
50 years. Since then, she decided to dedicate herself to advocate for green
spaces among densely populated places.
Today, she stresses that sealed buildings, with air conditioning and mirrored
walls, are being reconsidered because, in a way, they started to reduce the
population’s quality of life and disseminate respiratory diseases.
- In Brazil, as the Amazon is destroyed, the tendency is that new pandemics
start from there. So metropolises, such as Rio, have to start prioritizing a new
kind of architecture, that aligns economical resources with urban ecology,
biodiversity, seeking to offer to its residents’ high quality of life and well being.
The urban centers have to make amends with nature, for the well being of
people and for its own sustainability and resilience - believes Cecília, who has,
in the last two decades, been searching ways to achieve this harmony.
According to Cecília, the adoption of sustainable cities’ policies will adapt the
municipalities to the increasingly severe and fast climate change, such as floods,
landslides, desertification, and water and electricity scarcity. For years, she has
advocated that the role of urban biodiversity, the soil de-permeabilization,
the alternative low-impact mass transportation, powered by clean fuels,
the generation of local and renewable energy, and the saving of energy, are
considered the main points in the construction of new environments.
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CECÍLIA’S FAVORITE PLACES IN RIO:
(See the photos on the page 104)
1 -BOTANICAL GARDEN – “For its beautiful green areas, examples of the
Brazilian and International flora; its monuments of historical, artistic and archeological value; and for the country’s most complete botanical library.”
2- TIJUCA NATIONAL PARK – “It is a paradise, the city’s lungs. Besides
protecting the world’s first replanted forest, it has dozens of waterfalls,
walking trails and ruins.”
3- URCA WALL – “It has one of the most amazing views of Rio de Janeiro. One of the main references of the city in terms of a meeting point
for cariocas (people from Rio) and tourists from all over the world. From
there, the sunset looks even prettier.”
4- OLD RIO - DOWNTOWN – “Full of museums, book shops, magnificent
colonial buildings such as the Banco do Brasil Cultural Center (CCBB),
the Central Post Office, Casa França-Brasil, and Paço Imperial (Imperial
Palace), exudes culture everywhere.”
5- SÃO SALVADOR SQUARE, LARANJEIRAS NEIGHBORHOOD – “I love
it, as well as all of the squares in the city. The perfect place for street fairs, cultural and artistic manifestations. The performances of choro
songs are one of its main sources of entertainment.”
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Empreendedora
Publicada no site do RCMA em 01/04/2020
Foi acompanhando a mãe e a irmã no trabalho que a jovem Geisa,
então moradora de Duque de Caxias, se encantou pela Cidade Maravilhosa. Primeiro foram os bairros do Grajaú e São Conrado. Depois passou a curtir a Praia da Urca nas férias, até que aos 16 anos se mudou
de vez para o Rio. A paixão pela cidade só cresceu e, agora, já decidiu
que seu lugar é na primeira cidade a ter o título de Capital Mundial da
Arquitetura.
A descoberta de lugares que a fascinavam no Rio coincidiu também
com seu crescimento profissional. Também inspirada nas obras feitas
pela mãe em casa, ela fez cursos para trabalhar na construção civil.
Com o diploma nas mãos, abriu seu próprio negócio. Hoje, aos 36
anos, dona da Concreto Rosa, Geisa Garibaldi é um nome reconhecido
no mercado, empregando mulheres que fazem reparos, projetos de
arquitetura, instalações e estruturas.
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LUGARES PREFERIDOS DE GEISA GARIBALDI
1 - ALTO DA BOA VISTA – “O verde e o silêncio no Alto formam uma
conexão com um poder maior…”
2 - ESTRADA GRAJAÚ-JACAREPAGUÁ – “Dá vontade de pegar um
carro e circular por lá ouvindo Legião Urbana. A vista é muito bonita:
dá para contemplar o Engenhão, a Ponte Rio-Niterói, a comunidade
onde vivi por um período, no Engenho Novo. Faz parte da minha vida.”
3 - SANTA TERESA – “Os casarões antigos contam muitas histórias de
amor, tristeza, alegria, mudanças. Tenho vontade morar lá um dia, em
uma casa com varandinha rede e com um café fresco no final da tarde!”
4 - URCA – “Lembra minha infância porque eu frequentava a praia
nas férias escolares, inclusive já me ralei na pedra. Depois de adulta
descobri que o Roberto Carlos mora lá. Tenho vontade de encontrá-lo
por lá e cantar com ele ‘Lady Laura’. Eu ouvia suas músicas o tempo
todo quando era criança, já que minha mãe o adorava.”
5 - GLÓRIA – “Assim como Santa Teresa, com suas construções
antigas, sinto algo especial pelo bairro, mas nem sei definir direito o
que é. Minha irmã me levava na Igreja da Glória, portanto, me remete
à infância. Atualmente círculo muito por lá em trajetos de trabalho. E
sempre que dá, paro na Padaria Santo Amaro para um cafezinho ou um
frango assado.”
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1 - ALTO DA BOA VISTA
Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

Fotos Alexandre Macieira/Riotur

3 - SANTA TERESA

2 - ESTRADA GRAJAÚ-JACAREPAGUÁ

Ricardo Zerrenner/Riotur

4 - URCA

5 - GLÓRIA
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Entrepreneur
Published on the RCMA website on 4/1/2020
It was by accompanying her mother and sister to work that young Geisa,
then a resident of the city of Duque de Caxias, became enchanted by the
Wonderful City. First, she fell with the neighborhoods of Grajaú and São
Conrado. Later she started to enjoy Urca Beach on vacation, until she moved
to Rio at the age of 16. Her passion for the city only grew and now she has
decided that she belongs to the first city to receive the title of World Capital
of Architecture.
The discovery of places that fascinated her in Rio coincided with her
professional growth. Also inspired by her mother’s work at home, she took
courses to work in the construction industry. With her diploma in her hands,
she opened her own business. Today, at 36 years old, owner of Concreto
Rosa, Geisa Garibaldi is a name recognized by the market, employing women
who make repairs, architectural projects, installations and structures.
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GEISA’S FAVORITE PLACES IN RIO:
(See the photos on the page 110)
1 - ALTO DA BOA VISTA NEIGHBORHOOD – “The green and the silence
in Alto create a connection with a greater power…”
2 - GRAJAÚ JACAREPAGUÁ ROAD – “It makes you want to take a car
and drive around listening to Legião Urbana. The view is very beautiful:
you can see Engenhão (Nilton Santos Stadium), Rio-Niterói Bridge,
and the community where I lived for a period, in Engenho Novo. It is
part of my life.”
3 - SANTA TERESA NEIGHBORHOOD – “The old houses tell many
stories of love, sadness, joy, changes. I feel like living there one day, a
house with a balcony, hammock and a fresh coffee at the end of the
afternoon!”
4 - URCA NEIGHBORHOOD – “It reminds me of my childhood because
I used to go to the beach on school holidays, I even hurt myself in the
stone. As an adult, I found out that Roberto Carlos ( a Brazilian singer)
lives there. I wish I could meet him to sing ‘Lady Laura’ together. I used
to listen to his songs all the time as a child, as my mother loved him.”
5 - GLÓRIA NEIGHBORHOOD – “Just like Santa Teresa, with her old
buildings, I feel something special about the neighborhood, but I don’t
even know how to define what it is. My sister used to take me to Gloria
Church, so it takes me back to my childhood. Nowadays I circulate
there a lot on work trips. And every time I stop at Santo Amaro bakery
for a coffee.”
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Ensaísta
Publicado no site do RCMA em 06/05/2020
Definitivamente Certidão de Nascimento da Cidade do Rio de Janeiro
não é certificado de carioquice. Não tem como descrever Heloísa Buarque de Hollanda sem dizer que é uma genuína carioca. Mauro Ventura já
atestou: “Heloísa é uma carioca de Ribeirão Preto (SP)”. Então, estamos
combinados. Sua ligação com a Zona Sul e as comunidades do Rio não
deixam a menor dúvida também.
Ela chegou à cidade, que hoje é Capital Mundial da Arquitetura, aos 4
anos de idade. Morou em Copacabana, Jardim Botânico, Cosme Velho,
Ipanema. Integrou turmas, frequentou cinemas bem perto da praia. Desenvolve trabalhos com focos em favelas, como o Universidade das Quebradas, que estimula a criação artística através do diálogo entre a comunidade acadêmica, produtores de cultura e artistas da periferia do Rio.
Heloísa é uma das coordenadoras da Universidade das Quebradas
(UQ), um curso de extensão da UFRJ destinado a artistas e agentes culturais nas diferentes áreas da cidade.
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Desde 2014, o segundo semestre do curso é desenvolvido pela Escola
do Olhar. O tema da UQ 2019 foi sobre dos Direitos Humanos e alguns
dos seus desdobramentos: Direito à Educação, Direitos Civis, Direito à
Cidade, Direitos Culturais.
– A cultura das favelas não é de raiz. É popular, moderna, de fluxo,
criativa. É moderna também do ponto de vista arquitetônico, de acordo
com movimentação das pessoas. Acompanhei a chegada do funk, do hip
hop, do grafite. Fui engolida -, explica Heloísa.
Aos 80 anos, a intelectual brinca que é uma arquiteta frustrada. “Mudei de casas muitas vezes para diferentes bairros do Rio e me preparo
mais uma vez para mudar. O mais interessante é que todos os lugares
em que morei tiveram projetos arquitetônicos diferentes e maravilhosos”. Realmente: uma das casas começou a ser construída pelo telhado,
outra era toda redonda, outra ainda, tinha uma imensa jaqueira no meio
da sala. Uma confissão: Lê os anúncios de imóveis diariamente.
LUGARES PREFERIDOS DE HELOÍSA BUARQUE DE HOLLANDA
1 - COPACABANA – “Eu poderia ficar naquela orla para o resto da vida.
Tem um cheiro de Rio de Janeiro, diferente das demais. Além disso, o
formato é fascinante. De alguma forma cultiva a cultura dos anos 50.”
2 - VARGEM GRANDE – “É uma roça com cachoeiras no meio da
cidade. Você sai da Barra da Tijuca e entra em bairro onde, de repente,
vê um burro carregando bananas, canas. Têm botecos maravilhosos. E
uma igrejinha que contrasta com a opulência da Barra.”
3 - MIRANTE DO ARVRÃO – “A praça no alto do Vidigal permite uma
vista das mais lindas que existem no mundo. Podemos contemplar
a favela correndo morro abaixo, e a Cidade do Rio em uma visão
panorâmica.”
4 - RUAS DO COSME VELHO – “O bairro tem um clima de Rio Antigo e
uma vida diferente. Faz a gente voltar no tempo e parece não precisar
do restante da cidade, de ser totalmente independente. Não parece
nem que estamos no Rio de Janeiro, porém, estando.”
5 - IPANEMA – “Especialmente o trecho entre as ruas Ataulfo de Paiva
e Visconde de Pirajá, onde tem tudo. Até cartório. Quem mora ali não
precisa sair da região para nada. É muito cultural também.”
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1 - COPACABANA
Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

2 - VARGEM GRANDE

Fotos Alexandre Macieira/Riotur

3 - MIRANTE DO ARVRÃO
Fernando Maia/Riotur

4 - RUAS DO COSME VELHO

5 - IPANEMA
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Essayist
Published on the RCMA website on 06/05/2020
Definitely, a birth certificate from the City of Rio de Janeiro is not a
certificate of carioquice (typical characteristics of people from Rio).
There is no way to describe Heloísa Buarque de Hollanda without saying
that she is a genuine carioca. Mauro Ventura has already attested:
“Heloísa is a carioca from Ribeirão Preto (São Paulo State)”. And so,
we agree. Her connection with the South Zone and Rio’s communities
leaves no doubt either.
She arrived in the city, which today is the World Capital of Architecture,
at 4 years old. She lived in Copacabana, Jardim Botânico, Cosme Velho,
Ipanema. She joined groups and went to movie theatres very close to
the beach. Heloísa develops actions focused on the favelas, such as
Quebradas University, which encourages artistic creation through the
dialogue between the academic community, culture producers, and
artists from the periphery of Rio.
Heloísa is one of the coordinators of the Quebradas University (QU),
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an extension course of the Federal University of Rio de Janeiro- UFRJ
for artists and cultural agents in different areas of the city.
Since 2014, the second semester of the course has been developed by
the School of Perception ( in Portuguese, Escola do Olhar). The theme
of QU 2019 was Human Rights and some of its consequences: the Right
to Education, Civil Rights, the Right to the City, and Cultural Rights.
-The culture of the favelas is not rooted. It is popular, modern,
flowing, and creative. It is also modern from an architectural point of
view, according to the movement of people. I followed the arrival of
funk, hip hop, graffiti. I was swallowed - explains Heloísa.
At 80 years old, the intellectual jokes that she is a frustrated architect.
“I moved houses many times to different neighborhoods in Rio and
I’m getting ready to move again. The most interesting thing is that
all the places where I lived had different and wonderful architectural
designs”. That’s true: one of the houses started to be built by the roof,
another has a round shape, yet another had a huge jackfruit tree in the
middle of the room. A confession: She reads real estate ads every day.
HELOÍSA’S FAVORITE PLACES:
(See the photos on the page 115)
1 - COPACABANA BOARDWALK - “I could stay on that beachfront
for the rest of my life. It smells like Rio de Janeiro, different from the
others. Also, the format is fascinating. It somehow cultivates the culture
of the 50s.”
2 - VARGEM GRANDE NEIGHBORHOOD - “It is a garden with waterfalls
in the middle of the city. You leave Barra da Tijuca and enter into a
neighborhood where, suddenly, you see a donkey carrying bananas,
sugar canes. They have wonderful pubs. And a little church that
contrasts with the opulence of Barra.”
3 - ARVRÃO VIEWPOINT- “The square at the top of Vidigal shows
the most beautiful view in the world. We can see the favela running
downhill, and the city of Rio in a panoramic view.”
4 - COSME VELHO NEIGHBORHOOD - “The neighborhood has an “Old
Rio” feeling and a different life. It makes us go back in time and does
not seem to need the rest of the city, to be independent. It doesn’t
even seem like we’re in Rio de Janeiro, although we are.”
5 - IPANEMA NEIGHBORHOOD- “Especially the stretch between
the streets Ataulfo de Paiva and Visconde de Pirajá, where there is
everything. Even a notary office. Who lives there does not need to
leave the region for anything. It is a very cultural region too.”
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Sociólogo, fundador do Observatório de Favelas
e diretor e fundador do Instituto Maria e João Aleixo
Publicada no site do RCMA em 24/01/2020
No dia em que concedeu essa entrevista, Jailson havia acabado de
desembarcar de uma viagem de duas semanas pelo Vietnã. Percorrendo a Ásia, ele encontrou algo que o cativa há anos nas favelas do
Rio de Janeiro: o prazer e a harmonia no convívio entre as diferenças.
Para este doutor em Sociologia nascido na Mangueirinha, em Brás de
Pina, está na periferia a resposta, o exemplo para uma cidade onde as
relações interpessoais têm mais destaque do que a infraestrutura. “No
Vietnã, vi 57 diferentes etnias coabitando sem conflitos. Enquanto não
entendermos que esta é a saída, não teremos uma cidade realmente
inteira”, afirma.
Jailson defende uma mudança nos parâmetros usados nas pesquisas que estabelecem o nível de qualidade de vida de uma cidade.
Segundo ele, estes indicadores são sempre estabelecidos pelo grupo
dominante e, desta forma, a beleza das favelas permanece escondida
118

O MEU RIO
JAILSON DE SOUZA E SILVA

sob uma camada grossa de preconceito. Ele ressalta que construir
uma visão diferente, não significa idealizar. Mas sim fazer com que
aquela população se sinta potente e capaz de realizar transformações. “As favelas são sempre analisadas sob o ponto de vista do que
falta nelas. Precisamos traçar novos indicadores que revelem toda a
beleza que existe nestes espaços: as crianças brincando, as amizades,
os jovens produzindo cultura”, diz.
LUGARES PREFERIDOS DE JAILSON DE SOUZA E SILVA
1 – FAVELAS EM GERAL E, EM ESPECIAL, A DA NOVA HOLANDA,
NO COMPLEXO DA MARÉ – “Este é o espaço mais intenso do Rio de
Janeiro, onde a vida flui. Os próprios cariocas não conhecem as favelas
da cidade.”
2 – ESTÁDIO DO MARACANÃ – “O templo do futebol envolve paixões
e diferentes tipos de grupos. Uma área da cidade que estimula a
convivência.”
3 – PRAIAS CARIOCAS – “Um local que exercita a coexistência da
diferença com harmonia e respeito. Em especial a Praia do Flamengo
que reúne os mais diversos grupos.”
4 – QUINTA DA BOA VISTA – “Os gramados da Quinta são referência
de integração há décadas. Um lugar que eu frequentava muito quando
era pequeno e que é ainda hoje um local de vivência democrática.”
5 – PARQUE MADUREIRA – “Um ponto do Rio de Janeiro que estimula
o encontro. É cheio de energia, estimula diversas práticas esportivas e
de troca de experiências, elevando a autoestima da população.”
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1 – FAVELAS EM GERAL E, EM ESPECIAL, A DA NOVA HOLANDA
João Paulo Engelbrecht

2 – ESTÁDIO DO MARACANÃ

3 – PRAIAS CARIOCAS
Fernando Maia/Riotur

4 – QUINTA DA BOA VISTA

5 – PARQUE MADUREIRA

120

MY RIO

JAILSON DE
S O U Z A E S I LVA
Arquivo pessoal

Sociologist, founder of Observatório de Favelas
and Director and Founder of Maria e João Aleixo Institute
Published on the RCMA website on 1/24/2020
On the day that this interview was granted, Jailson had just landed
from a two-week trip through Vietnam. Visiting Asia, he found something
that has captivated him for years in the slums of Rio de Janeiro: the
pleasure and harmony in the coexistence between differences. For the
PhD in Sociology born in Mangueirinha, Brás de Pina neighborhood, the
answer is in the periphery, the example for a city where the interpersonal
relations have more prominence than infrastructure. “In Vietnam, I
saw 57 different ethnicities living together without conflict. Until we
understand that this is the way out, we will not have a real complete
city” he says.
Jailson advocates a change of the parameters used in research
that establishes the quality of life of a city. According to him, these
indicators are always set by the ruling group and, thus, the beauty of
the slums remains hidden under a thick layer of prejudice. He points
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out that building a different vision does not mean idealizing, but in
fact makes that population feel more powerful and capable of making
changes. “Slums are always analyzed from the point of view of what
is missing in them. We need to draw new indicators that reveal all the
beauty that exists in these spaces: children playing, friendships, young
people producing culture”, he says.
JAILSON’S FAVORITE PLACES:
(See the photos on the page 120)
1 – FAVELAS IN GENERAL AND, IN PARTICULAR, FAVELA NOVA
HOLANDA, MARÉ FAVELA COMPLEX – “This is the most intense space
in Rio de Janeiro, where life flows. Cariocas themselves do not know
the slums of the city.”
2 – MARACANÃ STADIUM – “The temple of football involves passions
and different types of groups. It is an area of the city that encourages
coexistence.”
3 – CARIOCA (SOMETHING ORIGINAL FROM RIO) BEACHES – “A place
that exercises the coexistence of diversity with harmony and respect.
Especially Flamengo Beach, which brings together the most diverse
groups.”
4 – QUINTA DA BOAVISTA PUBLIC PARK – “Quinta’s lawns have been
a reference in integration for decades. A place I visited a lot when I was
little and which still is a place of democratic living.”
5 – MADUREIRA PARK – “A place in Rio de Janeiro that stimulates
gathering. It is full of energy, stimulates the practice of various sports
and exchange of experiences, raising the self-esteem of the population.”
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Ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
Publicado no site do RCMA em 4/11/2019
Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), Kátia Bogéa caminha pelas ruas da cidade como quem percorre a memória da humanidade. O Rio de Janeiro da historiadora nascida
em Sergipe e radicada no Maranhão passa pelo significado ímpar para
o Brasil e para o mundo de inúmeros endereços cariocas. “No Rio de
Janeiro, convivem em harmonia o passado e o presente. Existem na cidade locais que precisam ser sempre visitados, como o Cais do Valongo, para que não se esqueça o que ocorreu com o país e a humanidade
em diferentes momentos da história”, afirma.
Há muitos anos trabalhando no instituto, Kátia ressalta a variedade
de estilos arquitetônicos presente na cidade, o urbanismo que interfere
com perfeição em uma natureza sem igual, comemora o fato de o Rio
ser a primeira Capital Mundial da Arquitetura e lista prováveis conquistas futuras como a designação como Patrimônio Mundial que poderá
ser concedida pela Unesco ao Sítio Burle Marx em 2020. O Rio de Ja123
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neiro de Kátia passa ainda pela alegria do carioca, pela atmosfera que
congrega e contagia. Aos 18 anos, ainda estagiária do Iphan, ela visitou
pela primeira vez a cidade, motivada pelo desejo de conhecer ícones
históricos e arquitetônicos. Desde então, perdeu a conta de quantas
vezes já esteve em terras cariocas. Inclusive no Carnaval, quando costuma alugar um apartamento no Leblon. “É uma cidade linda que sorri
e abraça a todos. O mundo inteiro deseja conhecer e vivenciar o Rio
que não poderia ser mesmo conhecido de outra maneira que não como
Cidade Maravilhosa”, enaltece.
LUGARES PREFERIDOS DE KÁTIA BOGÉA
1 – CAIS DO VALONGO – “É o porto de chegada de um milhão de
escravizados, um marco do que foi a escravidão no mundo. Este
espaço, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO,
representa um momento difícil da história que não pode ser
esquecido.”
2 – PAÇO IMPERIAL – “Este é um local onde está contida toda a
história do Brasil, fundamental para se entender a política brasileira
desde Dom João VI. Um edifício lindo que está totalmente restaurado
e é o Centro Cultural do Iphan.”
3 – PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA – “Marco arquitetônico mundial,
este edifício contou na sua construção com a atuação dos mais
renomados arquitetos como Lucio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer,
Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge Machado Moreira
e com a consultoria do franco-suíço Le Corbusier. Como se não
bastasse, traz ainda azulejos de Portinari e jardins de Burle Marx. É
uma obra-prima e uma das sedes nacionais do Iphan.”
4 – CENTRO NACIONAL DO FOLCLORE E CULTURA POPULAR –
“Localizado ao lado do Palácio do Catete, o Centro se dedica a estudar,
pesquisar, documentar, difundir e fomentar expressões dos saberes
e fazeres do povo brasileiro. Seu acervo reúne 17 mil objetos, 130 mil
documentos bibliográficos e 70 mil documentos audiovisuais. Toda a
história da cultura do folclore brasileiro está ali preservada.”
5 – SÍTIO BURLE MARX – “Em 400 mil metros quadrados está
guardada uma das mais importantes coleções de plantas tropicais
e semitropicais do mundo. São 3,5 mil espécies, algumas com
exemplares únicos, que começaram a ser reunidas quando Burle Marx
tinha apenas seis anos de idade. Um local imperdível e que, em 2020,
poderá se tornar Patrimônio Mundial da Unesco.”
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1 – CAIS DO VALONGO
Michel Filho/Prefeitura do Rio

2 – PAÇO IMPERIAL

3 – PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA

4 – CENTRO NACIONAL DO
FOLCLORE E CULTURA POPULAR

5 – SÍTIO BURLE MARX
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Ex-president of the Institute of National Historical and Artistic Heritage (Iphan)
Published on the RCMA website on 11/4/2019
President of the Institute of National Historical and Artistic Heritage
(Iphan), Kátia Bogéa walks through the streets of the city as if walking
through the memory of humanity. The Rio de Janeiro of the historian
born in Sergipe and based in Maranhão goes through the unique meaning for Brazil and for the world of numerous addresses in Rio de Janeiro. “In Rio de Janeiro, the past and the present live in harmony. There
are places in the city that always need to be visited, such as Valongo
Wharf (Cais do Valongo), so you don’t forget what happened to the
country and humanity at different times in history,” she says.
For many years working at the institute, Kátia emphasizes the variety
of architectural styles present in the city, the urbanism that perfectly interferes with a unique nature, celebrates the fact that Rio de Janeiro is
the first World Capital of Architecture and lists likely future achievements
such as the designation as a World Heritage Site that may be granted
by UNESCO to the Burle Marx Site in 2020. Kátia’s Rio de Janeiro even
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goes through the joy of its citizens, the atmosphere that congregates
and influences. When she was 18 years old, still an Iphan intern, she visited the city for the first time, motivated by the desire to know historical
and architectural icons. Since then, she has lost count of how many times
she has been to Rio de Janeiro lands. During Carnival, she usually rents
an apartment in Leblon. “It’s a beautiful city that smiles and hugs everyone. The whole world wants to know and experience Rio, it could not be
known in any other way than Wonderful City”, she praises.
KÁTIA’S FAVORITE PLACES:
(See the photos on the page 125)
1 – VALONGO WHARF – “It was the arrival port of one million slaves, a
landmark of what was slavery in the world. This space, recognized as a
World Heritage Site by UNESCO, represents a difficult time in history
that cannot be forgotten. ”
2 – IMPERIAL PALACE – “This is a place where the whole history of
Brazil is contained, essential to understand Brazilian politics since Dom
João VI. A beautiful building that is fully restored and is also the Iphan
Cultural Center. ”
3 – GUSTAVO CAPANEMA PALACE – “World architectural landmark,
this building counted on its construction with the performance of some
of the most renowned architects such as Lucio Costa, Carlos Leon,
Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos and
Jorge Machado Moreira and consultancy of French-Swiss Le Corbusier.
As if that wasn’t enough, it also features Portinari tiles and Burle Marx
gardens. It’s a masterpiece and one of Iphan’s national headquarters.”
4 – NATIONAL CENTRE FOR FOLKLORE AND POPULAR CULTURE
– “Located next to the Catete Palace, the Center is dedicated to
studying, researching, documenting, disseminating and fostering
expressions of the knowledge and practices of the Brazilian people.
Its collection brings together 17 thousand objects, 130 thousand
bibliographic documents and 70 thousand audiovisual documents. The
whole history of Brazilian folk culture is preserved there.”
5 – BURLE MARX SITE – “One of the most important collections
of tropical and semitropical plants in the world is located on 400
thousand square meters. There are 3,500 species, some in unique
samples, which began to be gathered when Burle Marx was only six
years old. A must-see place that, by 2020, may become a UNESCO
World Heritage Site.”
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Cantor e compositor
Publicada no site do RCMA em 4/11/2019
O Rio de Janeiro de Moacyr Luz é traduzido em poesia. A Pedra do Sal, o
Morro da Conceição, o Aterro do Flamengo, as pequenas lojas do Centro da
cidade. Todos estes espaços transbordam encantamento quando são descritos pelo cantor e compositor. “Quando fiz ‘Saudades da Guanabara’ (música
de 1999), entendi a responsabilidade de ser carioca. Temos um patrimônio
lindo nas mãos que precisa ser sempre cuidado e mantido”, afirma.
Uma “tarefa” da qual não abre mão. Moacyr já morou em 20 diferentes bairros do Rio: de Bangu à Copacabana passando pelo Méier, Tijuca,
Catete, Glória, Santa Teresa… Hoje vive no Flamengo e encara o Aterro
como o seu quintal. “Não saio do Rio por nada. O máximo de tempo
que me ausentei foi 20 dias”, conta. Para ele, os botequins do Rio são
tão importantes como os grandes pontos turísticos da cidade porque
guardam a alma carioca. “Sonho que a população ocupe novamente
as ruas do Rio com cadeiras e mesas e possa usufruir das belezas da
cidade sem medo”, diz Moacyr.
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LUGARES PREFERIDOS DE MOACYR LUZ
1 – ATERRO DO FLAMENGO – “É uma área de integração única da
sociedade, mas tenho a sensação de que grande parte do Rio de
Janeiro ainda não conhece. Virou o quintal da minha casa, onde faço
piquenique, dou entrevistas sentado embaixo de árvores e encontro
amigos”.
2 – LAGOA RODRIGO DE FREITAS E ENTORNO – “A vista que se tem
na saída do Rebouças me dá a sensação de que cheguei em casa.
Quando a gente olha e vê aquele espelho d’água brilhando, refletindo
nos prédios, é mágico”.
3 – VIADUTO DE SÃO CONRADO – “Esse é um ponto maravilhoso do
Rio de Janeiro. Os carros passando em duas direções, tão próximos
do mar. Aquele recorte da pedra. Tudo isso forma um cenário
estonteante.”
4 – QUINTA DA BOA VISTA – “Aquele gramado fresquinho é uma
coisa maravilhosa. Um lugar de encontros que reúne as famílias e
oferece um espaço sem igual”.
5 – ARCO DO TELES – “A gente tem a sensação de que Machado de
Assis passa por ali todos os dias. O encontro daquelas ruas oferece
uma viagem ao Rio de antigamente visitando lojas como chapelaria,
charutaria e uma livraria pequena e única”.

129

O MEU RIO
MOACYR LUZ
Fotos Alexandre Macieira/Riotur

1 – ATERRO DO FLAMENGO
Ricardo Zerrenner/Riotur

2 – LAGOA RODRIGO DE FREITAS
E ENTORNO

3 – VIADUTO DE SÃO CONRADO

4 – QUINTA DA BOA VISTA

5 – ARCO DO TELES
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Singer and songwriter
Published on the RCMA website on 11/4/2019
Moacyr Luz’s Rio de Janeiro is translated into poetry. Pedra do Sal (Salt
Stone), Conceição Hill, Flamengo Park, the small shops of the city center.
All of these spaces overflow with enchantment when they are described
by the singer and songwriter. “When I made “Saudades da Guanabara”
(1999 song), I understood the responsibility of being born in Rio. We have
a beautiful heritage in our hands that always needs to be preserved and
maintained,” he says.
A “task” that he does not give up. Moacyr has lived in 20 different neighborhoods of Rio: from Bangu to Copacabana, in Méier, Tijuca, Catete, Gloria, Santa Teresa… Today he lives in Flamengo and sees Aterro as his backyard.
“I don’t leave Rio for nothing. The maximum time I was absent was 20 days,”
he says. For him, the bars of Rio are as important as the great touristic spots
of the city because they guard the soul of Rio. “I dream that the population
will again occupy the streets of Rio with chairs and tables and enjoy the beauties of the city without fear,” says Moacyr.
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MOACYR’S FAVORITE PLACES:
(See the photos on the page 130)
1 – FLAMENGO PARK (ATERRO DO FLAMENGO) – “It is an area of
unique integration of society, but I have a feeling that much of Rio
de Janeiro does not know yet. It turned into my backyard, where I do
picnics, give interviews sitting under the trees and meet friends.”
2 – RODRIGO DE FREITAS LAGOON AND SURROUNDINGS – “The view
from the exit of Rebouças tunnel gives me the feeling that I got home.
When we look and see that shining water mirror reflecting off the
buildings, it’s magical.”
3 – SÃO CONRADO VIADUCT – “This is a wonderful spot of Rio de
Janeiro. Cars passing in two directions, so close to the sea. That design
of the stone. All this creates a stunning scenario.”
4 – QUINTA DA BOAVISTA PUBLIC PARK – “That fresh lawn is
wonderful. A meeting place that brings families together and offers a
unique space.”
5 – ARCO DO TELES (TELES ARCH) – “We have the feeling that
Machado de Assis passes by every day. The corner of those streets
offers a trip to old Rio, visiting shops such as headgear, cigar shop and
a small and unique bookstore.”
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Divulgação

Atriz
Publicada no site do RCMA em 27/12/2019
Quando menina, Patrícya volta e meia entrava no antigo Bar Veloso, em
Ipanema, para comprar chicletes e sorvete. No canto do estabelecimento, na
esquina das ruas Prudente de Moraes e Montenegro, via sempre um grupo
de homens mais velhos que tocavam violão, bebiam e cantavam. Anos mais
tarde, entendeu que testemunhou encontros que se tornaram história: foi ali
que Tom Jobim e Vinícius de Moraes compuseram Garota de Ipanema, clássico da Bossa Nova. “Além de lindo, o Rio de Janeiro gerou movimentos culturais que reverberaram por todo o país e também pelo mundo”, lembra a atriz.
Já adolescente, Patrícya _ que começou a carreira no grupo de teatro Asdrúbal Trouxe o Trombone _ descobria a liberdade no Pier de Ipanema, um
trecho da praia que se tornou ícone da contracultura e do surf nos anos 1970.
O Rio de Janeiro para esta carioca apaixonada sempre foi um misto de mar,
montanha, floresta, areia, cachoeiras e história. “Esta é a cidade que mais
amo. Quando pequena, achava que todas eram assim. Levei um tempo para
entender que nada é como o Rio de Janeiro”, afirma Patrícya.
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LUGARES PREFERIDOS DE PATRÍCYA TRAVASSOS
1 – PARQUE LAGE – “Pela história de amor que fez aquele palácio surgir,
pelo glamour das festas, pelos filmes ali gravados, pela escola de arte, pelos
seus espaços… Fiz muitos ensaios e peças ali. A beleza deste prédio, aos
pés do Corcovado, merece sempre destaque.”
2 – JARDIM BOTÂNICO – “Para abraçar as árvores ou simplesmente para
ficar ali sentada, só vibrando. Mesmo que não se vá sempre ao Jardim
Botânico é um prazer saber que ele existe, que está ali.”
3 – AS ESTRADAS QUE CORTAM A FLORESTA DA TIJUCA E A VISTA
CHINESA – “Em que cidade do mundo podemos pegar um carro e
passear no meio de uma floresta? O Rio visto lá do alto é maravilhoso,
especialmente quando estamos descendo e nos deparamos com a Pedra
da Gávea, a montanha mais linda.”
4 – CENTRO – “A parte histórica da cidade nos faz viajar ao passado. É
uma aula de história que mostra todas as transformações pelas quais o Rio
e o país passaram. Com atenção especial para o Theatro Municipal, o Real
Gabinete Português de Leitura e a Confeitaria Colombo.”
5 – MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM) – “Tenho lembranças maravilhosas
desse espaço, dos shows que assisti ali, como o do Raul Seixas, dos
ensaios do Asdrúbal Trouxe o Trombone, das festas. Além disso, tem uma
arquitetura linda e é cercado pelos jardins do Burle Marx.”
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Fotos Alexandre Macieira/Riotur

1 – PARQUE LAGE
Ricardo Zerrenner/Riotur

2 – JARDIM BOTÂNICO

3 – AS ESTRADAS QUE CORTAM A
FLORESTA DA TIJUCA E A VISTA
CHINESA
Marina Herriges/Riotur

4 – CENTRO

5 – MUSEU DE ARTE MODERNA
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Actress
Published on the RCMA website on 12/27/2019
When she was a young girl, Patrícya would often come to the old Veloso
Bar in Ipanema to buy chewing gum and ice cream. In the edge of the establishment, on the corner of Prudente de Moraes and Montenegro streets, she
always saw a group of older men playing guitar, drinking and singing. Years
later, she realized that she witnessed meetings that became history: it was
there that Tom Jobim and Vinícius de Moraes composed Girl of Ipanema, a
classic of Bossa Nova. “Besides being beautiful, Rio de Janeiro generated cultural movements that reverberated throughout the country and also around
the world,” recalls the actress.
As a teenager, Patrícya – who began her career in the theater group
“Asdrúbal Trouxe o Trombone” – discovered freedom at Pier de Ipanema,
a stretch of beach that became an icon of counterculture and surfing in
the 1970s. Rio de Janeiro for this passionate carioca (someone born in
Rio) has always been a mix of sea, mountain, forest, sand, waterfalls and
history. “This is the city I love the most. When I was a little girl, I thought
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they were all like that. It took me a while to understand that nothing is
like Rio de Janeiro,” says Patrícya.
PATRÍCYA’S FAVORITE PLACES:
(See the photos on the page 135)
1 – PARQUE LAGE (LAGE PARK) – “For the love story that made that
palace emerge, for the glamor of the parties, for the films shoot there,
for the art school, for its spaces … I did many rehearsals and plays
there. The beauty of this building, at the foot of the Corcovado, always
deserves attention.”
2 – BOTANICAL GARDEN – “To hug the trees or just to sit there, just
vibrating. Even if you don’t always go to the Botanical Garden, it’s a
pleasure to know that it exists, that it’s there.”
3 – TIJUCA FOREST’S ROADS AND CHINESE VIEWPOINT – “In which
city in the world can we take a car and walk through a forest? Rio de
Janeiro, seen from above, is wonderful, especially when we are coming
down and come across Pedra da Gávea, the most beautiful mountain.”
4 – DOWNTOWN RIO – “The historical part of the city makes us travel
to the past. It is a history class that shows all the transformations Rio
de Janeiro and the country have gone through. With special attention
to the Municipal Theater, the Royal Portuguese Reading Office and the
Colombo Bakery.”
5 – MUSEUM OF MODERN ART – “I have wonderful memories of this
space, the concerts I watched there, such as Raul Seixas, the practices
of “Asdrúbal Trouxe o Trombone”, the parties. In addition, it has a
beautiful architecture and is surrounded by the gardens of Burle Marx.”
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Carnavalesco e artista plástico
Publicado no RCMA em 20/02/2020
Está tudo ali: o Cristo Redentor de braços abertos abençoando a cidade, os Arcos da Lapa e a sua história, a vegetação e a praia que acolhem
o carioca. Carnavalesco da Unidos da Tijuca, Paulo Barros leva para a
avenida em 2020 um enredo inspirado no título de Capital Mundial da
Arquitetura e desfila pelo Sambódromo, idealizado por Niemeyer, tudo
o que ama na cidade que adotou como sua. “Eu nasci fluminense e me
tornei carioca. Sou um apaixonado pelo Rio. Há pouco tempo pensei em
morar nos Estados Unidos, mas não sei se consigo me desvencilhar do
que esta cidade nos oferece. Um lugar que é um misto de verde e mar,
pedra, floresta e samba. O Rio tem características que não encontramos
em nenhum outro lugar do mundo”, afirma.
A cidade na infância de Paulo, nascido em Nilópolis, não ia muito além da
Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, onde o menino comemorava datas
especiais em piqueniques com o pai, a mãe e os três irmãos. Com 20 anos, se
mudou para a capital. Morou por quase duas décadas em Copacabana e hoje
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se divide entre Itaipu, em Niterói, e Ipanema. “Eu gosto muito de caminhar,
observar a arquitetura, a natureza. Sou amante do que vem através do olhar.
Adoro percorrer o Centro, com o seu burburinho, a sua história. Para conhecer uma cidade, basta andar por ela”, conta. Na sua lista para 2020, está o
desejo de finalmente conhecer a Ilha Fiscal, local na Baía da Guanabara que
foi palco do último baile da monarquia. A construção histórica, no entanto,
não estará representada no desfile na avenida. “Esse tesouro guardo só para
mim”, brinca.
LUGARES PREFERIDOS DE PAULO BARROS
1 – CRISTO REDENTOR – “Pela beleza arquitetônica da escultura, pelo
local. Pela possibilidade de você estar ali aos pés dele e, ao mesmo
tempo, contemplar a cidade inteira.”
2 – A ORLA COMO UM TODO E, EM ESPECIAL, A PRAIA DA BARRA DA
TIJUCA – “Como morávamos longe, a Barra sempre foi a referência de
praia para mim. Um lugar lindo, mágico, onde o homem não conseguiu
interferir tanto.”
3 – SAMBÓDROMO – “Faz parte da minha vida. Uma vez andei no
Sambódromo completamente vazio e senti como se ele estivesse
conversando comigo. Foi uma sensação única. É como se fosse um
templo para mim.”
4 – JARDIM BOTÂNICO – “É um espaço que me traz um sentimento
imenso de paz. Toda aquela natureza e as peças da arquitetura que
estão ali são joias dentro da cidade. Se deparar com aquela fileira de
palmeiras é muito impressionante.”
5 – ILHA FISCAL – “Aquilo é uma joia. Se eu pudesse, comprava aquele
lugar e morava ali. É uma construção impressionante nesta cidade pela
sua beleza e pela sua história.”
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1 – CRISTO REDENTOR
Cezar Loureiro/Riotur

Alexandre Macieira/Riotur

2 – A ORLA COMO UM TODO E, EM
ESPECIAL, A PRAIA DA BARRA DA
TIJUCA
Alexandre Macieira/Riotur

3 – SAMBÓDROMO

4 – JARDIM BOTÂNICO

5 – ILHA FISCAL
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Carnival designer and plastic artist
Published in the RCMA on 20/02/2020
It’s all there: Christ the Redeemer with open arms blessing the city, the
Lapa Arcs and its history, the vegetation and the beach that welcome
the carioca. Carnavalesco, name given to the Carnival designer, of Unidos da Tijuca samba school, Paulo Barros takes to the avenue in 2020
a plot inspired by the title of World Capital of Architecture and parades
through the Sambadrome, idealized by Niemeyer, everything he loves in
the city he adopted as his own. “I was born in the state of Rio de Janeiro
and became a carioca. I am passionate about Rio. I recently thought of
living in the United States but I don’t know if I can get rid of what this
city offers us. A place that is a mix of green and sea, stone, forest and
samba. Rio has characteristics that we cannot find anywhere else in the
world ”, he says.
The city of Paulo’s childhood, born in Nilópolis, did not go far beyond
Quinta da Boa Vista, in São Cristóvão, where the boy celebrated special
dates at picnics with his father, mother and three brothers. At the age of
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20, he moved to the capital. He lived for almost two decades in Copacabana and today he is divided between Itaipu, in Niterói, and Ipanema. “I
really enjoy walking, observing architecture, nature. I am a lover of what
comes through looking. I love going through the Center, with its buzz,
its history. To know a city, you just have to walk through it ”, he says. On
his list for 2020, there is the desire to finally visit Ilha Fiscal, a place in
Guanabara Bay that was the stage for the last ball of the monarchy. The
historic building, however, will not be represented in the parade on the
avenue. “I keep this treasure for myself”, he jokes.
PAULO’S FAVORITE PLACES:
(See the photos on the page 140)
1 – CHRIST THE REDEEMER – “For the architectural beauty of the
sculpture, for the location. For the possibility of you being there at his
feet and, at the same time, contemplating the entire city. ”
2 – BARRA DA TIJUCA BEACH AND SHORE – “As we lived far away,
Barra has always been the beach reference for me. A beautiful, magical
place, where the man was not able to interfere so much. ”
3 – SAMBÓDROMO – “It is part of my life. Once I walked on the
Sambadrome completely empty and I felt like he was talking to me. It
was a unique sensation. It’s like a temple to me. ”
4 – BOTANICAL GARDEN – “It is a space that brings me an immense
feeling of peace. All that nature and the pieces of architecture that are
there are jewels within the city. To come across that row of palm trees
is very impressive. ”
5 – FISCAL ISLAND – “That is a jewel. If I could, I would buy that place
and live there. It is an impressive building in this city for its beauty and
history. ”
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Professor do Departamento de História e membro do Laboratório Oral e
Imagem da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Publicada no site do RCMA em 30/06/2020
Uma constante contemplação e admiração pelo Rio de Janeiro, que se
estruturou para ser vivido na rua, onde o sonho de seu povo toma formas
e é palco perene de suas alegrias. A paisagem carioca sempre provoca
uma interrogação e conduz a descobertas de caminhos na cidade, que
revelam sua pluralidade de vidas. A relação contemplativa e a curiosidade
contagiam igualmente as relações de cada um, seja sentado no banco de
uma praça, na areia da praia, ou no balcão de um botequim. O Rio é um
oásis de maravilhas, que se expõem aos sentidos. Sobram boas definições
da capital fluminense para Paulo Knauss, de 54 anos, nascido em Santa
Teresa, professor do Departamento de História e membro do Laboratório
de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense (UFF).
–Do alto de Santa Teresa se tem uma visão perfeita do conjunto urbano, que contrasta com a dimensão individual. A proximidade entre o
natural e o edificado, o jogo de volumes e cores, entre a luz e sombra…
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Os pontos de vista que a topografia urbana possibilita, estabelecem
uma relação contemplativa recorrente – destaca Knauss, um “especialista em andar pelas ruas e descobrir gente”.
Para ele, a contemplação não favorece apenas a percepção do olhar
sobre a cidade, cuja beleza sempre embalou relações sociais e inesperadas. Por vezes, conforme suas observações, parece que o Rio é, sobretudo, um conjunto de sons peculiares e outras vezes parece ser uma
gama de cheiros. O tempo da cidade também se percebe nessa mesma
contemplação, reconhecendo que há o antigo e o novo e suas matizes.
– Alguns diriam que isso tudo faz o Rio ser sensorial. A curiosidade também se atiça na experiência carioca. Há a vista de quem olha
de cima para baixo, como nos cartões postais do Cristo Redentor. E o
olhar de baixo para cima, de quem está à beira-mar e persegue o que
está no alto dos morros. Na baixada de Jacarepaguá, o carioca se pergunta o que tem do outro lado de uma das lagoas e o que tem do outro
lado do morro. Em Ricardo de Albuquerque, em cima de um morro se
tem uma vista entrecortada pelos vários acidentes naturais do derredor, a curiosidade só aumenta sobre os outros morros, vales e matas
que aparecem de todos os lados no horizonte – comenta.
De sua meninice no bairro dos bondes, Knauss, hoje também especialista em desenvolver pesquisas sobre as relações entre arte, imagem
e cultura visual, bem como história, memória e patrimônio cultural, lembra, saudoso, que cresceu fascinado por outro tipo de meio de transporte: os ônibus, que, assim como os táxis, eram raros na sua infância.
– Me recordo dos primeiros ônibus Scania, os mais modernos da época,
com porta pelo meio. Ainda garoto, comecei a andar sozinho nos ônibus.
Embarcava na Rua Senador Dantas e me sentia sucumbindo na cidade –
relembra, mencionando ainda outras memórias que lhe trazem satisfação,
como as aventuras de explorar a mata no alto de Santa Teresa – de onde
descia com jacas, exibidas como troféus aos parentes -, ou simplesmente
passar horas nas janelas, só pra ver o movimento nas ruas.
Apostando na descoberta de uma vacina para a Covid-19, que ele
acha que vai mudar o modo de vida do brasileiro, assim como no planeta – restaurantes a quilo, no seu modo de vista, devem acabar, enquanto home-offices têm tendência de crescimento, com expectativa
de melhorar o fluxo de veículos, com menos deslocamentos nas vias
públicas -, Knauss acredita que o momento pós-pandemia será propício para que o Rio afirme sua vocação para centro de um complexo
médico-industrial.
– Por reunir instituições públicas de referência, pelas universidades
e igualmente pela presença da indústria química, isso é plenamente
possível. Saúde e beleza podem ser um elemento propulsor de um Rio
renovado, o que poderia contagiar as qualidades do urbanismo carioca,
com maior valorização de calçadas, praças e parques. A saúde e seus
investimentos em saneamento e habitação, podem promover um re144
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encontro com os serviços públicos e uma pauta de transformação da
vida urbana, de forma cidadã e coletiva – afirma.
LUGARES PREFERIDOS DE PAULO KNAUSS NO RIO DE JANEIRO
1 - ATERRO DO FLAMENGO – “Uma intervenção humana que trouxe
ainda mais beleza a Baía de Guanabara. O Parque do Flamengo, o
maior da cidade, cativa cariocas e turistas de todas as partes do
mundo. Foto: Alexandre Macieira/ Riotur.”
2 - CALÇADÃO DE COPACABANA – “Um dos pontos históricos mais
incríveis do mundo, não só de uso comum, mas de educação para uma
vida saudável, em comunidade.”
3 - PARQUE MADUREIRA – “Terceiro maior da cidade, dá opções de
lazer aos moradores da Zona Norte, com quadras de vôlei, basquete e
futebol, em meio a fontes, riachos, quiosques, pista de skate, pomar e
brinquedos.”
4 - MUSEU HISTÓRICO NACIONAL – “Já tive o prazer de ser diretor
deste patrimônio incrível. Trata-se do mais importante museu de
história do país, reunindo um acervo com cerca de 258 mil itens, entre
objetos, documentos e livros, e sendo uma instituição de produção e
difusão de conhecimento.”
5 - CRISTO REDENTOR – “Marco da paisagem que fascina e atrai
o olhar sobre a cidade e organiza a compreensão da paisagem em
termos sensoriais. Além disso, o símbolo da redenção traduzida nos
braços abertos, oferece uma leitura generosa da cidade.”
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1 - ATERRO DO FLAMENGO

2 - CALÇADÃO DE COPACABANA

3 - PARQUE MADUREIRA

4 - MUSEU HISTÓRICO NACIONAL

5 - CRISTO REDENTOR
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Professor in the History Department and member of the Oral and Image
History Laboratory at Universidade Federal Fluminense (UFF).
Published on the RCMA website on 06/30/2020
A constant contemplation and admiration for Rio de Janeiro, which was
structured to be lived on the street, where the dreams of its people takes
shape and is the perennial stage of its joy. The carioca landscape always triggers questions and leads to the discovery of paths in the city that
reveal its plurality of lives. Contemplative relation and curiosity equally
influence everyone’s relations whether sitting on a bench of one of the
city’s squares, at the beach, or at the counter of a bar. Rio is an oasis of
wonders, which expose themselves to our senses. For Paulo Knauss (54),
Professor of the History Department, and member of the Oral History Lab
of the Federal Fluminense University (UFF), there are plenty of good definitions for the capital of the federal united of Rio de Janeiro.
-From the top of Santa Teresa we have a perfect view of the urban complex, which contrasts with its individual dimension. The proximity between
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what is natural and what has been built, the interaction between colors
and volumes, light, and shadow… The viewpoints that urban topography
enables, establish a contemplative recurring relation - Knauss points out,
a “specialist at walking around the streets and finding out new people”.
According to him, contemplation does not only favors the perception of
the city, which beauty has always brought unexpectedly social relations.
At times, according to observations, it looks like Rio is, above all, a set of
peculiar sounds and, sometimes, seems to exhale a variety of aromas. The
city’s time is also perceived in this same contemplation, recognizing what
is old and what is new in its matrix.
- Some would say that all of this makes Rio a sensorial city. Curiosity is
also triggered in the carioca experience. There is the view from the top-down, such as the one that can be seen from Christ the Redeemer. And
there is the view from below, from who is by the sea and looks at the top
of the mountains. In the Jacarepaguá neighborhood area, the cariocas
(someone who was born in the city of Rio de Janeiro) ask what is on the
other side of the lagoon and what is on the other side of the mountain.
In Ricardo de Albuquerque neighborhood, at the top of the mountain, it
is possible to see a view intercut by many natural geological accidents.
Curiosity only grows when it comes to the other hills, valleys, and forests
that can be seen all through the horizon - he comments.
From his childhood at the cable car neighborhood ( as the neighborhood
of Santa Teresa is known by), Knaus is, today, a researcher specialist in the
development of the relation between art, image, and visual culture, as
well as history, memory, and cultural heritage. Nostalgically, he remembers growing up fascinated by another model of transport: buses which,
as well as taxis, were rare during his childhood.
- I remember the first Scania buses, the most modern of that time, with
a door in the middle of the bus. While still a child, I started to take the bus
by myself. I would hop on it on Senador Dantas Street and felt succumbed
in the city - he remembers, mentioning other memories that bring him joy,
like the adventures of exploring the woods on the top of Santa Teresa from where he would come down with jackfruits, which he would show off
as trophies to his family members-, or simply spending hours looking out
the windows, just to watch everything that was going on the streets.
Believing on the successful development of a COVID-19 vaccine, which
he thinks will change the Brazilian way of life, as well as the world’s - self-service restaurants, in his point of view, should no longer exist while home
office tends to grow, as a way of enhancing the flow of vehicles, with fewer
displacements on public roads-, Knauss believes that the post-pandemic
moment will be favorable for Rio when it comes to asserting its vocation
to be at the center of a medical and industrial complex.
- (...) because gathers notable public institutions, universities, as well as
the chemical industry, this is totally possible. Health and beauty can be a
propellant element of a renewed Rio, which could affect the quality of the
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carioca urban planning, giving emphasis to the boardwalks, squares, and
parks. Health and its investments in sanitation and housing can promote
a reencounter with the public services and an agenda for transforming
urban life in a collective and civic way - he points out.
PAULO KNAUSS’ FAVORITE PLACES IN RIO DE JANEIRO
(See the photos on the page 146)
1 - FLAMENGO PARK – “A human intervention that brought even more
beauty to the Guanabara Bay. The biggest one in the city captivates
cariocas e tourists from all parts of the world.”
2 - COPACABANA BOARDWALK – “One of the world’s most incredible,
not only for its collective use but also for the education role towards a
healthy lifestyle for the community.”
3 - MADUREIRA PARK – “Third largest park in the city, offers leisure
options for the residents of the city’s North Zone, with volleyball,
basketball, and soccer fields, amidst fountains, creeks, kiosks,
skateboard parks, an orchard, and play structures.”
4 - NATIONAL HISTORICAL MUSEUM – “I had the pleasure to be the
director of such an incredible heritage. It is the most important history
museum of the country, comprising a collection of approximately 258
thousand items, among objects, documents, and books. In addition, it
is an institution devoted to the production and diffusion of knowledge.”
5 - CHRIST THE REDEEMER – “A landmark in the landscape, that
fascinates and draws attention to the city as well as organizes the
understanding of the landscape in sensorial terms. Apart from that, the
symbol of redemption translated in the open arms offers a generous
understanding of the city.”
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Empresário
Publicada no site do RCMA em 06/09/2019
Passando numa manhã da década de 60 pelo Aterro do Flamengo,
Abraham ficou preocupado. A vegetação que dava vida ao paisagismo
elaborado por Burle Marx sofria com a falta de chuvas e já não exibia o
verde exuberante característico. Algumas semanas mais tarde, seu filho
Roberto, então um jovem que ajudava na contabilidade da empresa do
pai, recebeu uma ordem de pagamento de 600 caminhões-pipa. Surpreso e creditando a cobrança a um erro, ele consultou Abraham. Recebeu
como resposta a afirmação que o recibo estava correto apesar da crise
financeira que a família enfrentava. A frota tinha sido contratada por ele
para regar as plantas do maior parque urbano do Rio.
Foi com este tipo de exemplo que cresceu Roberto Medina. O empresário, que transformou em marca o nome da cidade com a criação do
Rock in Rio, foi criado em uma casa onde a tônica era o amor pela cidade. São muitos os endereços cariocas que mesclam orgulho e boas lembranças. O fio condutor do roteiro proposto por Roberto é a profunda
admiração que sente pelo Rio. Nada mais natural, para ele, que a cidade
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seja escolhida a primeira Capital Mundial da Arquitetura. “O Rio está
pronto. Temos só que acender a luz e abrir a bilheteria”, afirma o empresário que aposta no turismo como caminho para a economia carioca.
LUGARES PREFERIDOS DE ROBERTO MEDINA NO RIO:
1. BAIRRO PEIXOTO – “Neste pedaço único de Copacabana passei
minha infância, me lembro bem do chafariz e do capricho do
paisagismo.”
2. CIDADE DO ROCK – “É onde habito, onde coloco em prática tudo o
que eu quero para o Rio de Janeiro. Sou perfeccionista e cuido de cada
detalhe desta “cidade”.”
3. COPACABANA PALACE – “Este edifício é uma referência de
glamour. Ele espelha um Rio de Janeiro que a gente queria e que
precisamos restaurar.”
4. ATERRO DO FLAMENGO – “Um espaço único no mundo e uma
paixão que herdei do meu pai.”
5. URCA – “É uma cidade dentro da nossa cidade. Não cheguei a
conhecer o cassino, mas me lembro bem de frequentar o lindo prédio
da antiga TV Tupi onde gravei meus primeiros comerciais.”
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1. BAIRRO PEIXOTO
Eliane Carvalho/Riotur

Fotos Alexandre Macieira/Riotur

2. CIDADE DO ROCK

3. COPACABANA PALACE

4. ATERRO DO FLAMENGO

5. URCA
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Businessman
Published on the RCMA website on 9/6/2019
Passing one morning in the 60s through Aterro do Flamengo, Abraham
Medina became concerned. The plants that gave life to Burle Marx’s landscaping suffered from a lack of rainfall and no longer exhibited the characteristic opulent green. A few weeks later, his son Roberto, then a young
man who helped with his father’s company accounting, received a payment order for 600 water trucks. Surprised and crediting the charge for
a mistake, he consulted Abraham. In response, he received the statement
that the receipt was correct despite the family’s financial crisis. The fleet
had been hired by him to water the plants in Rio’s largest urban park.
Roberto Medina grew up with this kind of example. The businessman,
who transformed the city name into a brand with the creation of Rock
in Rio, was raised in a house where the focus was the love for the city.
There are many addresses in Rio that mix pride and good memories. The
guiding principle of the itinerary proposed by Roberto is his deep appreciation for Rio. It is natural for him that the city has been chosen as the
first World Capital of Architecture. “Rio is ready. We just have to turn on
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the light and open the ticket office”, says the businessman who bets on
tourism as a pathway for the economy of Rio de Janeiro.
ROBERTO’S FAVORITE PLACES:
(See the photos on the page 152)
1. PEIXOTO NEIGHBOURHOOD – “In this unique part of Copacabana
I spent my childhood, I remember the fountain and the whimsy of
landscaping.”
2. CITY OF ROCK – “This is where I live, where I put into practice
everything I want for Rio de Janeiro. I’m a perfectionist and take care
of every detail of this ‘city’.”
3. COPACABANA PALACE – “This building is a reference of glamor.
It reflects a Rio de Janeiro that we wanted to be and that we need to
rebuild.”
4. FLAMENGO PARK – “A unique space in the world and a passion I
inherited from my father.”
5. URCA NEIGHBOURHOOD – “It is a city inside our city. I did not know
the Casino but I remember going to the beautiful building of the old
Tupi TV where I recorded my first advertisements.”
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Ex-jogador de futebol
Publicada no site do RCMA em 12/03/2020
Numa tarde no início dos anos 60, o menino Arthur acompanhou os irmãos ao Maracanã para assistir à final do clássico Fla-Flu. Para irem do subsolo ao último andar do estádio, seguiram por corredores e pegaram um
elevador. A imagem revelada ao garoto quando aquelas portas se abriram
nunca foi esquecida. “Essa cena não saiu mais da minha cabeça. Ainda hoje,
fecho os olhos e vejo aquele estádio com 177 mil pessoas, todo colorido de
preto, vermelho e verde. Anos depois, já jogando pelo Flamengo, chegava
mais cedo e refazia esse trajeto só para ter novamente aquela visão”, lembra Arthur Antunes Coimbra, que se tornou o Zico, o maior artilheiro da
história do estádio com 333 gols marcados em 435 partidas.
Aos 66 anos, morando a maior parte do ano no Japão onde atua como
diretor técnico do Kashima Antlers, o ídolo do Flamengo e da seleção
brasileira de futebol se mantém fiel ao seu Rio de Janeiro que inclui, além
do mais famoso estádio de futebol do mundo, a praia da Barra da Tijuca
aonde ia com os irmãos na adolescência, a Lagoa Rodrigo de Freitas que
remete às lembranças de passeios com o pai, o Cristo Redentor “olhando”
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por ele durante os treinos no Estádio do Flamengo e o bairro de Quintino
onde ainda hoje mora a sua família. “Chego a passar cinco meses longe
daqui. Aí dói. Sinto falta da energia, da praia, de ver jogo de futebol no
Maracanã…. Quando volto e atravesso o Túnel Rebouças, me deparo com
a imagem da Lagoa e penso: ‘Agora sim, cheguei em casa’”, conta.
LUGARES PREFERIDOS DE ZICO NO RIO
1 - MARACANÃ – “Pelo o que ele representa para a história do futebol
brasileiro e para mim. Ainda mais depois que acabei me tornando o
maior artilheiro do Maracanã. É um espaço fantástico. É um templo
com uma energia única. Quando a gente vive no exterior percebe a
admiração e a vontade que todos têm de jogar ali.”
2 - LAGOA RODRIGO DE FREITAS – “Um dos locais mais bonitos do Rio.
Além disso, tenho na memória as lembranças de quando meu pai saía
de Quintino e levava a gente para passear, nos anos 60, naquele espaço
bonito, bem iluminado, com as pessoas confraternizando. Toda vez que
posso dou um jeito de fazer com que o meu percurso passe por ali.”
3 - PRAIA DA BARRA DA TIJUCA – “Uma paixão desde pequeno,
quando meus irmãos me levavam para tomar banho de mar naquele
bairro ainda deserto. Sempre sonhei que um dia ia morar na Barra.
Realizei esse desejo dois anos depois de casado e nunca mais saí de lá.”
4 - CRISTO REDENTOR – “Um símbolo da humanidade. Muita gente
conhece o Brasil por causa desta imagem. É um local espetacular e que
sempre esteve presente na minha história. Lá do alto, o Cristo olhava
por mim quando eu treinava e jogava no Estádio do Flamengo…”
5 - PÃO DE AÇÚCAR – “Um presente da natureza para o Rio de
Janeiro. Um lugar especial que une uma beleza incrível no encontro do
mar e da montanha. É conhecido em todo o mundo e encanta a todos.”
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1 - MARACANÃ
Marco Antônio Rezende/Prefeitura do Rio

Fernando Maia/Riotur

3 - PRAIA DA BARRA DA TIJUCA

2 - LAGOA RODRIGO DE FREITAS
Pedro Kirilos/Riotur

5 - PÃO DE AÇÚCAR

4 - CRISTO REDENTOR
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Ex soccer player
Published on the RCMA website on 12/03/2020
On an afternoon, at the beginning of the sixties, the young boy Arthur
accompanied his siblings to Maracanã Stadium to watch the derby Flamengo vs Fluminense. In order to get from the underground to the last floor of
the stadium, they went through the corridors and took the lift. The image
revealed to the boy when those doors opened was never forgotten. “That
scene has never left my mind. Even today, I can close my eyes and see that
stadium with 177 thousand people, all colored in black, red, and green. Years
later, when I was playing for Flamengo, I would arrive earlier in the stadium
and retrace this same path just to have that view again”, remembers Arthur
Antunes Coimbra, who became Zico (his nickname), the biggest scorer in
the history of Maracana, with 333 goals scored in 435 matches.
At the age of 66, and living in Japan for most of the year, where he works
as a football manager for Kashima Antlers, the Flamengo idol and star of
the National Team, or “Seleção”, as it is known in Brazil, is still faithful to his
City of Rio de Janeiro, which includes, besides the most famous football
stadium in the world, Barra da Tijuca beach, where he would go with his
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siblings as a teenager, the Lagoa Rodrigo de Freitas, which reminds him of
strolls with his dad, Christ the Redeemer “veiling” for him during his practices in Flamengo’s training center and the Quintino neighborhood, where his
family still lives. “Sometimes I stay five months away from Rio. It still hurts.
I miss the energy, the beach, I miss watching a match at Maracanã… When
I get back and cross the Rebouças tunnel, I see the Lagoa landscape and I
say to myself: “Now I’m finally home”, he tells.
ZICO’S FAVORITE PLACES IN RIO
(See the photos on the page 157)
1 - MARACANÃ STADIUM – “For what it represents to me and to the
history of Brazilian football. Even more, after I became its biggest
scorer. It’s a fantastic venue. It’s a temple with a unique energy. When
we live abroad we notice the admiration and the desire of every athlete
to play here.”
2 - RODRIGO DE FREITAS LAGOON – “One of the most beautiful
places in Rio. Besides, I have on my mind memories from when my
dad used to take us from Quintino neighborhood for a walk there, in
the sixties, in that beautiful space, very bright, with people having fun.
Whenever I can, I find a way to include Lagoa (in English, Lagoon) in
my routes.”
3 - BARRA DA TIJUCA BEACH – “It’s been my passion since I was a
young boy when my siblings would take me there to swim in that, still
deserted, neighborhood. I’ve always dreamt of one day living at Barra.
I’ve made this dream come true two years after getting married and
have never left it since then.”
4 -CHRIST THE REDEEMER – “A symbol to humankind. Most people
know Brazil because of this image. It’s a spectacular place and has
always been a part of my history. From up there, the Christ would veil for
me when I was practicing and playing in Flamengo’s training center.”
5 - SUGARLOAF MOUNTAIN – “A gift from nature to Rio de Janeiro.
A special place that unites an incredible beauty in an intersection
between the sea and the mountains. It’s known around the world and
amazes everyone.”
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Se você quiser localizar os lugares escolhidos pelos entrevistados no mapa, acesse este link:
To find the places chosen by the interviewees on the map, please, access the following link:
MAPA RIO2020

MAP RIO2020
ENTREVISTAS/ INTERVIEWEES
LUGARES / PLACES
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ARCHITECTS
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3

Andrea
Queiroz Rego

Jardim Botânico
Botanical Garden

Urca
Urca Neighborhood

Lagoa Rodrigo de Freitas
Rodrigo de Freitas Lagoon

Celso Rayol

Museu de Arte Moderna
Museum of Modern Art
Cristo Redentor
Christ the Redeemer
Floresta da Tijuca
Tijuca Forest

Parque Lage
Parque Lage (Lage Park)
Pão de Açúcar
Sugarloaf Mountain
Museu de Arte Moderna
Museum of Modern Art

Instituto Moreira Salles
Moreira Salles Institute
Floresta da Tijuca
Tijuca Forest
Palácio Gustavo Capanema
Gustavo Capanema Palace

Jeferson Salazar Parque Madureira
Madureira Park

Cinelândia
Cinelândia Square

Sambódromo
Sambódromo

João Uchôa

Região Portuária
Port Area

Praia do Arpoador
Arpoador Beach

Rio Comprido
Rio Comprido
Neighborhood
Instituto Moreira Salles
Moreira Salles Institute
Palácio Gustavo Capanema
Gustavo Capanema
Palace
Circo Voador
Circo Voador
Concert Hall
Parque Madureira
Madureira Park
Conjunto do Pedregulho
Pedregulho Residential
Complex

Dora Alcântara
Elizabeth de
Portzamparc

Luiz Carlos
Toledo

Espaços culturaisCCBB,MAM
CCBB,MAM Cultural Centers
Humaitá
Humaitá Neighborhood

Nivaldo Vieira de Palácio Gustavo
Andrade Júnior Capanema
Gustavo Capanema
Palace
Tainá de Paula
Parque Madureira
Madureira Park
Otávio Leonídio

Cinelândia
Cinelândia Square

Thiago
Bernardes
Verena
Andreatta

Museu de Arte Moderna
Museum of Modern Art
Parque do Flamengo
Flamengo Park

Cecília Herzog

Tijuca - Praça S. Pena e
X. de Brito
Tijuca neighborhood - S.
Pena e X. de Brito Square

Rocinha
Rocinha
Neighborhood
Lapa
Lapa Neighborhood

Ilha de Guaratiba
Ilha de Guaratiba
Neighborhood
Museu de Arte Moderna
Museum of Modern Art

Copacabana
Copacabana
Neighborhood
Casa das Canoas
Canoas House

Aterro do Flamengo
Flamengo Park

Pedra do Sal
Pedra do Sal (Salt Stone)

Glória
Glória Neighborhood

Biblioteca Nacional
National Library

Casa do Jongo
Jongo House
(Casa do Jongo)
Praça Tiradentes
Tiradentes Square

Floresta da Tijuca
Tijuca Forest
Igreja da Glória
Glória Church

Pedra da Gávea
Pedra da Gávea (Gávea Stone)
Parque Guinle
Guinle Park

Arpoador
Arpoador
Palácio Gustavo Capanema
Gustavo Capanema Palace

3
Alto da Boavista
Alto da Boa Vista
Neighborhood
Murada da Urca
Urca Wall
Santa Teresa
Santa Teresa Neighborhood

4
Beco das Garrafas
Beco das Garrafas
(Bottles Alley)
Rio antigo-Centro
Old Rio- Downtown
Urca
Urca Neighborhood

5
Quadra da Mangueira
Mangueira Samba School

Vista do Mirante do Arvrão
Arvrão Viewpoint

Cosme Velho
Cosme Velho Neighborhood

Ipanema
Ipanema Neighborhood

Praia do Flamengo
Flamengo Beach

Parque Madureira
Madureira Park

Sambódromo
Sambódromo

Quinta da Boavista
Quinta da Boavista
Public Park
Centro Nacional do Folclore
National Centre for Folklore
and Popular Culture
Quinta da Boavista
Quinta da Boavista
Public Park
Jardim Botânico
Botanical Garden

Paulo Barros

Paulo Knauss

Parque Madureira
Madureira Park
Estradas Floresta da Tijuca
Tijuca Forest Roads
Copacabana Palace
Copacabana Palace
Praia da Barra
Barra Beach

Museu Histórico Nacional
Historical National Museum
Centro
Downtown Rio
Aterro do Flamengo
Flamengo Park
Cristo Redentor
Christ the Redeemer

Cristo Redentor
Christ the Redeemer
Museu de Arte Moderna
Museum of Modern Art
Urca
Urca Neighborhood
Pão de Açucar
Sugarloaf Mountain

Patricya
Travassos
Roberto Medina
Zico

Praça Mauá
Mauá Square
Outeiro da Glória
Outeiro da Glória
Largo do Boticário
Largo do Boticário
(Apothecary’s Square)
Parque do Flamengo
Flamengo Park
Espírito carioca
Carioca’s Spirit
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1
Cristo Redentor
Christ the Redeemer

2
Catedral Metropolitana
Metropolitan Cathedral

Parque Nacional da Tijuca
Tijuca National Park
Geisa Garibaldi
Estrada Grajaú
Jacarepaguá
Grajaú Jacarepaguá
Road
Heloisa Buarque Orla de Copacabana
Vargem Grande
de Hollanda
Copacabana Boardwalk Vargem Grande
Neighborhood
Jailson de Souza Favela Nova Holanda, Maré Estádio do Maracanã
e Silva
Favela Nova Holanda,
Maracanã Stadium
Maré Favela Complex
Katia Bogéa
Cais do Valongo
Paço Imperial
Valongo Wharf
Imperial Palace
Moacyr Luz

5

Fundão - UFRJ
Fundão - UFRJ (Federal
University of Rio de
Janeiro Campus
at Ilha do Fundão)
Sociedade Hípica Brasileira
Brazilian Equestrian Society
Lagoa Rodrigo de Freitas
Rodrigo de Freitas Lagoon
Cidade das Artes
City of Arts Cultural Complex
(Cidade das Artes)
Conjunto do Pedregulho
Pedregulho Residential
Complex
Parque Lage, J Botânico
Parque Lage (Lage Park)
Botanical Garden

PERSONALIDADES
PERSONALITIES

Alcione

4

Jardim Botânico
Botanical Garden
Alto da Boavista
Alto da Boa Vista
Neighborhood

Aterro do Flamengo
Flamengo Park

Lagoa Rodrigo de Freitas
Rodrigo de Freitas
Lagoon
Cristo Redentor
Orla e praia da Barra da
Christ the Redeemer
Tijuca
Barra da Tijuca
Beach and shore
Aterro do Flamengo
Calçadão de Copacabana
Flamengo Park
Copacabana Boardwalk
Parque Lage
Jardim Botânico
Parque Lage (Lage Park) Botanical Garden
Bairro Peixoto
Cidade do Rock
Peixoto Neighborhood
City of Rock
Maracanã
Lagoa Rodrigo de Freitas
Maracanã Stadium
Rodrigo de Freitas
Lagoon

Palácio Gustavo Capanema
Gustavo Capanema Palace
Viaduto de São Conrado
São Conrado Viaduct
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Praça São Salvador
São Salvador Square
Glória
Glória Neighborhood

Sítio Burle Marx
Sítio Burle Marx
Arco do Teles
Teles Arch
Ilha Fiscal
Fiscal Island
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