


C O N C U R S O  E D I T O R I A L - COLEÇÃO OLHARES PLURAIS E DIVERSOS

INTRODUÇÃO 

Na administração do Colegio de Arquitectos de Pichincha 
(Conselho de Arquitetos de Pichincha) (CAE-P) 2019-2021, 
presidido pelo arquiteto Pablo Moreira Viteri, resolveu-se 
incorporar em sua linha editorial uma coleção de textos, ensaios 
e estudos teóricos sobre a arquitetura e outros temas relativos 
ao espaço e à sociedade, a qual se denominou: Olhares Plurais e 
Diversos. Do mesmo modo, designou-se o Museu de Arquitetura 
do Equador (MAE) como responsável pela produção da mesma, 
com o apoio das comissões de concursos e de publicações do 
diretório do CAE-P. 

A atual administração comprometeu-se a dar continuidade a 
este projeto que potencializa seus objetivos. 

ANTECEDENTES

Ao longo de sua trajetória institucional, o CAE-P desenvolveu múltiplas iniciativas de caráter cultural. 
Especificamente, efetuou uma significativa quantidade de publicações, entre as que se destaca a coleção 
dos livros da Bienal de Arquitetura de Quito, assim como também várias revistas, as quais foram publicadas 
com regularidade em diversos períodos. 

Graças a essa vasta experiência, o CAE-P conta na atualidade com seu próprio selo editorial, oficialmente 
registrado, o que lhe permite propor novos projetos que contribuirão para o aprofundamento e a difusão 
da informação e do conhecimento. Adicionalmente, pode promover a reflexão conceitual e a crítica sobre 
a arquitetura em geral e sobre seus múltiplos aspectos e componentes, de maneira específica, em Quito, 
no Equador e na América Latina. 

Nesse mesmo contexto, no final de 1989, o Diretório do CAE-P, presidido pelo Arq. Rubén Moreira Velásquez, 
apresentou ao Ilustre Município de Quito um projeto para criar o Museu de Arquitetura do Equador (MAE), 
em resposta à necessidade de resgatar e inventariar o recente patrimônio arquitetônico e urbanístico 
(particularmente da cidade de Quito) e contribuir, desse modo, para o enriquecimento daquele já existente 
(pré-colombiano e colonial) que se exibia em outros museus. 

Com esse projeto, o CAE-P procurou contribuir para a política de resgate do Centro Histórico de Quito, 
enfatizando o caráter cultural que o mesmo deve ter, ao obter em regime de comodato uma casa no 
bairro San Marcos, que foi restaurada entre 1994 e 1995. Para sua abertura, o MAE inaugurou a mostra: 
Arquitetura de Quito 1915-1985, Arquitetura Século XX - Arquitetura Moderna. É assim que, a partir dessa 
data, formaliza-se a criação do museu como um projeto cultural do CAE-P. 

Na atualidade, o MAE está ao serviço da sociedade e tem a missão de documentar, conservar e difundir a 
arquitetura e o urbanismo do Equador através de seu arquivo-biblioteca e da implementação de programas 
museológicos, educativos e culturais. Sua visão é tornar-se em um referente nacional e internacional de 
consulta e pesquisa da arquitetura equatoriana. 



ESPAÇOS COMUNS, ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS:
A PAISAGEM URBANA NA AMÉRICA 

OBJETIVOS

O CAE-P estabelece, dentro de sua linha editorial, a Coleção Olhares Plurais e Diversos, estruturada como 
uma série de publicações periódicas que abordarão, em cada edição, temas de análise específica, de 
interesse profissional e do Conselho. Esses se definirão e anunciarão com a devida antecedência, podendo 
ser abordados por trabalhos que se enquadrem dentro de um amplo espectro de pesquisas, ensaios, 
estudos teórico-conceituais ou de crítica, relacionados com a arquitetura, espaço e sociedade. 

No mesmo sentido, o CAE-P quer propiciar a interação entre o MAE e a comunidade acadêmica e profissional, 
oferecendo um espaço no qual possam se desenvolver atividades de pesquisa, crítica e produção 
teórica, assim como atividades alternativas, de criação e inovação. O objetivo dos pontos anteriormente 
mencionados é reduzir a desigualdade existente entre a prática dos profissionais da arquitetura e a 
comunidade em geral com relação à produção intelectual e às atividades próprias dos museus. 

Através dessa iniciativa encomendada ao MAE, o CAE-P se propõe a: 

• Gerar e administrar o conhecimento relacionado com a arquitetura, espaço e sociedade. 
•  Promover atividades interdisciplinares de reflexão, pesquisa, documentação, sistematização, 

desenvolvimento, crítica e criação. 
•  Ampliar as oportunidades de publicação aos criadores, pesquisadores e críticos a nível nacional e 

internacional. 
•  Propiciar o estabelecimento de um canal alternativo de transferência de informação e comunicação 

para facilitar o acesso da comunidade à produção intelectual, através dos recursos e instrumentos 
próprios dos museus. 

CONTEÚDO 

A coleção Olhares Plurais e Diversos, de modo geral, assim como cada uma de suas edições de modo 
particular, será estruturada com base em uma seleção de textos, ensaios, pesquisas ou trabalhos teóricos, 
conceituais ou de crítica. Esses serão apresentados e selecionados para sua publicação mediante um 
mecanismo de convocatória e concurso público e aberto, promovido pelo CAE-P. 

Os concursos serão periódicos e abordarão diferentes temáticas sobre a arquitetura, a cidade, o território, 
o espaço e a sociedade. O CAE-P estabelecerá o procedimento para determinar o tema específico de cada 
convocatória e os critérios de seleção dos textos para sua posterior publicação. 

Para esse objetivo, o CAE-P, através do MAE, efetuará uma convocatória aberta, designará um responsável 
para a coordenação de todo o processo, definirá os conteúdos e critérios de seleção a serem aplicados 
e os tornará públicos. Posteriormente, designará e divulgará o júri que selecionará os trabalhos a serem 
publicados, estabelecendo os estímulos – pecuniários ou de outra índole – que em cada oportunidade 
se considerarem pertinentes, de forma a promover uma participação ampla e democrática de todos os 
potenciais interessados. 

Entre os trabalhos que tenham sido selecionados para uma publicação dentro da coleção Olhares Plurais e 
Diversos, o júri escolherá um trabalho ganhador, sobre o qual o MAE efetuará una produção museográfica 
em coordenação com os autores, que se incorporará dentro do calendário das mostras que se exibem em 
sua sala de exposições temporárias. 



C O N C U R S O  E D I T O R I A L - COLEÇÃO OLHARES PLURAIS E DIVERSOS

TERCEIRA CONVOCATÓRIA 

COLEÇÃO OLHARES PLURAIS E DIVERSOS

ESPAÇOS COMUNS, ESPACOS INTERMEDIÁRIOS: A PAISAGEM URBANA NA AMÉRICA 

Em conformidade com a resolução do CAE-P de estabelecer em sua linha editorial a coleção Olhares 
Plurais e Diversos e ao Museu Arquivo de Arquitetura do Equador como responsável por esta publicação, 
o CAE-P, o MAE e a Linha Editorial CAE-P editores lançam a terceira convocatória para a presente edição, 
cujo tema é: Espaços comuns, espaços intermediários: a paisagem urbana na América.  

Os âmbitos gerais que devem abordar os trabalhos que se apresentem são os seguintes: 

• Análise de propostas inovadoras de criação (uso e gestão de espaços de transição na arquitetura e 
no urbanismo da América) e suas contribuições para a melhora da paisagem urbana. 

• Estudos sobre a evolução da paisagem urbana e dos espaços comuns e intermediários ao longo da 
história do urbanismo e da arquitetura da região. 

• Reflexões teóricas e conceituais sobre os espaços comuns e intermediários, arquitetônicos e 
urbanos em referência à paisagem das cidades. 

INTRODUÇÃO  

ESPAÇOS COMUNS, ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS: PAISAGEM URBANA NA AMÉRICA 

O conceito de paisagem urbana é o que conjuga o espaço público e coletivo com distintos atributos 
sociais, culturais, econômicos e uma maior ou menor presença da natureza nesse espaço construído. 
Este mostra-se dinâmico, mudando constantemente em termos temporais e espaciais. Uma paisagem 
urbana saudável contribui positivamente para a vida urbana, para o uso e a vida dos espaços públicos 
e dos privados (que são comuns e que se tornam públicos) e das pontes que os enlaçam (os espaços 
intermediários). 

A paisagem urbana tem um importante componente visual – resultado da soma dos elementos funcionais 
urbanos, sociais, naturais, sensoriais – e do uso e de sua dinâmica própria. Pode estar tão imerso na 
identidade da cidade que se mantém quase inalterável com o passar do tempo, ou pelo contrário, pode 
formar parte inerente das mudanças cotidianas do lugar. 

A paisagem urbana surge e se manifesta nos espaços coletivos, nos lugares de uso comum, com diversas 
escalas e variadas morfologias – praças, parques, pátios –, desagregando-se ou consolidando-se em 
espaços intermediários – paisagens, saguões, galerias, portais. Esses espaços e elementos são os que, 
mediante seu uso, vão formando a imagem da cidade. 



ESPAÇOS COMUNS, ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS:
A PAISAGEM URBANA NA AMÉRICA 

OBJETIVOS 

De modo geral, o propósito da coleção e concurso Olhares Plurais e Diversos é o de relacionar as atividades 
de pesquisa, crítica e reflexão teórica com o exercício professional da arquitetura e com o conjunto de 
práticas da comunidade. Isso se consegue através da transformação dos produtos materiais desse 
exercício (programas, planos, projetos) em materiais conceituais (ensaios, estudos, monografias, 
teses, relatórios de pesquisa) e em produtos de comunicação (publicações, mostras museográficas, 
materiais audiovisuais e digitais, etc.). 

De modo específico, nesta edição, o concurso se propõe a: 

• Promover a análise, documentação, reflexão conceitual e crítica sobre a paisagem urbana e arquitetônica. 
• Ressignificar os espaços e elementos arquitetônicos de transição, ou espaços intermediários (relação 

entre o público e o privado), como elementos importantes na formação e no uso do hábitat e sua evolução 
ao longo do tempo. 

• Identificar, documentar e destacar projetos e intervenções, assim como contribuições criativas e inovadoras 
por parte de entidades públicas, profissionais da arquitetura, comunidades e usuários que otimizem o uso 
dos espaços comuns e intermediários dentro dos âmbitos arquitetônicos e urbanos. 

PARTICIPANTES

A terceira convocatória da Coleção Olhares Plurais e Diversos está aberta a todas as pessoas que, de modo 
individual ou como parte de grupos ou equipes de trabalho, tenham interesse em participar, sem nenhuma 
restrição. 

Serão bem-vindos os trabalhos elaborados em todos os países do continente americano, e relacionados a 
casos, temas e experiencias de transcendência local, nacional e regional. 
É importante destacar que a participação é anônima. 

COORDENADOR / ASSESSOR 
 
O CAE-P designará um coordenador ou assessor do concurso, que deverá conduzir o processo até sua 
culminação. 

JÚRI 

O CAE-P designará três jurados independentes que serão profissionais da arquitetura ou de outras 
disciplinas afins, com experiência em atividades acadêmicas, trabalhos de pesquisa e publicações, cujos 
nomes serão anunciados com antecedência à data de encerramento das inscrições do concurso.  
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PROCEDIMENTO 

O/A autor/a ou autores/as deverão enviar por e-mail e dentro do prazo estabelecido um arquivo digital que 
contenha o texto e recursos gráficos em formato PDF para submetê-lo ao processo de seleção. Nesse 
documento, não deve existir nenhum indício ou sinal que o identifique (nome, passaporte, etc.). 

• No mesmo e-mail, deve-se enviar outro arquivo digital que contenha, em formato PDF, o nome do autor 
ou autores de cada trabalho apresentado. 

• O coordenador-assessor do concurso designará um número igual aos dos arquivos entregues a fim 
de vinculá-los. Manterá em reserva e selados os arquivos que contenham os nomes dos autores e 
entregará os textos apresentados aos membros do júri para seu estudo e qualificação.

•  O júri efetuará a leitura de todos os trabalhos e designará, entre eles, os trabalhos que foram 
selecionados dentro do prazo estabelecido para o julgamento e, entre estes, o trabalho ganhador do 
concurso. 

• Os trabalhos selecionados e o ganhador serão anunciados em um evento público denominado “Leitura 
do Veredito”, no qual se cotejarão os trabalhos e as identidades de seus autores, tornando seus nomes 
públicos. 

• Os trabalhos selecionados formarão parte da publicação: Olhares Plurais e Diversos. Espaços comuns, 
espaços intermediários: a paisagem urbana na América. 

• O trabalho ganhador gerará, em colaboração com o MAE, uma mostra museográfica sobre o conteúdo 
de seu trabalho, a qual será apresentada e exibida no MAE. 

CALENDÁRIO   

Segunda-feira, 3 de outubro                 Convocatória pública
Segunda-feira, 17 de outubro               Lançamento Bases
Segunda-feira, 12 de dezembro                       Encerramento de Inscrições
Sexta-feira, 16 de dezembro                               Perguntas dos participantes 
Segunda-feira, 19 de dezembro                  Respostas
Segunda-feira, 23 de janeiro                               Entrega de trabalhos 
Quarta-feira, 15 de fevereiro                  Entrega de veredito dos jurados
Terça-feira, 21 de fevereiro                                  Leitura pública de veredito        
Quinta-feira, 18 de maio                                        Inauguração exposição e lançamento do livro

CONDIÇÕES

•  As decisões do júri serão inapeláveis. 
• Serão desqualificados os trabalhos que não cumpram com a condição de anonimato e com os 

requerimentos estabelecidos. 
• Os critérios de seleção dos jurados serão: qualidade, pertinência e viabilidade expositiva. 
• Os jurados terão a liberdade de selecionar todos os trabalhos que considerarem pertinentes, mas 

deverão necessariamente definir um único trabalho ganhador e não poderão declarar deserto o 
concurso nem seu processo de seleção. 

•  Os resultados da seleção e do ganhador serão comunicados em um evento público realizado na data 
estabelecida no cronograma, designado “Leitura do Veredito”. 

•  Será emitido um certificado de participação, assim como de SELECIONADOS e GANHADOR, a todos os 
participantes. 



ESPAÇOS COMUNS, ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS:
A PAISAGEM URBANA NA AMÉRICA 

ENTREGA 

• Texto: 10.000 palavras, letra Arial tamanho 11, formato PDF, 2 megabytes, idioma espanhol. 
• Anexos, fotografias, documentos, arquivos, desenhos, obras e referências da proposta de pesquisa e 

documental: Formato PDF. Máximo 5 megabytes. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

• O texto e as referências bibliográficas deverão seguir as normas APA 2019. 
•  O texto deve incluir referências a fotos, imagens e diagramas. 

Nas fotos, imagens e diagramas empregados, deverão constar os créditos de seus autores e, em caso 
de não serem da equipe pesquisadora, deverão contar com as respectivas licenças para publicação. 
Adicionalmente, deve-se indicar o ano de sua produção. 

Nos diagramas de produção própria, os créditos deverão ser incluídos. 
A dimensão mínima de fotos, imagens e diagramas é de: 15 cm de base. O material gráfico deve ser enviado 
de forma adjunta e independente ao documento, em formato JPEG ou TIFF em 300 dpi. 

A legenda do material gráfico deve ser enviada em um documento independente em formato Excel com a 
devida identificação. 

CUSTO DE INSCRIÇÃO  

O custo de a inscrição é de: 
• 40 USD + IVA para os sócios e sócias do CAE-P que estiverem em dia.
• 40 USD + IVA para o público em geral. 

PARTICIPAÇÃO PASSOS PARA A INSCRIÇÃO 

• Baixar o formulário de inscrição através do seguinte link: 
 https://bit.ly/3eraConvocEditorial
• Preencher o formulário e enviar ao seguinte e-mail: lineaeditorial@cae.org.ec 
• Realizar o pagamento correspondente e enviar o comprovante ao e-mail anteriormente mencionado, 

com cópia para caja@cae.org.ec. As pessoas residentes no Equador podem realizar o pagamento nos 
guichês do CAE-P (Núñez de Vela e Ignacio San María, Quito) ou mediante depósito, transferência ou 
pagamento online. 

Bank: Banco Pichincha 
Checking account number: 3053433104 
Colegio de Arquitectos de Pichincha
Taxpayer ID (RUC): 1790939210991 
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Pagamento online

• Sócios e sócias do CAE-P, favor clicar aqui:  https://pagos.cae.org.ec/?k=GOGboYytbu 
•  Público em geral, favor clicar aqui: https://pagos.cae.org.ec/?k=JgjcQbxHhH 

Para participantes que vivam fora do Equador, o pagamento da inscrição pode ser realizado via PAYPAL, 
enviando seu pagamento para  administracion@cae.org.ec  ou mediante o botão de pagamento através 
do seguinte link: https://pagos.cae.org.ec/?k=JgjcQbxHhH. Uma vez feito o pagamento, deverá enviar-se 
cópia do comprovante para o e-mail: caja@cae.org.ec.

Para todos os interessados e interessadas, através desses passos, ficará registrada a inscrição. 

PRÊMIO 

Os trabalhos selecionados serão publicados no livro Espaços comuns, espaços intermediários: a paisagem 
urbana da América, que entrará em circulação no segundo semestre de 2023. 

O trabalho ganhador receberá um prêmio econômico de $700 dólares (impostos incluídos), e seu conteúdo 
será apresentado como uma mostra museográfica no MAE durante o segundo semestre de 2023. 

RESTRIÇÕES 

Não podem participar neste concurso os funcionários e membros do Diretório do CAE-P e do MAE. 

DIREITOS DE AUTOR

Os direitos patrimoniais de autor dos trabalhos selecionados através deste concurso serão de propriedade 
intelectual do CAE-P. Em consequência, o CAE-P se reserva os direitos de reprodução, comunicação pública 
por qualquer meio, distribuição pública de exemplares ou cópias, tradução, adaptação, reorganização ou 
outras transformações destes produtos e a sua difusão pública, sem prejuízo do reconhecimento, em 
todos os casos, dos direitos morais de autor. 

Os participantes se comprometem a manter a mais estrita reserva sobre toda a informação técnica, 
procedimentos e projetos, a mesma a que se obriga durante a organização e realização do concurso, 
em conformidade com o previsto na Lei, especialmente sobre a violação de segredos empresariais e 
informação não divulgada, sujeitando-se a sanções civis e penais pertinentes. 

De igual forma, e com as mesmas restrições do parágrafo anterior, enquanto se desenvolve o concurso, os 
participantes não podem fazer uso público de seus trabalhos e seus resultados, sejam estes provisionais 
ou definitivos. Uma vez concluído o concurso, poderão fazê-lo livremente. Em qualquer meio de difusão, 
deverá reconhecer-se o concurso elaborado pelo CAE-P para o desenvolvimento dos trabalhos.


