Este concurso tem por finalidade selecionar a proposta mais adequada para configurar a identidade visual do 27º Congresso Mundial de Arquitetos | UIA 2020 RIO, em organização pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil, entre as propostas a serem apresentadas por arquitetos e
designers.

1.
Apresentação
1. 1
O Instituto de Arquitetos do Brasil/ IAB
Formados na histórica Escola Nacional de Belas Artes – um de seus fundadores era Grandjean
de Montigny –, os arquitetos, desde as transformações urbanas ocorridas no Rio pelo início do
Século XX, se organizaram para discutir as questões relativas à cidade e à atividade profissional. Um Instituto Brasileiro de Architectura seria criado, em 1921, e logo a inquietação trazida
pelo movimento modernista provocaria uma divisão entre seus membros. Mas a classe voltaria a se unir e, em 1925, surgiria o Instituto Central de Arquitetos, que na década seguinte passaria a IAB/ Instituto de Arquitetos do Brasil.
Ao longo do Século XX, o instituto veria a arquitetura moderna se firmar um símbolo da cultura
brasileira e se organizaria em estrutura federativa, ganhando um conselho superior formado
por representantes de todos os departamentos estaduais. Seria um espaço para a discussão
dos temas de habitação e reforma urbana. E defenderia sempre que projetos de significado
fossem escolhidos através de concursos públicos abertos a todos os arquitetos, sendo chamado a organiza-los, destacando-se, entre esses, o concurso para a escolha do plano de Brasília.
O IAB é entidade-mãe das quatro entidades nacionais reunindo arquitetos e urbanistas brasileiros, a Federação Nacional de Arquitetos FNA [sindical], a Associação Brasileira de Escritórios
de Arquitetura AsBEA, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas ABAP e a Associação
Brasileira de Ensino de Arquitetura ABEA.
A luta por um conselho próprio para regular e fiscalizar o exercício da profissão seria vitoriosa,
em 2010, com a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil/ CAU BR, autarquia
federal também estruturada em toda a federação.
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Com instituições que abrangem todo o seu espectro de necessidades culturais, regulatórias e
sindicais, o quadro de profissionais de arquitetura atuando no Brasil tem, no momento, mais
de 130 mil arquitetos registrados. O número de cursos de arquitetura já ultrapassa 400 cursos,
com cerca de 49.000 estudantes.
Esse universo profissional e em formação vive um momento de importantes expectativas frente às céleres mudanças pelas quais passa o país e o mundo, e quando da realização do 27º
Congresso Mundial de Arquitetos, em 2020, estará vivendo o centésimo ano de fundação do
IAB e a primeira década do CAU.

