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Arq!Palestra explora os processos de trabalho do escritório 
Terra e Tuma em evento no MCB 

 

 
Casa Vila Matilde – foto: Pedro Kok 

 

26 de abril, quarta-feira, às 19h30  
 
 
Em 26 de abril próximo, a revista Projeto, o portal Arq!Bacana e o Museu da Casa Brasileira, 
instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, promovem a palestra “Terra e 
Tuma – Arquitetura, Limitação e Oportunidade”, sobre a trajetória de atuação do escritório 
através de seus processos de trabalho. A inscrição é R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), e 
pode ser feita pelos sites www.arcoweb.com.br e www.arqbacana.com.br. 
 
O escritório, criado em 2006, se tornou mundialmente conhecido pelo projeto ‘Casa da Dona 
Dalva / Vila Matilde’, um exemplo de boa arquitetura acessível para classes sociais mais baixas. 
A palestra dos arquitetos apresenta suas ideias além do referido projeto: as reflexões e 
influências em sua trajetória, com referências nas artes plásticas, cinema e sociologia, e o 
compromisso de permitir à profissão o papel fundamental como agente social. 
 
Os projetos desenvolvidos, como reformulação de bairros em áreas de risco e as residências de 
diversas escalas, demonstram a capacidade de atuação em rede com sistemas integrados e 
multidisciplinares, como a associação com sociólogos, antropólogos e engenheiros, além dos 
próprios colegas arquitetos. 
 
Adiante à projeção nacional e internacional com a Casa da Vila Matilde, selecionada para o 
Pavilhão do Brasil na 15° Mostra Internacional de Arquitetura – Bienal de Veneza 2016, 



premiada na X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo e eleita “Building of the 
Year” pelo site ArchDaily, o escritório já teve projetos reconhecidos e exibidos nas Bienais de 
Rotterdam e Quito e foi vencedor do Prêmio AsBEA por duas edições consecutivas.  
 
SERVIÇO 
Arq!Palestra: Terra e Tuma – Arquitetura, Limitação e Oportunidade 
Dia 26 de abril, quarta-feira, às 19h30 
Inscrições pelos portais www.arcoweb.com.br e www.arqbacana.com.br  
Valor: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada/estudantes) 
 
Local: Museu da Casa Brasileira - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano 
Telefone: (11) 3032-3727 
www.mcb.org.br    
 
 
Terra e Tuma Arquitetos Associados 
Sobre os sócios 
Danilo Terra formou-se em 2003 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. 
Colaborou com diversos escritórios de arquitetura em São Paulo e Cidade do México entre 
2003 e 2006. Desde 2006 é sócio do escritório Terra e Tuma | arquitetos associados.  
 
Pedro Tuma se formou pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie em 2004. Desde 
2006 é sócio do escritório Terra e Tuma | arquitetos associados.  
 
Fernanda Lie Sakano se formou no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos 
em 2010 e concluiu uma pós-graduação na Escola da Cidade em 2013. Desde 2012 colabora no 
escritório Terra e Tuma | arquitetos associados.  
 
Exposições e premiações  
15ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza [2016] – Casa Vila Matilde 
Veneza Itália  

X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo [2016] – Casa Vila Matilde  

Indicada ao Mies Crown Hall Americas Prize | Instituto de Tecnologia de Illinois, Chicago [2016] 
– Casa Vila Matilde  

Building of The Year [2016] – Casa Vila Matilde  

Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake Akzonobel [2015] – Casa Maracanã  

XIX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito [2014] – Casa Maracanã Quito Equador  

Prêmio ASBEA [2014] – Casa + Estúdio  

Concurso para Praça da Matriz de Itapira [2014] – Itapira SP Brasil  

São Paulo da cidade informal aos novos bairros | Museu da Casa Brasileira [2012] – 
Urbanização de Assentamentos Precários + Habitação de Interesse Social São Paulo SP Brasil  

5ª Bienal Internacional de Arquitetura de Rotterdam [2012] – Urbanização de Assentamentos 
Precários + Habitação de Interesse Social Rotterdam Holanda  

12ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza [2010] – Parque del Lago Veneza 
Itália  

Prêmio ASBEA [2012] – Casa Maracanã  

http://www.mcb.org.br/


Concurso Renova SP [2011] – São Paulo SP Brasil  

Concurso Morar Carioca [2010] – Rio de Janeiro RJ Brasil  

Concurso para Sede do SEBRAE MG [2008] – Belo Horizonte MG Brasil 

 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu 
do país especializado em arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições 
temporárias e de longa duração, com uma agenda com base em debates, palestras e 
publicações que contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento 
crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade 
urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design 
MCB, principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do 
Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país. 
 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
Ingressos: R$ 8 e R$ 4 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos 
| Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada 
Gratuito aos finais de semana e feriados 
Acessibilidade no local 
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br | www.mcb.org.br   
 
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 
 
Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br 
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