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Arquitetura de Iluminação

Por Cristina Maluf

 Convidada a participar desta coluna, como 

presidente da AsBAI, considerei apropriado re-

latar os passos recentes e as futuras iniciativas 

da Associação. Ao iniciar esta gestão, a AsBAI 

preocupou-se em fazer um insight sobre a 

profissão de Lighting Design, denominada por 

nós Arquitetura de Iluminação.  

 Ficou muito claro que deveríamos falar 

de forma diferente com os nossos diversos 

públicos clientes, contratantes, arquitetos e 

colegas, e que grande parte das dificuldades 

encontradas no dia-a-dia da prática profissio-

nal deve-se ao desconhecimento do que é a 

Arquitetura de Iluminação e do diferencial qualitativo que ela 

proporciona a um espaço ou edifício.

 A partir disso, elaboramos um planejamento estratégico para 

promover a profissão, formar e qualificar os seus membros e 

associados, e informar o mercado. Com uma nova sede em São 

Paulo, inaugurada em outubro de 2008, a AsBAI está promovendo 

cursos de formação profissional em formato de módulos para 

permitir a participação de alunos de outras cidades. O primeiro 

módulo, com os fundamentos básicos, já foi ministrado para 

duas turmas pela arquiteta Esther Stiller. Os próximos módulos 

já estão em elaboração e as datas de início serão divulgadas no 

site. 

 Estamos adquirindo livros técnicos e organizando uma bi-

blioteca para proporcionar aos membros e associados um local 

e material para pesquisa. Criamos um Selo de Conformidade 

que consiste na apresentação dos trabalhos dos membros 

profissionais a um grupo convidado, com o objetivo de mostrar 

o padrão de conteúdo e informações técnicas necessárias e 

forma de apresentação dos projetos completos de iluminação. 

Qualquer membro da AsBAI poderá participar.

 Está em elaboração o Projeto de Qualificação da Indústria, 

que consiste no apoio técnico dos seus membros profissionais 

aos patrocinadores que tiverem interesse em investir e qualificar 

os seus produtos. Este projeto tem por objetivo elevar o padrão 

de qualidade dos equipamentos de iluminação. 

    O Manual de Orientação Profissional, 

lançado na gestão anterior, está em fase 

de revisão, atualização e complementação 

e deve ser utilizado pelos jovens iniciantes 

para a prática profissional dentro dos critérios 

estabelecidos de qualidade do Projeto de 

Iluminação.

    Para uma melhor integração com os 

nossos membros patrocinadores, criamos 

o Momento AsBAI e Indústria, quando são 

apresentados novos produtos e novidade e 

discutidos assuntos técnicos. Este formato 

de encontro propicia a todos um enrique-

cimento técnico sem precedentes. Todos os associados estão 

convidados a participar.

 A grande novidade desta gestão será o II Fórum Latino 

Americano de Iluminação, que acontecerá em setembro em São 

Paulo. Este Fórum foi formatado com o objetivo de discutir a 

formação e a prática profissional no Brasil e nos diversos países 

da América Latina, da América do Norte e Europa.

 Nos três dias que antecedem o Fórum haverá um curso 

técnico-científico a ser ministrado pelos professores do Lighting 

Research Center do Rensselear Polithecnic Institute. Este curso 

será direcionado aos profissionais com experiência e conheci-

mento adiantado da matéria.

 Na área administrativa a implantação de um software de 

gestão, personalizado para a entidade, dará maior agilidade no 

desenvolvimento de diversas ações e emissão de relatórios. Na 

área de relacionamento internacional a AsBAI foi convidada a 

se apresentar e discutir a prática profissional durante o Lighting 

Journeys, do IES- México, na cidade do México, no mês de 

junho.

 Por todo este reconhecimento e apoio dos nossos parceiros 

patrocinadores podemos afirmar que a AsBAI está crescendo e 

promovendo a qualificação da profissão. Convidamos todos a 

participar.

Cristina Maluf 
é presidente da AsBAI – Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, gestão 2008 - 2009.

As ações da AsBai para qualificação da profissão
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