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APRESENTAÇAO 
o centenário da abertura do curso de engenheiros

arquitetos da Escola Politécnica, o primeiro curso universitário 
nessa área em São Paulo, nos dá ensejo para uma avaliação dos 
dos nossos cursos de Arquitetura do presente. Podemos nos 
perguntar se a formação técnica dos atuais cursos é a mais 
adequada e se os profissionais que formam são os que melhor 
servem ao país e à sua própria vocação. E perguntar se os cursos 
atuais são mais eficientes que os do passado. 

Quase todos os politécnicos que tiveram destaque na vida 
pública eram engenheiros-arquitetos ou engenheiros civis e 
arquitetos: Ramos de Azevedo, Alexandre Albuquerque, 
Hippolyto Pujol, Anhaia Mello, Prestes Maia, Guilherme Winter, 
Cerqueira Cesar, Artigas. 

Em primeiro lugar devemos lembrar que este ano podemos 
comemorar também os 300 anos de existência comprovada da 
mais antiga Aula de Arquitetura Militar no Brasil, a da Bahia, já 
existente em 1696, certamente o início do ensino de Arquitetura, 
em todo o país. Diversamente do que se poderia supor, as Aulas 
de Arquitetura formavam profissionais que não eram conhecidos 
como arquitetos mas como engenheiros. Naquele época, a 
atuação profissional nessa área era dividida apenas entre 
Arquitetura Militar e Arquitetura Civil. A edificação civil era 
sempre entendida como Arquitetura Civil e exercida por 
engenheiros. Não se supunha também que os arquitetos 
pudessem exercer suas funções sem envolvimento direto com a 
direção das obras. 

Na França, os caminhos percorridos não foram os mesmos. Nos 
séculos XVII e XVIII desenvolveu-se em París o trabalho 
arquitetônico na Academia, com ampla base his tórica, para 
atender à demanda de uma arquitetura especializada, de 
representação oficial e privada, mais do que utilitária . É fato bem 
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É interessante observar que Ramos de Azevedo formou-se na 
Bélgica como engenheiro-arquiteto e Paula Souza formou-se em 
engenharia na Alemanha (onde os engenheiros tinham uma 
formação humanística, porque eram também "arquitetos") e 
demostrou suas qualidades projetando a Escola Caetano de 
Campos. Ao organizar a Politécnica, levou para seus quadros um 
engenheiro alemão, Max Hehl, formado do mesmo modo. E o 
primeiro brasileiro a coordenar o Gabinete de Resistência dos 
Materiais da Politécnica, Hippolyto Pujol, era engenheiro
arquiteto, projetava bem e revelava qualidade como crítico de 
Arquitetura. 

Eram comuns os casos de engenheiros civis e arquitetos que 
associavam as duas competências. Mas não havia 
regulamentação da profissão. A formação profissional visava a 
competência e não uma reserva de mercado, que de resto con
tinua a não existir nos dias atuais. 

Essa combinação produzia efeitos para o que hoje entendemos 
como engenheiros, como também para os arquitetos. E quase 
todos tiveram destaque na vida pública, como os arquitetos 
atuais não estão conseguindo alcançar. Os que tinham menos 
talento para projetar, terminavam sempre por construir e muitos 
estiveram entre os melhores construtores de São Paulo. A 
formação humanística na Politécnica formou duas gerações de 
profissionais que souberam olhar para o futuro e liderar o 
desenvolvimento, na sua área e, sob muitos aspectos, na vida 
política do estado de São Paulo. 

A criação das faculdades de Arquitetura nos afastou das escolas 
de Engenharia e nos aproximou da tradição das academias de 
Belas Artes. Mas na FAU-USP, de início os professores 
engenheiros ainda pertenciam aos quad(Qs da unidade e os 
alunos podiam, se quisessem, fazer o curso de mestre de obras 
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do E AI, para rudant d Eng nharia rquit rura, para 
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Ne tor Goulart Rei 



1. ANTES DA POLITÉCNICA: 



AS AULAS DE ARQUITETURA E OS ENGENHEIROS MILITARES 

Arq. Be ned i to Lima de Toledo 
H is t. Bea triz P. iq ueira Buen o 
Arq . Nes tor Goulart Rei 
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Durante o Período Colonial, os trabalhos de Arquitetura e 
Urbanismo eram realizados por profissionais formados nas 
chamadas" Aulas de Arquitetura Militar", de Portugal e do 
Brasil. Porque no Brasil havia cursos de Arquitetura. Mas nessa 
época utilizavam-se alguns conceitos, com palavras que hoje 
adquirem sentidos completamente diferentes. A edificação em 
geral era conhecida como Arquitetura. Havia duas formas de 
Arquitetura: a Civil e a Militar e quase sempre os trabalhos eram 
realizados pelos chamados engenheiros militares. Não se usava a 
expressão Engenharia Civil. Não havia o conceito de Engenharia, 
que só foi introduzido no final do século XVIII e início do XIX. 
Por outro lado, os profissionais que se responsabilizavam pelas 
construções, civis ou militares, eram denominados engenheiros. 
Raramente se usava a expressão arquiteto. Em 1647, depois da 
chamada restauração portuguêsa, D. João IV criou em Lisboa um 
curso permanente, denominado Aula de Fortificação e 
Arquitetura Militar, conhecido como Academia, que abria suas 
portas também para alguns civis. No final do século XVII, o 
governo português decidiu criar aulas de Fortificação e 
Arquitetura nas várias colônias. No Brasil, temos notícia de uma 
Aula de Arquitetura em 1696, na Bahia, em documento em que 
se menciona a Aula "que se instituiu naquela cidade" (Souza 
Viterbo - Dicionário histórico e documental dos arquitetos, 
engenheiros e construtores portugueses ou a serviço de Portugal, 
Lisboa, 1904, Pags. 305-306). Existiram outras Aulas, em 
Pernambuco, Belém e Rio de Janeiro. Os profissionais formados 
nesses cursos eram responsáveis pelos trabalhos de traçado e a 
fortificação das vilas e cidades, bem como pela Arquitetura. Por 
esse motivo, em 1996 estamos comemorando a passagem de 300 
anos comprovados, de criação, no Brasil do primeiro curso, 
destinado ao ensino de Arquitetura e Urbanismo. 

Nestor Goulart Reis 
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OS ENGENHEIROS MILITARES NO BRASIL COLÔNIA 

Durante o período colonial, os trabalhos de arquitetura e de urbanismo eram 
realizados pelos engenheiros militares, profissionais form ados nas chamadas 
"Aulas de Arquitetura Militar". 

Esq. - Projetaram fortificações. 
Prespecto e Planta da Forta leza de S. Jozé na Ilha de Santa Catharina. 
Fonte: Arqui vo Histór ico do Exérci to - Rio de Janeiro. 

Dir. . Elabora ram planos pa ra vilas e cid ades 
Planta de Villa Bella da Santíss ima Trindade Capital do Estado do Mato Grosso. 
Fonte: Arqu ivo H istórico do Exército - Rio de Janeiro. Coleção Nestor Goulart Reis. 
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engenheiros l11 i litares as eguraval11 U lll apoio t Icnico de il lt o nível pil riJ o 
gov rno o lonial. ua on tr ibuição, muito d ive rsi ri ca da, incluía traba lhos de 
I van tal11 ntos geográfic s, elaboração d ' peças d artog rari a, p roj ,tos d 
idad s e de edirícios e l11esmo, em alguns a50S, o exercíc io de altos ca rgos ela 

admin istração púb li ca, como o governo d algumas ca pitanias. 
De il11portân ia excepci nal roram as omissi)es t \ ni cas e ien tíricas nv iaclils 
para del11ar ação das rronteiras com a A méri ca Espanhola no quadro dos 
Tratad os de M ad ri (1 7 O) e anto Ildcronso ( 1778), as quais ri z ram part ' 
p rori ss ionais de alto níve l, omo Jos' An tonio Lil ndi, que trilbillholl no Pilr,í, e 
Jo é ustód io de Sá e Faria , que trabalhou em São I)a u lo clur,lIlte a 
adm in istração do M orgado d Mat lI S. 
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Esq . - RCilli zMilm trabillhos cilI'tog rMicos. 
a rt a C ho rog rap h ica d a ap it an ia d e S. Pa ul o, A nn o 1766. 

Fonte: A rqui vo I li"dórico do E\ér ilo - Rio de j'HlCiro. 0 1c,30 Nc~ tor ,oul.1rt Re ir-" 

D ir. - Projc tilrill1l difí ios pLlbli os. 
Pro je to pa ra O Pa lácio Rcs id encia l (e m 1784) dos Gove rn ado res - B ·Iém. 
Au to r: José An tonio Lnndi 
FontL': A lcx;:lI1dl'C' Rodrigllc;" h 'rl'cir., - Vlélgcrn (iJo<,ófica pcl"., Cllp lt .1 nt"" do Gr.1o P.Hj, Rio cgro, 

to110 Cro"o c lll .lb.I , 1783-1792 Con,dh" I·cdcr.ll d' ulluro1 , t{J. 1971. oleÇ.lo Nr,lo r ,OulolJ'l 
Rei,. 
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AS AULAS DE ARQUITETURA MILITAR 

Os engenheiros militares eram em gra nde parte formados nas aulas de 

Arquitetura Militar de Lisboa e outras cid ades portuguesas. Alguns eram 
formados em outros países como Fra nça, Alemanha, Itália ou Países Baixos e 

contratados pelo governo português. No final do século XVII a Coroa iniciou 

lima política de criação das Aulas de Arquitetura em várias cid ades 

brasileiras. A mais antiga informação disponível comprova a exis tência de 

uma Aula de Arqui tetura na Ba hia em 1696, razão pela qual podemos dize r 

que, nes te ano, es tamos comemorandotambém 300 anos de ensino de 
Arquitetura e Urbanismo no Brasil. 

Esq. - José Antonio Ca ldas foi professor da Aula da Bahia, levan tou as plantas de Sa lvador 
e Vitória e desenhou suas elevações ou "prospectos" como se d izia na época . 
"Prospecto da Vila da Victoria ( ... ) Foi tirado com A câmara obscura por José Antonio 
Caldas, Capitam de Infantaria com exercício de EngrO Lente da Au la Regia das 
Fortificações da Bahia", 1767. 
Fonte: Arquivo His tórico do Exé rcito - Rio de Janeiro. Coleçno Nestor Coulart Reis. 

Dir. - Al po im dirigia a Aula do Rio de Janeiro e projetou o Pa lácio dos Governadores da 
cidade. 
Palácio dos Governadores do Rio de Jane iro. 
Fonte: DesenJ"lO d e Thomas End er, ill Ferrez, Gilberto: O Bras il d e Thomas Ender - 1817, 5. 1., Fundaçno 
João Moreira Sall es, s.d. 

16 



OS ENGE HEIRO MILITARE A APITAN IA DE SÃO PAULO 

o m a r ta uração da ap itani a d e São I)a u lo em meados do século XV III , os 
engenheiros mi li ta r s pas a ra m a te r um papel r I va nte também nes ta reg iã 
Jos us tód i registrou em seu "diá ri o el e viage m" o percurso entre São Pa ul o 
e a fortaleza el e Igua temi-MS e João da os ta Ferreira r a li zo u o I va ntamento 
geográfi o d toel a a cos ta da ap ita ni a ele ão Paulo, om suas v ilas, o que na 
época incluía litoral d o atua l es tad o el o Pa raná. Ambos reali za ra m ta mbém 
pr jet pa ra ed ificações. Segundo Bened ito Lima ele To led o, Ferre ira fo i o 
autor do projeto d a a lçada do Lo r na . 

Abaixo - O final do século XV III os engenheiros rnilita res elabo ravam os proj los dos 
edifícios mais irn portan tes, na a pita ni a d e ão Pa ulo. 
Pros pec to do Q uarleis Novos da Leg iam d e Vo luntarios Rea is d c S. Paulo - An no 
1790 - João da os la Fcr·'. 
Fonte: Arquivo I-l is l rico do Ex~rc ito - Rio de Janeiro. oleçilo Nestor oular t Reis. 

D ir. - s confro ntos militares co rn a Arn rica hispâ nica trou xe ra m pa ra ão Pa ul 
quadros que de ve riam a luar jun l às fronteiras. 
" De m ons tração d e hu a porção do R. Yga temy, Lugar da Forta leza de N.S. dos 
Praze res" C .. ) o Brigadeiro José us lódio de Sá e Faria Fecit. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Rio de Jnl1 iro . 
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OS ENGENHEIROS MILITARES NO IMPÉRIO 

Nas primeiras décadas após a Independência, a administração da Província de São 
Paulo continuou a se apoiar nos quad ros técnicos constituídos pelos engenheiros 
militares. Os nomes mais conhecidos são os de Daniel Ped ro Muller, RufinoJosé 
Felizardo e Costa e José Jacques da Costa Ourique. Esses profissionais reali za ram 
projetos para casas de câmara e cadeia de numerosas vilas e cidades, projetaram 
pontes e estradas, sendo a mais conhecida a Estrada da Maioridade entre São Paulo e 
Santos, construída entre 1840·1844. 

Esq .. A construção de estradas e pontes também fi cava sob sua responsabilidade. 
Projeto de ponte sobre o rio Tietê em Parnaíba· 1849. 
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. Coleção Nestor Gou lart Reis. 

Dir. · Após a Independência, os edifícios públicos continuara m a ser projetados pelos 
engenheiros militare,s a serviço da Provú1cia. 
Projeto para a Casa de Câmara e Cadeia de Ubatuba . 1833. 
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. Coleção Nestor Goulart Reis. 
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o GABINETE TOPOGRÁFI O 

om a v inda da Família Rea l em 1808, a "A u la M ilitar" do Rio de Jane iro foi 
transformada m Aca demia, da qua l se originou em mea dos do século a 
Es ala entrai, depois Es ala Politécnica do Ri o de Janeiro. Em 1826 
in iciaram-se os cursos la Academia Imperial d Belas A rtes, inclusive o de 
A rquitetura, que a partir de sa épo a ficava separada da Engenharia. 
Em 1842 foi criado em São Paulo o ab inete Topográfi o, que oreI' cia um 
curso d " Pontes alçadas", sob d ireção de Daniel l' edro M uller. O ab inete 
foi uma primeira es ala de ng nharia m ão Paulo, tendo form ado alguns 
profi ss ionais importantes. Foi ex tinto poucos anos lepo is e res tab le ido no 
iní ia da déca da de 60. 

Esq . - Marc hal Daniel Pedro MLdl cr fundou o abi nclc Topográfi co, que run ciono u 
no an ligo o lég io dos Jcsuítas, ond c sc inSla lou o Palácio do ovcrn o. 
" Largo do Palác io do Gove rn o e Ig reja d o Co lég io dos j es uflas, São Pa ul o, 1847" 
Aq uare la de Mig ucl Benf io Dulra . 
I'ont : Migu 11 utra, 'cl iç.oclo MASI',S.o l'au lo, 198 1. 
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Dir. · s pro fesso rcs do abinele Topográfico leva ntava m p lanlas das cidad s. 
"1842· arla d a Cap ita l de São Paulo" ( ... ) "José Jacqu es da os ta Ourique · 
Fo rlifi cador da Ca pital " . 
Fonte: l3iblioteca Nac ional do Rio de Janeiro. o leç~o Nestor Coula rt Reis. 
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OS IMIGRADOS E OS "ESTRANGEIRA DOS" 

Nas duas décadas que antecederam o início das aulas do curso de engenheiros
arquitetos da Escola Politécnica, a Província de São Paulo acolheu alguns profissionais 
da área de arquitetura formados na Europa. Entre esses, Matheus Heussler, Hermann 
Von Puttkamer e Tommaso Gaudêncio Bezzi, este radicado no Rio de Janeiro, vindo a 
São Paulo para elaborar o projeto do então chamado monumento do Ipiranga, onde 
hoje funciona o Museu Paulista da USP. 
Nesse mesmo período, formava-se na Bélgica, na Universidade de Gand, como 
engenheiro-arquiteto, Francisco de Pau la Ramos de Azevedo, um dos fund adores da 
Escola Politécnica e o principal construtor em São Paulo. Usando ironicamente a 
expressão portuguesa do século XVIII, para indicar os profissionais naturais do país 
que se formavam no exterior e levavam para Portugal idéias renovadoras, podemos 
classificar Ramos de Azevedo como nosso principal "estrangeirado", entre um grupo 
numeroso de paulistas que se formaram na Europa e nos EUA, antes da abertura dos 
cursos da Escola Politécnica. 
20 

Esq . - No final do século, arquitetos europeus imigrados para o Brasil rea liza ram obras 
importantes. 
Museu do Ipiranga. 
Fonte: Arquivo do LAr. 

Dir. - Ramos de Azevedo fo i provavelmen te o primeiro "estrangeirado", engenheiro-arquiteto 
formado no exterior, e lançou as bases da fo rmação profissional sistemática em São Paulo. 
Largo do Palácio - Conjunto arquitetônico em cujas obras Ramos de Azevedo iniciou em 
SãoPau losuas atividades de construtor. 
Fonte: cartão postal - Coleção Nestor Goulart Reis. 



Largo do Palacio - São " aulo 
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DE SAO PAULO E A FORMAÇAO PROFISSIONAL 1890-1945 

oco Maria Irene Smrecza nyi 
Soe. Maria Lúcia Caira Gitah y 
Soco Maria Ruth Amaral d e Sampaio 
Soco An a D. Lann a - o labo raçã 
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROFISSÃO: O ENSINO 
DE ARQUITETURA COMO DISCIPLINA ACADÊMICA. 
1896 -1948 

No último quartel do século passado, o capitalismo 
mundial sofreu uma transformação tão profunda quanto a que 
vivemos hoje. Foi a assim chamada Segunda Revolução Indus
trial. O Brasil, que não desejava fica r à margem da economia 
mundial, teve que enfrentar profundos desafios, para definir sua 
posição na então "nova" divisão internacional do trabalho. Entre 
os maiores, estavam dois: enfrentar a questão do trabalho 
escravo e promover a construção de uma infraestrutura de 
transportes, energética e urbana capaz de melhor conectar uma 
crescente produção agrícola de exportação ao mercado mundial e 
ao mesmo tempo, reafirmar e redefinir a posição do país no 
sistema mundial. 

Os grandes marcos da Abolição da Escravidão e da República 
criaram o quadro político necessário a estas redefinições. Com o 
advento do período republicano, inicia-se a formação de um 
mercado de trabalho livre. O esforço constru tivo destinado à 
produção de um território organizado (dentro dos "modernos" 
marcos sócio-econômicos e culturais que então impunham-se) 
cresce e aprofunda-se, criando as ligações necessárias para a 
afirmação da capital do Estado como polo centralizador de um 
produtivo hinterland. 

Requalificar as relações entre cidade e campo e os espaços 
produtivos no interior de ambos, assim como o lugar do Brasil na 
divisão internacional do trabalho, não era apenas uma tarefa de 
construção física mas também de construção de instituições 
sociais voltadas para a busca intelectual e para a redefinição das 
relações sociais. A fundação do curso de engenheiros-arquitetos 
da Politécnica, em 1896, cujo centenário aqui comemoramos, teve 
lugar no bojo destes processos. Aqui inicia-se, tanto o ensino 
superior da Arquite tura e Urbanismo, quanto a pesquisa ligada 
aos materiais de construção. Em 1917, é criado o curso de 
Arquitetura do Mackenzie. 
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É ncs t ont x to qu e ini ia-sc a fo rm ação el e um mer ad 
im ob ili á ri o c m São Pa ul o. Sã cri ad os os pr im iros esc ritó ri os eI 
a rquite tura e con tit uem- e lenta mente o d ivcr o e tor s d a 
ind Cls tira d a cons tru ção m bas cmpr a ri a is. O f rço d 
di vc rs ificação socia l e ra a bra ngcnte: e ra p rec i o ri a r o qu ad r 

u pc ri o rc ,os " fi c ia i " inte rm cdi ári o um g rande "ex r ito" d o 
traba lh o, ca paz d 0 1"\ truir um a form a b ra il ira d "cid ad 
mod crn a". 

Dura ntc as pr imc iras d ' ca d a d o écu l , pr d omino u na 
a rquit utra pa uli s ta o ass im cha m ad o " c1 e ti mo" qu e aca bo u p o r 
pcrmito r um ma io r d o míni o d e d ive rsas técni cas cons trut ivas. 

o m o pa trocín io es ta ta I, a pa rtir d a d éca d a d e 1930, a 
rgu ite tura Mod e rn a te m um ma io r re o nh cimento n aci na l 

in te rnac io na l, d e mod o qu e ão fu nd ad as du as fa u ld ades 
d ed ica d as d fo rm a xclu siva à Arq uite tura e ao U rbanis mo: a 
d o Mackenz ic, e m 1947 e a FAU-U P, em 1948. 

Maria Lúcia Caira Gitahy 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA INFRA-ESTRUTURA 

I!r. I .. 
,1 

A ligação ferroviária entre o porto de Santos e o planalto foi inaugurada em 
1867 pela São Paulo Railway, que monopolizou o trecho durante se tenta anos. 
A Estação da Luz, com carac terísticas de monumento ferroviário, foi 
inaugurada em 1904. Em 1890, a rede ferroviária já possuía a forma de uma 
"árvore", canalizando toda produção ca feeira para um curto "tronco". No 
outro ex tremo, ramificava-se, servindo à ocupação de novos territórios, com 
frentes pioneiras. 

Esq. - Estação da Luz. 
Fonte: Foto de Gera ldo Horácio de Pau la Souza. 

Dir. - Mapa mostrando as etapas iniciais de cons trução da rede ferroviária. 
Fon te: Matos. Odilon Nogueira de - Café e Ferrovias. São Pa ulo, Alfa-Omega, 1974. 
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A EVOLUÇÃO FEltltOVIAltlA DE SÃO PAULO [IJ 

LEGE NDA 



A O TRU ÃO DE MA INFRA-ESTRUTURA - AS FERROV IAS 

A moderni zação tecnológica ini cia-s com as obras ferrov iári as. A ligação 
ntre o porto e o plana llo, com transpo ição da Serra do Ma r, foi uma das 

obras mais omplexas de sua ' poca. /\s outras fer rov ias foram construídas 
om parli ipação d ngenheiros arqu itetos bras ileiros. /\ Igun ,com Paula 

Souza Ramos de Azevedo, foram fu ndadores e professores la Es ola 
Politécnica de ão Pau lo. 

100 Ano~ de En..,ino de Arqui t ct ur~ c Urb~ ni~mo crn S. o Pnulo 

Esq . - Máq uin as d e tração para a s u b ida da se rra . 
Fon te: Arqui vo d<1 Rcde Fcrrov iói ri <.l Federal. 

Dir. - Pon te so bre o ri o P iracica ba . 
Fonte: Accrvo da I3ibliotcca NôlcioJ1<1 1 do Ri o de )nnciro. 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA INFRA-ESTRUTURA - O PORTO DE 
SANTOS 

Outra obra de in fra-estrutura que envolveu enorme esforço constru tivo 
brasileiro foi a do porto de Santos, dirigida pelo engenheiro brasileiro 
Gu ilherme Weinschenk. Foi muito difícil para a empresa conseguir 
traba lhadores para enfrentar as epidemias santistas, afundando-se no lodo 
para rea lização da obra. 

Esq. - Obras do porto de Santos. 
Fonte: Ca rtã o Postal - Coleção Dr. Elyseo Belchior. 

Dir. - Obras do porto de Santos. 
Fonte: Coleção da Cia . Docas de Santos. 
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UM MER AO DE TRABALHO LIVR E 

Em ão Paulo, a formação de um mercado de traba lho li vre fo i v iabili za da 
a través da promoção da imi gração . gove rno do es tado es tabele eu um 
sis t ma de imig ração subsidi ada. A H speda ri a do Imigrantes é um marco 
vi ível d s t pro sso. Pa ra lelamente a i t ma oficia l havia outras orr ntes 
imig ra tó rias. 

Es q . - Hos p edo ri o dos Imig ronlcs . 
Fonte: Acervo da BiblioleciI tvl"rio de Andrade. 

Dir. - Imi grant es arnlênios em uma pensã o, no início do século. 
Fon le: 1'010 do profes>or J. Ri,balah perl ncenle a coleção eraldo I lorácio de Paula Souza. 

100 Ano, de En,ino de Arquilelura é Urba ni !> mo '111 Silo Paulo 
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UM MERCADO DE TRABALHO LIVRE - AS OBRAS DE INFRA
ESTRUTURA 

Associados à fi xação do imigra nte e à modernização das cidades, os 
programas de saneamento foram uma prioridade no início da República. 
Foram construídos serviços de abas tecimento de água, cana is de drenagem e 
de esgotos. A instalação das hidrelétricas foi contemporânea à dos grandes 
centros mundiais. A Light inaugurou em 1901 a Usina de Pa rnaíba, a maior do 
estado. No interior do es tado foram construídas várias usinas hidrelétricas de 
pequeno porte, por engenheiros bras ileiros ou estrangeiros residentes no 
Brasil. 
30 

Esq. - Reservatório de Água da Cantareira. 
Fonte: Foto de Geraldo Horácio de Paula Souza. 

Dir. - Usina Hidrelé trica de Parnaiba 
Fonte: Arqu ivo da Eletropaulo. 



UM M ER A DO DE TR BA LH LI VRE - I O U TRI A Ll ZAÇÃO 

m o traba lho li re, ga nha imp rtância na e onomia urbana o se to r 
indus tri a l. s ba irros Fabris e o ba irr op rá rios são um asp cto novo na 
pai -ag m das id ad s. 

Ac im a - Uma das prim iras fábricas d tecid os cons tru íd, em São Paul o fo i a d Lu ís 

nhai a, ai nd a antes d o r g im republi ca n 
Fá bri ca d e Tec id os Anha ia. 

Fonte: Biblioteca Municipat Morio d , Andrad . 

O i,'. - Já no início d a Repúbli ca, to rnara m-se omuns as indús trias fundada s por 
imig ra nt s. 

lo in ho Ma tar:l zzo. 

Fonte: Rev ista Indll ~ t rial - i\o Paulo na e>..po~iç;;o de 1900. 

100 " no., <.1(' En.,i llo dl' A rquit l' IUI\l L' Urb.lni..,mo em 5.10 P.lLdo 

31 



100 Anos de Ensino de Arqu itetura e Urbanismo em São Pau lo 

UM MERCADO DE TRABALHO LIVRE - OS EX-ESCRAVOS 

o destino dos ex-escravos, com a formação de um mercado de trabalho livre, 
suprido pelos imigrantes, foi sobreviver nas fimbrias da "nova" ordem 
econômica, lutando para ocupar certos nichos e os múltiplos serviços e 
expedientes subalternos, característicos da economia urbana informal. A 
construção civil absorveu pequena parte. 

Esq. - O porto de Santos. 
Fon te: Revista Industrial - O Estado de São Paulo em Paris - Exposição de 1900. 

Dir. - Estivadores no porto de Santos. 
Fonte: Acervo da Biblioteca Mário Andrade. 
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MUDA A VIDA URBA A - A TRANS FORMA ÃO DO ES PA 

A idade de ,o Paulo atravessa profundas mudanças, v i íveis na sua 
fi si nomia durante ste per íodo. A mod rni za ~() da cidade in luiu um novo 
entro e a ab rtura d bairros el gantes, om a mudança do afe i ultores pa ra 

a apitaI. 

Di r. - ba i ''1'0 dc Hi g icn6po li s c o "cs id ência da fa rn fl ia Pc n Lcado. 
Fonte: A ervo do LAP · L..lboril I6 rio de E~tlldo:, ~obrc Urbíll1iznç. o Arquitetura c Prc!:Icrvnç.h) 
FAU-U 1'. 

Aba ixo - O cc nL I'O d c S~o Pa u lo. 
FonL ': orL.l0 pO,L.1 l - olcç. o No, Lor .ouLorL Rei,. 

100 Ano ... <.1...' En..,ino d' A rquili} llIl .. l (' Urb.lllbmo em 5.10 Pau lo 



100 Anos de Ensino de Arquitetura e Urbanisrno em São Pau lo 

MUDANÇAS NA VIDA URBANA - O DEBATE CULTURAL E 
INTELECTUAL 

Construir uma infra-es trutura moderna, requalifica ndo as relações entre 
cidade e campo e os espaços produti vos no interior de ambos, assim como o 
lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho, não era apenas uma 
tarefa de construção física mas também de construção de instituições sociais 
voltadas para a busca intelectual e para a redefinição das relações socia is. A 
fund ação do curso de engenheiros-a rquitetos da Politécnica, em 1896, cujo 
centenário aqui comemoramos, teve lugar no bojo destes processos. Aq ui 
inicia-se, tanto o ensino superior da Arquitetura e Urbanismo, quanto a 
pesquisa ligada aos materiais de construção. 

Abaixo - Diploma de Luiz d e Anhaia Mello. 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP - Coleção Sra. Ada Paula Souza de Anhaia Mello. 
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M /\ K E Z I E 

/\ d ' mand a por p ro (j ~~ioJ1 a i ~ qll i1 lifi "d os 1 'va .1 Eswl" ti ' Engcnhilr ii1 
Ma k' J1 /. i 'J ri arllll1 lIr~o tl 'cngcnh ' il'(h-Mqllil l' I (),> '1111 9 17. 

-s q. - A o rie nl.1ç.10 do -urso do M.1ckl' l1 /i ' fo i l·, t.,bd ,· ' id .. pdo .' rqui te to hri , ti .1I10 
tl l\'" li\, 'S, ti l' (o rl11 tH~\h) ,'c.,d -'mi <1, diplolll ,ldo por um .l uni vl'r:-,i tl .H.l l' .llll l' riç,lll ,l . 

R idel1 ia d Is o n Luis do R go - Proje to d l' ' ri , ti .ll1 o d .,., Nevl". 
Funi l': ArquIvo S.I 111 ul'i l' h ri"i tl .l Il O d ,h Nl'Vl'" Blh hol~'(,1 d, l "1\ US I'. 

I 11'. - (l M,1Ck 'll /il1 .1 (orm .:lç,10 dev 'r i.1 ~ll r 111 ., j ... próxi m,l do 'squel11 ,l " 1} (' ,1U X 

J\ rhlld e 1\ 1I"i .... 
I'. tio I1 tra l d o Ma kCl1 z ic 
Fonl l': Rl'vi, I.1 !l lI,lr,'ç.10 IJ r,'Slleir." Sl'i . 1927 

100 !\ I\O.,dl' l-'Ihino I , Arq uitt'l ul".\ l' I b,1I11"i1"l10l'nl 5,\0 P.l lllo 
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MUDANÇAS NA VIDA URBANA - DIVERSIFICAÇÃO SOCIAL 

o esforço de diversificação social era abrangente: era preciso criar os quadros 
superiores, os "oficiais " intermediári os e um grande "exército" do trabalho, 
capaz de construir uma forma brasil eira de "cid ade moderna". A qualificação 
do traba lhador era uma preocu pação recorrente da elite paulis ta naq ueles 
anos e concretizou-se, não apenas nos cursos ministrados pela Politécn ica, 
mas também através do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, fundad o em 
1873, que ganhou novo prédio em 1900. 

36 

Esq. - Liceu de Artes e Ofícios. 
Fonte: Acervo Ramos de Azevedo - Biblioteca FAU-USP. 

Dir. - Escola Politécnica - Entrada do edifício Paula Souza obra de Ramos de 
Azevedo. 
Fonte: Acervo Ramos de Azevedo - Biblioteca FAU-USP. 
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MUDA A VIDA URBA A - MER ADO IMOBILI Á RIO 

A f rm aç, ão Pa ulo ini ia -sc já no ú llimo 
qua rlc l d ul o pa ad o . Ma n fina l do m m o, o m o g ra nde impulso 
con lruli vo a po ntad aqui , ini ia- c pa ra i la m e nlc o es ta be lc imcnlo da 
indúSlri , d a o ns lru ção civ il e m basc cmprcsa ri a i . A o ns tituição d CSlC ramo 
in luSlri a l Ic nla o mplexa. Ao mes m l mpo, fo rma moS pa ul a lina m c nlc o 
mc r ad o d lo aç cs, o d c terr nos o d c mo radi as . Na d é ad a d c vintc, os 
d ba l s so br o " prob lc ma " da m o radi a o pc rá ri a já o m çava m a oco rr r c m 

, o Pa ul o, ass im o m o s urg ia m empr sas vo ltad a pa ra cs te segm e nto d o 

Dir. - s mpreend im nlo imobili , r ios na ár a entrai destinava m-se a escritóri os. 
Rua Ooa Vis ta. 
F nte: Fot d rald o Ilo rácio d e Pau la Sou!.a - l3ib lioteca da FAU-USr - o leç, ° Sra . Ada Pall la 
Oll >." de An h"i, Mello. 
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MUDANÇAS NA VIDA URBANA - RENOVAÇÃO DOS PROCESSOS 
CONSTRUTIVOS 

Alguns engenheiros-arquitetos formados pela Escola Politécnica atuaram com 
destaque em São Paulo, no aperfeiçoamento da tecnologia do concreto. 

Esq. - Hippolyto Pujo l traba lhou no Labora tóri o de Resistência dos Materia is da Escola 
Politécnica. Seu desempenho nesse terreno foi acompanhada por um a lto nível de 
q ual idade de proje to. 
Edifício à rua Álvares Penteado - Proje to de Pujol e A. To ledo. 
Fon te: Foto de Ennio Brauns e Marco An tonio de Moraes - Coleção Sy lvia Ficher. 
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r:ORMA Ã DO MER ADO IMOI3 I L1 Á RI - INDÚSTRIA D ' 
MATERIA IS DE TRU ÃO 

1\ org11 ni z11çao cmprcsn ri nl dn conslru !ío iv i l cnvolvcu os 10 1' ind uSlrial 1 
lll il lc r i11 is dc onslruçiio, in lui ndo ra lll os co mo 11 1, mal 'ri11 1 c râmi o c Illais 
lill"d e cilllcnlo. 

Esq , - O ~etor dl' m.l lcri .l l Cl' r:\l11i co j, c~ t ílvn em desenvolvimento nn primei!"., ti ndn 
do regime rep ublic,lI1o. 

cr5mic:l Sc nstlud c Ltlvtl ud - snsco 
1 'ollk: ({L'vi .. l.l Indu.,tn.11 - S,lO !',lU lo IlJ F\P(bIÇ,lO clt.' I l)OO 

Abaixo - i\ pril1ll'ir'l (,i bri c,l d l' il11el1 10, n Roclovnlho, I1 ~O produzin illlcn lo Porll ancl 
I1tH,1 L·~ t ruIUr tl S, 111 ,1$ um produ to ôdCQUrlt10 pnrõ o prcpnl'o de íl rgnl1líl ssas. 
F:lbr ica de irn en l o Brasil -c', I" ~o de Rodovn lho. 
hlJltL': Bib liolL'C.1 ~ l l1nicip.1 1 ~ I .hio de i\nd l"1dL', 
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RECONHECIMENTO SOCIAL DA PROFISSÃO SOB O 
DESENVOL VIMENTISMO NACIONAL - 1945-1963 

Os anos da II Guerra Mundial e as duas décadas seguintes 
foram de intensa industrialização e crescimento da população 
urbana, especialmente em São Paulo. Sob os estímulos das 
políticas de desenvolvimento com base no mercado interno, 
instauradas após 1930, a cidade se consolida como o mais 
dinâmico polo de capitalização do país, passando de grande 
centro industrial a metrópole nacional ao final do período. Aos 
crescentes investimentos correspondem crescente oferta de 
empregos e atração em massa de imigrantes nacionais. Sua 
população salta de 1,3 milhões em 1940 para aproximadamente 
2,2 milhões em 1950 e 3,8 milhões em 1960. 

As feições urbanas expressam a nova prosperidade pela 
verticalização do centro e bairros habitacionais mais próximos, 
como Higienópolis. Além disso, a cidade expande-se 
horizontalmente pelas periferias populares auto-construídas, 
invadindo municípios vizinhos, progressivamente incorporados, 
especialmente após os anos J.K., numa área metropolitana em 
formação. 

No projeto e edificação dos espaços mais nobres, o arquiteto vai 
adquirir maior presença e renome, atuando em obras complexas. 
Urbanisticamente, este é o momento em que se completa o 
modelo radial concêntrico pelo andamento do plano de avenidas 
de Prestes Maia. Quanto aos edifícios, os princípios racionais e a 
linguagem enxuta do modernismo, aliados ao domínio da 
tecnologia de produção e emprego do concreto armado, impõem
se como mais eficientes do ponto de vista econômico. 

O modernismo afirma-se sob o patrocínio do Estado Novo pelos 
momentos decisivos das encomendas a arquitetos do Ministério 
da Educação (inaugurado em 1945) e de Brasília (inaugurada em 
1960). Internacionalmente o movimento moderno é promovido 
pelos trabalhos de reconstrução européia no pós-guerra, num 
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clima d e fo mento a ma io r equ a nimi da d s ia I, enqua nto ua 
ling ua e m, I va nd o seus a pec tos escultó ri o a r q uin t ,é 
a s umid a como ímbolo de um a nova e ra d b m- ta r 
progresso ob a égid e d o a pita I. 

1\ e lites lo a i , re pr ntad as po r fi g ura d d e taqu om o 
Ma ta razzo, integra m-se a pa trocíni o d o mod e rni s mo, a x mplo 
d o Es tado e d o que a o nt c ia m magna tas o mo Ro kfelle r n o 
p la no inte rna io na l. 

Es te , po r ex e lAn ia, o mo mento d e di s tinção d o a rquit to no 
pa ís . entu iasmo po r s ua fo rmação aca d Amica pro fi ss ional 
va i ev id encia r e m ão Pa u lo no fin al d a d é ad a d 1940, o m a 
fund ação d e ins tituiçõe especia li zad as, as Faculd ad s d e 
A rquite tura d o In tituto Ma ke nz ie (1947) e d a U ni ver id ad d e 

ão Pa ul o (1948). u fo rm a nd os encontra ra m um pró pera 
me rca do d traba lho qu e a o mpan ho u a urva a nd ente d a 
econo mi a d e me rcad o ria e a a ba m r es trutu ra nd o t d a a 
c id ad e, cind id a entre dife re ntes p ólos. Reurba n iza- e o ntro, 
mas um centro não bas ta. As avenid a Pa u li ta e Fa ri a Lima, 
ve rti ca li zad as, não ba tam. A me tró po l é o e ntro; o pa ís, ua 
pe rife ri a. 

Maria Irene Q. F. m reczany i 
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MUDANÇAS SOCIAIS 1945 -1965 - CRESCIMENTO DA METRÓPOLE 

Os anos da Segund a Guerra Mund ial e as d uas décadas seguin tes fo ram de 
intensa ind ustri alização e expansão da população urbana, especialmente em 
São Paulo, estabelecend o uma nova perspec ti va para a construção civil e para 
os a rquitetos. 

Acima - Uma fo tog ra fi a aérea de São Paulo, ce rca de 1935, tendo o ed ifício Marti ne lli 
ao centro, mostra o aspecto da cidade nessa época, q ue teri a ce rca de 1 milhão de 
habitantes. 
Vista aérea de São Paulo. 
Fonte: Coleção Nestor Coulart Reis. 

Dir. - Por vo lta de 1950, o centro de São Pau lo ja mos trava um grande nú mero de 
ed ifícios em concre to. A cidade ti nha então ce rca de 2,2 mil hões de habitan tes. 
Vis ta aérea do centro de São Paulo. 
Fonte: Coleção Nestor Goulart Reis . 
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I TELECTUA L - CRIA ÃO DA 
RA M A KE ZIE 

Em 1947 o an ti go curso de Arquite tura, fundado em 19 17 por hris tiano 
tokle r das eves, qu funcionava ligado à Escola d Engenha ria, passa a se r 

independent , ins ta lando-se na Faculdade de Arquite tura Mackenz ie, s ' nel a 
hris ti ano das eves seu prim ira d ire tor. 

Di r. - m a fo togra fi a d e 1948, po r ocas iiio da (o rm atura, mos tra tod os os p rofessores 
c os a lun os do ur o, tend o ao cent ro o dire to r. "s tão prc;entes: Arna ldo Paolicllo, 
Robcrto An"lo, astão Ra chou, Marino Barros, Rodolfo rtc nbl ad Filho, William 
Blanca Trindade (Bill y Blanco), Fc rnand o Martins omcs, a rlos Bahiana, Diogo Faria 

ardoso, Pedro Lamb rt, Maj r Botcovsky, Lu iz Roberto a rval ho Fran o, Milton 
hira ldi n i, Vi cn tc Igna tti , Jorgc Ri chte r, Klaus -gge rs, Antoni o Augus to Marx, ilo 

Vi ll aboim, Ernany Ave lar Pire;, arlos Lcmos, ll crber t Rcvorcdo, Francisco Kosu ta, 
Pa ulo Morita, José a rl s Ma ia, Milt n oguci ra d i\ c na primcira fi la, ladea ndo 

hristi ano das cvcs, Paula Tagliacozzo c a sccrctélria D . Â nitrl , 
Fon te: Arquivo o1rlo:, LClTlO~ . 

Abaixo - A oricnt ação do ns ino no Mackc nzic pcrm ancccu dura ntc algumas décadas 
com arMeI" acadêmico. Seus ex-a lunos se clcstélcélram, inclusive como arqui tetos 
mod crn os. 

rquit c to h ri s ti ano toklerd as Neves entrega d ip loma ao arq uit e to Pa ulo AI'chi as 
Mc nd s da Rocha. ,o Pau lo, Tea tro Municipal. 
Fonte: Arquivo Arq. Paulo M 'ndc!J da Rocha. 
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MUDANÇAS NA FORMAÇÃO INTELECTUAL - CRIAÇÃO DA FAUUSP 

Em 1948 foi criada a Faculdade de Arqui tetura e Urbanismo e o curso de 
engenheiros-arquitetos da Escola Politécnica deixou de receber novos alunos, 
sendo extinto em 1954, com a formatura de João Batista Ferreira Pimont. 

Abaixo - A FAU-USP foi ins ta lada à Rua Maranhão, na Vila Penteado, ed ifício doado 
especia lmente com a finalidade de aco lher a nova instituição. Hoje o prédio abriga os 
cursos de Pós-Grad uação. As cá tedras das materias técnicas foram ocupadas pe los 
professores da Politécnica, mantendo-se em grande parte a ligação orig ina l. 
Vila Penteado, prédio conhecido hoj e como "FAU Velha". 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAUUSP. 

Esq. - Em 1969 O curso de grad uação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi 
transferido para o prédio novo, na Cidade Universi tária. No mesmo ano, a chamada 
reforma universitária proibiu as duplicações das cátedras e excluiu da es trutura da 
FAU os professores da Poli técn ica, enfraquecendo-se a ligação original. 
Edifício da FAU na Cidade Universitária. 
Fon te: Acervo da Bib lioteca da FAU-USP. 
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AMPLIAÇÃO DO MER ADO IMOBILI ÁRIO - PARTI IPA ÃO DO 
ARQU ITETOS 

Uma parte importante lo traba lho dos arquitetos c ta va vo l tada para o 
mer ado imob i l i ~ r i o com p rojeto pa ra ed ifícios residen iai e de es ritório, 
sob a forma le in orporações em ondomínios. 

Esq. - Essc impulso sc s tcnd c u rap i lamcn te a Sa ntos c ua rujá, apó a ina ug uraç, o 
d a Via Anchie ta , em 19'17. 
Edifíc io "Sobre as O nd as"- ua ruj á - Projc to dc swa ld o o rrêa onça lves. 
Fon lC: 1'010 de Ennio 13rallns c Marco Antonio de Moracs - olcçi1o Sylv ia Fichcr 

Dir. - s condomínios se tornaram comuns él partir do anos 40. Parél as incorporaçõ 5 

dc maio r qua li d adc, to rnou -se fu nd a mc nta l o proje to a rqui tc tôni co bcm elaborado. 
Edifício Lo uveira - Praça Vi laboim - Projc to de Vila nova Arti gas e asca ldi . 
Font e: Fotografin de ustava Neves da Rocha Fi lho. 

·15 
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GRANDES OBRAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIV ADAS 

Com a concentração urbana, as obras institucionais p úblicas e p rivadas se 
tornaram mais complexas, exigind o projetos arquitetônicos e es truturas 
especiais. 

Abaixo - Durante a adminis tração Ca rvalho Pinto 1958/62, os p lanos de obras e o 
planeja mento gera l con ta ram com pa rtici pação ativa dos arq ui tetos. 
Edifício da Escola de Polícia - Proje to de Ari os to Mila e Décio Tozzi. 
Fonte: Foto Ennio Brauns e Marco Antonio de M oraes - Coleção Sylvia Ficher. 

Dir. - As institu ições que envolviam concen tração de público assum iram g randes 
proporções. 
Estádio do Morumbi - Projeto de Vilanova Ar ti gas e Casca ld i 
Fonte: Co leçiio Nestor Goular t Reis. 



100 Ano ... ti' hl~1I10 ti' 1\ rqlll tl'l li 1 .. 1 l' rb,1111"'1l10 t'lll S.\O P.llllo 



100 Anos de Ensino de Arquitetura e Urbanismo em São Pa ulo 

o ARQUITETO ANTE O DESENVOLVIMENTO DA 
DESIGUALDADE SOCIAL -1964-1996 

A multiplicação e difusão territorial das faculdades de 
arquitetura no estado de São Paulo começa no final dos anos 60, 
sob o "milagre econômico" (1967-1973) do regime militar, 
estendendo-se aos dias atuais. Numerosos excedentes nos 
vestibulares e apoio governamental ao ensino universitário 
privado tornam a pesquisa possível à maioria das novas escolas. 
Ao ensino público cabe a nova tarefa de formar pós graduandos. 

Por outro lado, novas oportunidades de trabalho surgiam 
impulsionadas pelas opções de Brasília. A política do crédito 
habitacional (BNH) como cerne do reativamento da economia, 
em crise desde o fim da era J.K., é essencial para a retomada da 
construção civil. As políticas agrárias intensificam a expulsão do 
trabalhador do campo, fazendo explodir as cidades. O 
desamparo e o arrocho salarial sob os quais essa mão de obra se 
instala no meio urbano criam periferias mais vastas e precárias 
que as anteriores. Nas maiores urbes os serviços públicos entram 
em falência. A metrópole paulistana lança tentáculos por dezenas 
de quilômetros, numa mancha (inter)urbana que atinge 8,1 
milhões em 1970, 12,5 milhões em 1980 e 15,4 milhões em 1990. 

Como resposta o governo institucionaliza o planejamento urbano 
e desdobra o planejamento regional. Introduzem-se os planos 
diretores obrigatórios, as áreas metropolitanas, as empresas de 
reurbanização ou de coordenação de políticas intermuncipais, os 
pólos de desenvolvimento descentralizado, reorienta-se o crédito 
habitacional para obras de infra-estrutura urbana (saneamento 
básico, metrô). O arquiteto é chamado a atuar em todas essas 
frentes e encontra emprego em grandes empresas de 
planejamento privadas ou públicas, enquanto os antigos 
profissionais liberais são levados a reorganizar seus escritórios 
em moldes empresariais, a fim de obter contratos em 
concorrências. 
48 
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Ma o rcgim qu e abre n va por ta, a lém d a rb itrá rio, é 
fo rtcmcn tc d is ri min a tó rio, a umen tando a pe rve rs idad e da 
e trutura socia l. au ment dos ví io da d i tribuição da rend a 
nac i na l cvid n ia-s n n v n um o os t ns ivo da s la e 
méd ia c a lta, nqu ant traba lhador não q uali fi ado muJti p li a 
ho ras de labuta pa ra ga nh a r meno . Emprcgo não faltam, mas 
ex i te fo me, ep id cmi as sc repe tcm, fav la prolif ram . As novas 
in titu içõe d e planejam nto r eb m como meta a e fi iên ia da 
economi a urbana, pe rmaneccnd o a busca da q uaJi d ad d vid a 
apenas co mo propos ta. p laneja mento se r itu aliza, eu 
pro fi iona I é bu ro ra ti zad . 

São Pa ulo, metrópol do in ves timentos int m a iona i d esd 
governo Kubitschek, é urbanis ti a mente ad ap tad a à nova era 
se m d e ixa r d e lad o a dir tri z rod viari tas e da especu lação 
im ob iliária. s avenid as marg in a i d o Tie tê e do PinJl iro , 
p lanejadas pa ra d a r vazão ao flux d e merca d ori as, aca bam 
rees truturand o tod a a cid ad , indida ntre dif rentes pios. 
Reurbaniza-se o centro, mas um centro não basta. A av nida 
Pauli ta e Faria Lima, verti a liza d as, não bas tam . A m trópole é 
o centro, o país, s ua pe rife ri a . 

Mai do que nunca a d e ig ua ldad e e a irra iona lid ade do m d lo 
ocial tran parece nesse espaço. Sua ríti a não s tá au nt d o 

ensino, s uportando um a concepção d a rquit tura m qu e seus 
aspec tos é ti co socia is ombr ia m com o artís ticos e te no l g ico 
Bro ta d e te ramo um e t r profissional cuja preocupa ção 
ga rantir fo rma d o rgani zacão, dis tribui ção e ge r ncianl nto 
ma i d emocrá ti cas do espaço ons truíd o. 

Entr m nte , a portunid ad es d o mercado esca s iam vã 
modifi ca ndo. O co mputador ' entroniza do nos e critóri mas 
fa ltam a grande edificações p ara as qua i con titui 
ins trum nto id ai d e proje to. A cri se dos ano 80, t nd ndo-se 
por mais duma d cad a, ve io acirra r os ma l s do ano 70. O 
Es tado d eclara - e fa lido, nega interesse minis te ria l ao 
d s n v lv imento urbano, d a m sm a f rm a c mo d cu ida d as 
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políticas de atendimento social. Falta de teto, desemprego e 
violência passam a ser emblemas da cidade, enquanto que os 
condomínios fechados ou os subúrbios exclusivos tornam-se os 
símbolos do urbanismo. A arquitetura dos edifícios adere á 
linguagem ostentatória, sugerindo distinção, riqueza, poder. Isto 
a tinge até as cidades interioranas, onde o mercado mostra maior 
vitalidade. A arquitetura que compensa economicamente o 
profissional é a do escárnio da razão e da solidariedade social. 

Numa época internacionalmente elitista, os princípios 
democratizantes e racionalizantes do modernismo já não têm a 
força de outrora. Eles são denunciados como simplórios pelos 
que buscam requinte ou como au tori tários pelos que buscam 
democracia. Lutam por seu lugar correntes espontaneistas, 
regionalistas, contextualistas, "historicistas". Algumas escolas de 
arquitetura acabam encarnando tendências nesse confronto. Os 
jovens estudantes estão abertos a recebe-las e estão á espera da 
orientação de seus mestres. As cidades estão a espera de um 
destino melhor, a responsabilidade do ensino talvez seja hoje 
maior do que nunca. 

Maria Irene de Q. F. Smreczanyi 
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MUL T 1PLI A Ã E ADENSAM ENTO DOS ENTR 

aumen to da popu lação de São I)a ul o induziu à fo rm ação de v, rio entro 
sub-cen tros metrOI o litanos e ao adensa mento los jií ex istent , x ig indo 
so luções Mqui tetôni cas e urban ísticas com pa rt i ipação dos arquitelo . 

Esq. - A Avcnid a I'a ulisla passa po r um proc sso dc cxpa ns~o dc cd ificaçõc para 
bflncos C grflndes empresíls, (orlll íl ncl o um novo centro e UIll ITICI'Cíldo in,ob iliári o 
importílnt c. 
Avcnida Pau l iSla 
FonlL': Foto JOt-é Edu.1!' lo LdL-v rc. 

Ab;l ixo - velho centro 50(1' U novo íldcnSíl lllcn to mílS 1I1ll íl pôrl élp r nta inais d 
dcgrada iío. Os arqui lclOS cs liio cnconlrando um mcr ado dc traba lho imporlan l na 
reclI pcrílçfio de ti rcôS cl cg rél dôdélS. 
Avc nida Silo João . 
Fonte: Foto c!L- Jot-é Edu;lI'do LcfL-v rc. 
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EXPANSÃO URBANA - PROBLEMAS SOCIAIS 

A expansão acelerada da população urbana do es tado de São Paulo, em 
especial da Região Metropolitana da Capital, da Baixada Sa ntis ta e da Região 
de Campinas trouxe problemas urbanísticos até então pouco conhecidos. Uma 
parte significativa dos novos habitantes não foi absorv id a com níveis de vida 
minimamente acei táveis, caracterizand o uma situação de marginalid ade. 
Aumentou o número de cortiços, multiplica ra m-se as favelas e expandiram-se 
as áreas periféri cas com bairros e formas de sub-hab itação. Os problemas 
habitac ionais dessa popu lação começaram a ser moti vo de preocupação e 
temas de pesqu isas para os es tudiosos. 

52 

Esq. - Em 1970 a cidade de São Paulo tenha cerca de 40.000 favelados. Hoje tem mais de 
Uln IniU1ão. 
Favela no município de São Paulo. 
Fonte: Acervo LAP - Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação
FAU-USP 

Dir. - As casas de periferi a edificadas em s is tema de auto-cons trução, sem apoio, 
cons tituem um cenário de pobreza ag uda. 
Bairro de períferia em formação - São Paulo 
Fonte: Ace rvo LA P - Labora tório de Estudos sobre U rbanização, Arquitetura e Preservação 
FAU-USP 
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PROGRAMAS HAB ITA IONA I - OLUÇÕE BURO RÁTI A E 
R EN OVAÇÃ O 

s nllm erosos prog ra mas habita iona is empreend idos nas Ctltimas déca das 
ab rira m um ca m po de traba lh o impo rtante pa ra os a rquit tos. 

Esq . - li maio r parte desses cmpreendimentos se rea li za dentro das rotinas 
es tabelec idas I cios programas ofi cia is. 

onj llnto Hnb itacio nal 
Fonte: Ace rvo LAr - Lnboríltório de Estudos sobre U rbani zação A rquiletura c Preservação - PA U
USP 

Abai xo - Uma parte s ignifi ca tiva desses conjuntos tem se benefi ciado da contribuição 
renovadora de a rq uite tos c engenhei ros espec iali zados, que melhorou a eficiência dos 
sist mas cons tru ti vos e as soluções socia is, mesmo sem a po io oficia l e a t con tra as 
rotinas es tabcle idas. 

onj unto Hab itaciona l com sol li ções n50 conve nciona is . 
Fonte: Acervo LAP - Ltlbora lório de Estudos sobre Urbanização, A rqu itetura e Preservação
FAU-USP 
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URBANIZAÇÃO ACELERADA 1965/1995 - FORMAÇÃO DA REGIÃO 
METROPOLITANA 

Entre 1965 e 1995 a população de área metropolitana de São Paulo, se 
expandiu à razão de 400.000 novos habitan tes por ano, em média . O interior 
também se urbanizou rapidamente, apoiado em um eficiente sis tema 
rodoviário. Em 1991, o es tado de São Pa ulo atingiu 93% de população urbana. 

Dir. - Expansão da Região Metropolitana de São Paulo. 
Fonte: Acervo do Instituto Oceanográfico - USP 
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Lista dos cursos e escolas de arquitetura no Estado de São Paulo em 1996 

o número de cursos começou a aumentar 
nos anos 60 e continuaram a surgir novas 
unidades. A expansão da população 
urbana em todo o estado levou à criação 
de cursos nas várias regiões. É possível 
que neste momento já existam novas 
unidades. 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Mackenzie 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Braz Cubas 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da PUC de Campinas 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Marília 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Mogi das Cruzes 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
União das Faculdades Francanas 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Guarulhos 
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Faculdades de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Católica de Santos 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Paulista 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Escola de Engenharia de São Carlos 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Taubaté 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade do Vale do Paraíba 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
de Ribeirão Preto 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
de São José do Rio Preto 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Formação, Educação e 
Cultura de São Caetano do Sul 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Paulista - Campinas 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Paulista - Ribeirão Preto 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Fundação Armando Álvares 
Penteado 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade São Judas 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Ibirapuera 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade Anhembi/Morumbi 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade São Marcos 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Estadual Paulista - Cam
pus de Bauru 
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3. o CURSO DE ENGENHEIROS -



ARQUITETOS DA ESCOLA POLITÉCNICA DE SÃO PAULO 

Arq. Sylvia Fischer 
Arq. Maria Lúcia Bressan 
Arq. Nes tor Goulart Reis 
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A Escola Politécnica foi fundada em 1894. O curso de 
engenheiros-arquitetos iniciou suas aulas em 1896. Era uma das 
opções á disposição dos alunos, após a conclusão do curso 
básico, à semelhança dos cursos de engenheiros civis ou 
mecânicos. Alguns dos alunos cumpriam os créditos para serem 
engenheiros-arquitetos e civis mas alguns nomes de destaque, 
como Anhaia Mello, Vilanova Artigas e Cerqueira Cesar 
completaram exclusivamente o curso de engenheiros-arquitetos. 
Era um curso com alguma formação humanística aplicada, 
focalizando os problemas da Arquitetura e também os das 
cidades, quando apenas se começava a usar a palavra 
Urbanismo. Mas não há dúvida de que todos os problemas de 
projeto eram examinados com os alunos, inclusive os de 
desenvolvimento tecnológico, com destaque para o uso do 
concreto. Examinando a lista dos nomes dos profissionais 
formados por esse curso e suas excepcionais contribuições para o 
desenvolvimento da Construção Civil e do Urbanismo e sua 
atuação decidida para o desenvolvimento do estado de São 
Paulo, é inegável que dali saíram alguns dos nomes de mais alta 
liderança na Escola Politécnica e no cenário político do estado de 
São Paulo. A vida intelectual destas últimas décadas, com alta 
especialização, esconde um pouco a importância da atuação 
cultural, técnica e política daqueles profissionais, que 
demonstravam ampla visão de conjunto sobre seu campo 
profissional e sobre a sociedade. Ao lado dos engenheiros com 
visão mais fortemente técnica, que brilharam em suas respectivas 
áreas de atuação, os engenheiros-arquitetos formado pela 
Politécnica se destacaram na vida pública. Não houve uma linha 
de modernização no Urbanismo, na Arquitetura e 
aperfeiçoamento tecnológico, no qual não tivesse se destacado 
alguns deles . O estudo da primeira fase do ensino de Arquitetura 
em São Paulo nos ajudará na avaliação das perspectivas para o 
futuro próximo. 

Nestor Goulart Reis 
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o INÍCIO DO CURSO 

A Escola Po litécn ica d e São Paulo foi fundada em 1894. O curso de 
engenJleiros-arquitetos teve início e m 1896. Era uma, entre as opções 
possíveis, após a fo rmação bás ica comum aos vá rios cursos. 

Acima - O escritório profiss ional de Ramos de Azevedo foi o ponto de partida e de 
apoio permanente da equipe de professores e al unos do curso de engenheiros
arqui tetos. 
Ramos de Azevedo em seu escri tório. 
Fon te: Acervo Ramos de Azevedo - Bib lioteca FAU- USr. 

Dir. - O primeiro prédio construído para a Politécnica foi denominado Paula Souza, 
em homenagem ao seu fundador. Nele funcionou O curso de engenheiros-arqu itetos, 
que ocupava a sa la de desenho no último andar, à direita. 
Edifício Pa ul a Souza. 
Fonte: Acervo Ramos de Azevedo - Bi blioteca FAU-USP. 
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PROFE OR · E S A OBRA - RAMO D E 

Vt 8tn tlrnda do vlndueto 

Rmnos de AI. ve lo onstruiu quase todas as grand 'S obrns pClblicas de Ao Paulo de 
s u t ' mpo ' projetou boa parte delas. 

cima - projeto do Tea tro luni ipal foi provavelmen te o mais omplexo de sua 
po il. Põri\ SUil exccuçàol Ramos de zevcuo contou CO I'" a olaboraçào de laud io 

Rossi, en grafo e decorador, au tor da idéia ini ial c Domiciano Ross i, arquiteto ligado 
a seu escri tório té ni Q. 

Tea tro 'tuni cipa l. 
Fonte: ..... 'rt. o pO~ I .,I · oi \ç;\o Nestor ,Qul.ut Rej., . 

Di r. - Ramos de Al.evcdo foi o organi l.ador do urso c o profissional mais importan te, 
cnqui\ nto viv "u. ua prin1cirn abril eln iio Paulo (oi i1 conclusão do edifício da 
Tesouraria (hoj e reta ria da Justi ça), no I Mio do olégio, conclu ído em 1895, 
quando se ompl tou o conjun to dos ' difícios pClblicos das secretaria d es tado. 

onjunto do P:í t io do olég io. 
Fonte: '-11'1"0 po:-, t., I . olcç.,o 'es tar ou larl R ~ i., . 

.. 
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OS PRIMEIROS PROFESSORES E SUAS OBRAS - RAMOS DE 
AZEVEDO 

O Escritório Técnico Ramos de Azevedo abrigou um conjunto de arquitetos, 
com destaque para Domiciano Rossi que chefiou o setor de projetos. 

Aci ma - O Palácio das Indústrias foi O primeiro grande centro de exposições promociona is de 
São Paulo. Projetado por Ramos de Azevedo e sua equipe, abriga hoje a prefeitura da Capi tal. 
Paláci o das Indústrias. 
Fonte: Coleção Ramos de Azevedo - Biblioteca da FAU-USP. 

Dir. - O ed ifício central do Correio foi projetado por Ramos de Azevedo e inaugurado em 1922, 
como parte das comemorações do centenário da Independência. 
Edi fício do Correio - Avenida São Joã o. 
Fonte: Coleção Ramos de Azevedo - Biblioteca da FAU-USP. 

6' 



PR IM ·IRO PROFE UA OBRA - V I TOR DUBU RA 

p ro ( 550 1' d e d esenho a rquit lô n i o, Vi lo r D ubug ras, na e u na Fra nça 
le\! ( rm ação m Bue nos A ir s, h ~ga ndo ao Bras il m 18 I , q ua nd o 
lra ba lho u o m Ra m s d e Aze\!e lo. Po i o m a i br il ha nte d os a rqu ile lOS d e e u 
l m po. 

Esq . - Ramos de AI. do onsc rvo u- e fi 111 , ua (armação acadêmica. ubug ras, pelo 
a ntI'. rio, pa rti cipou de todas as li nhas de renovaç~o arqui t tôni a, sempre com al to 

nfvel d 'qualidad '. p rojeto da Ladeira da Memória é um ex mplo de ,lia visão 
mu ito pessoa l do neo olonia l. 
Lad eira da M móri o. 
Fonle: 1'010 GR 

100 Ano~ d 'En"ino de Arquitl'lur.l C Urb,lni.,ll1o em ,lO P.1u lo 

,.. 

Di .·. - 11 es tação (" Tov i. ri a de May rink (oi p roje tada por Dub ug ras en tr 1906 e '1907 e 
pode se r cons id ' rada a mo o ma is an tigo p roje to de ca rá t r mo I 1'11 0 m loda a 
II méri ca La tina. traba lho (oi aco lhido en tus iasti am nte po r seus a lunos. 
Es tação Mayrink. 
Fon le: Ac rvo Elwin I ubugro, - l3ib liolcca da FAU-U 1'. 
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OS PRIMEIROS PROFESSORES E SUAS OBRAS - VICTOR DUBUGRAS 

Dubugras tornou-se professor do curso de engenheiros-arquitetos da 
Politécnica em 1894, no ano de sua funda ção. Rea lizou seus primeiros projetos 
na Diretoria de Obras Públicas, trabalhando como membro de uma equipe e 
obedecendo a soluções e programas padronizados, geralmente com uma 
linguagem neogótica . A partir de 1897, começou a rea lizar uma obra 
independente. 

Esq. - Mesmo traba lhando com soluções pad roni zadas, Dubugras demonstrava 
capacidade incomum de inovação, como no projeto pa ra o Grupo Escolar Ri o Branco, 
de Piracicaba. 
Grupo Escolar Rio Branco - Piracicaba. 
Fonte: Cartão postal - Acervo Biblioteca Mário de A ndrade. 

Dir. - O projeto pa ra o edifício da câ mara de Santa Bárbara foi provave lmente o mais 
austero e mais bem rea lizado dos p rojetos de Dubugras, quando integrante da equipe 
da DOP. 
Casa de Câmara de Santa Bárbara. 
Fonte: Acervo EJwi n Dubugras - Biblioteca da FAU-USP. 
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PRIM EIR E BRA - M AXIM ILl A II EII 

urso de engenhei ros-a rqu i t ' los li nha um nü mero pequ no de pro fe~so res. 
Enlr ' ' I 'S pod 'mos i tar M <1X 1I hl, p rofission, I com il tuaç~o importante em 
,o Paulo, no início do s ulo. 

Oh'. - proj ,to d~ ~ tedra l Coi elaborado por M.!>- I lehl. A ., nt erio r, de mead os d o 
,', lIl o XV II I, h,w i.1 s ido dc molid a pMa.1 rdorm,! da "raç., d a S , em 19 11. As obr", 
Cor., m o ncl u íd.1S ,'penas 'm 1954 . projeto Cai sl'ndo .,Iter.,do, ~ v i s t ~ d as l' >- ig0nci,lS 
pr.H i as e recebeu o ntr i blli çõc~ de vá ri os c ngcnhc iro~-(lI"quit e t o ~ f cntr "' c l c~ Bruno 
Si m, e, M.' gro. 
Pcrs pc t i v~ cI~ ~ t cclrJt. 

Font e: ole ,10 Sy lvia Fichcr. 
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OS PROFESSORES E SUAS OBRAS - ALEXANDRE ALBUQUERQUE 

Alexandre Albuquerque fo i também professo r do curso de engenheiros
arquitetos. Teve a tuação destacada nos es tud os em vários se tores da profissão 
e nas pesquisas sobre técnicas construti vas. 

Esq. - Em 1911, Albuquerque rea li zou es tudos pa ra a reformu lação urba nís ti ca do 
centro de São Paulo e da á rea da então rua de São João. 
Plano de Alexa ndre Albuquerque. 
Fonte: Acervo da Bib lioteca M ário de Andrade, 

Dir. - Alexandre Albuquerque projetou obras im portantes, co rno o edifício Glóri a, à 
rua conselheiro Crispiniano, jWlto à praça Ramos de Azevedo 
Edifício G lória e São Pedro. 
Fonte: Ca rtão postal - Coleção Nestor Goulart Reis, 

--= 
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PROFE S R SE 
ANHAlA M ELLO 

AS OB RAS - LUIZ I NÁ 10 ROM EIRO DE 

A nhaia M ello foi professor da I'ol ité ni ca ao longo de loda sua v ida 
profissional ' UI11 dos l11ais des ta ado ngcnh -ir s-a rquitelos. Foi e retár io 
de bra Pübli a ' do sta lo, Prefeito de ão Pil ulo e Oi r lor da F/\U-USP. 

Dir. - Anhaia Mell o teve s ua obra vo ltad a ,obrctudo po ra o pla ncja mcnto urba no. Sua 
obra a rq uite tôni ca (o i mab ra ra. proje to mois conll cido é o da ca pela d o Colég io São 
Luís" Avenida Pa ulis ta. 

01 gio fi o Lu ís. 
Fonte: olcç. o Sy lvia Ficher - 1'010 rh li .l no Ma,coro. 

1001\ 110::' de En., ino d ' J\ rquilClurJ c Urba nb mo crn .10 Pnulo 
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OS PROFESSORES E SUAS OBRAS - FRANCISCO PRESTES MAIA 

Prestes Maia realizou projetos para várias obras na DOP - Diretoria de Obras 
Públicas e algumas como arqui teto independente. 

Dir. - Uma obra de grande importância foi o projeto para O Palácio Mauá, que foi sede 
da Federação das Indústrias e do Instituto de Engenharia, junto à Praça João Mendes. 
Palácio Mauá. 
Fonte: Revista de Engenharia - dezembro de 1946 - Coleção Sy lvia Ficher. 
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o PRO FESSO RE E UA OBRAS - JOSÉ MARIA DA SILVA NEVES 

ilva 
Dubu 

eves foi um grand e aqu arelis ta, a i m d e bom a rquite to. Ad mirador de 
ra ,seu ex-profe s r, pr curo u inova r com o "Art- ouvea u" e d epois 

001 nia l. 

Esq. - os ano 30, il va leves já se alinhava com o outros modernos em São Paulo. 
De se tempo ao s us prédio para grupos escolares da Capital. 
Grupo Escolar ão Paulo - Rua da on olaçao. 
Fonte: oleçJo Sylvia Ficher. 

Oir. - a apre enlaça0 dos projetos" Art- ouveau" e Neocolonial , Silva eves podia 
aplica r com d taq ue suas qualidades de aquarelista, que o aproxi mavam do mes tre 
Feli b rto Ranzini. 
Proj eto para re id ência de Oscar da unha Vasconce llos. 
Fonte: Revis ta Politécnica nO 100, 1930 - Coleçã Sylvia Ficher. 

PDOFCfo ~' I /IOt,'· ,I .1 I 
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OS PROFESSORES E SUAS OBRAS - FELISBERTO RANZINI 

o curso de engenheiros-arquitetos teve dois artis tas plás ticos: Fracacolli era 
escultor e Ranzin i era o mestre da aquarela. Trabalhando com Ramos de 
Azevedo, Ranzini desenha va fachada s para seus edifícios. 

Esq. - No curso de engenh eiros-arqui tetos, com sua a rte, Ranzini ensinava os esti los. 
Aquarela de Ranz ini. 
Fonte: Coleção de Sylvia Ficher. 

Abaixo - No proje to do Mercado Municipal, elaborado pelo Escritório Técnico Ramos 
de Azevedo, Ranzini desenhou as fachadas. 
Projeto da fachada do Mercado Municipal. 
Fonte: Acervo Ramos d e Azevedo - Biblioteca FAU-USP. 
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PR FE BRA - ZENO LOTUFO 

Z non (oi scmpr O hom 111 do proj to, Acompanhou no urso a passag 'm do 
a adcmi ismo para o mod rni smo, 

oir, - , p roje to, d e Zeno n Lo tu(o clCompa nhavam, de in r io, as linhas da a rqu ite tu ra 
carioca, 
Proj e to p~r~ a Assoc iação Ba hi an~ d e Im pre nsa, 
Fon le: Acrópo!c n" 98, 1946 - olcç.lo yl"i' Fi cher. 

Ab~ i x o - o mo professo r, ao lo ngo de , ua carre ira, Zen n Lo tu fo teve a oportunidade 
d e proje ta r esco las de vá ri os tipos , Um d seus p roje tos ma is impo rt an te é o d o 
O pa rtamen to d e Ele tri cidade, na idade Uni vers itá ri a, e m pa rceri a o m Ub ira jara 
Rib iro, 
o e p~r t~m e nt o d e Ele tri ciclacl e - idade Uni v rs itá ria, São Pa ul o, 
Fonle: Re"hl.l Acrópole n" 327, t966 - 1'010 Mo,cardi - olcç. o yl" i, FicheI' , 

IOIJ Ano~ ti· En., íno de Arquíld ul'll L' U I'blln í.,rno em .10 P;:Hl lo 
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OS PROFESSORES E SUAS OBRAS - ].B. VILANOVA ARTIGAS 

Artigas desenvolveu um trabalho importante como profissional e como 
professor e os resultados são amplamento conhecidos. 

Esq .. De seus primeiros anos de vida profissional é o projeto da residência de Rio 
Branco Paranhos, no Pacaembu. 
Residência de Rio Branco Paranhos . 1943. 
Fonte: Acervo Biblioteca da FAUUSP. 

Dir.· Projeto da residência Mário Bittencourt. 
Fonte: Acervo Biblioteca da FAUUSP. 

74 

I 
T 



o E I O DE ARQU ITETURA E URBA ISMO - TRABALHOS DE ALU OS 

trabalhos d alun 
Eram qua e todo de t 

nino das vár ias épocas. 

Aci ma - Algun aluno tornaram-se depoi importantes defen ores da arquitetura moderna. 
Projeto de um ginásio de Icaro de astro Me ll o. 
Fonte: Revista Politécnica, t935 - o l eç~o Sylvia Ficher. 

Dir. - Havia trabalhos de cll nho acadêmico, apresentados com aquarelas, segundo as lições de 
Ranzini, como O de Azelio apobianco, para lima residência de grande porte. 
Projeto do aluno Aze lio apob ianco - 1935. 
Fonte: Revista Polit nica nO 120. 

100 A nos de Ensino de A rq uitet ura e U rba ni51l'1o em São Paulo 
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o ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO· TRABALHOS DE 
ALUNOS 

Os primeiros trabalhos de orientação moderna ainda se ressentiam dos 
formalismos acadêmicos, demonstrando preocupação com simetria. 

Dir.· Um projeto de Carlos Lang revelava influência dos modelos de apresen tação 
expressionistas, com seus fachos de holofotes cortando a noite. 
Estudo de cine tea tro· Carlos Lang. 
Fonte: Revista Politécnica· Coleção Sylvia Ficher. 

Abaixo· Um proje to para uma residência, de Ca rlos Lodi, era bem mais aus tero e 
timidamente moderno. 
Proj eto de residência. 
Fon te: Revis ta Politécnica - Coleção Sylvia Ficher. 



E I O D E RQ IT ET RA · RBA I MO - TRABALHOS DE 
AL 

As olu çõ 5 m dernas (oram s tornand o ma is (requcntes e mais madurilS 
ma a ind a era pos~ ívc l en ontrar a ma rcas d a tradição a ad êmi il. A lg un~ 
d o aluno se tornara m (amosos. 

Di r.· Um p roje to de Artigas pa ra u m hospi ta l I construti va mente ma is cla ro mas 
r 'vela alg umas cMac tcrÍ>ti ca, de la , i i5mo s implificad o. 
Proj eto para um hos pital. 
Fonte; R ~\' I ., t a Poli t éc l1l c~1, 1917. 

Aba ixo · Z non Lotu (o p ubli ca pouco ante5 uma "composição" para o que I a rece se r 
um edifício d e a partam ntos, com traços d e xpres ioni smo a i mão. 

ompos ição - Zenon Lotu(o. 
Fonte: Rev"ta Politecn. a n" 122, 1936. 
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OS EX-ALUNOS E SUAS OBRAS - GUSTAVO PUJOL JÚNIOR E 
AUGUSTO DE TOLEDO 

Pujol fo i um dos mais brilhantes engenheiros-arquitetos e o primeiro a voltar 
como professor da Politécnica, em 1906, Como profissional, seguiu a linha 
racionalis ta definida por Victor Dubugras, Realizou pesquisas sobre o 
concreto armado e explorou os aspec tos estruturais de seus projetos, Durante 
alguns anos, manteve escritório com Augusto de Toledo, que também foi 
professor da Politécnica, 

Acima - O projeto da "Vila Zeny" mostra infl uência da linha de Dubugras, É um 
projeto claro, expondo suas soluções estruturais, 
Vila Zeny - Projeto de Pujol Júnior e Augusto Toledo, 
Fonte: Revista Politécnica (1912) - Coleção Sylvia Ficher, 
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EX-ALU E UA BRA - UILH ERME WINTER 

rn dos g rand s onstrutores de sua poca, Win t r ex rc u tarnb rn fun ções 
pública d irnpo rtân ia, corno e retár io de bras Públicas. 

Dir.- E e projeto r v la compet; n ia t ni a domínio das linguagens a rquitetõnicas 
mais mod mas d eu t mpo. 
Proj eto paro a ape la de anta na - . Wint r, 1912. 
Font : Rcvbta d~ Engenharia - oleç( o ylvia Ficher. 
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OS EX-ALUNOS E SUAS OBRAS - MAURO ÁLVARO DE CAMARGO E 
JOSÉ LUIS DE ALMEIDA N. JUNQUEIRA 

Muitos dos projetos das primeiras décadas do século obedeciam aos es tilos. 

Esq. - Ma uro Álvaro de Cama rgo foi o segundo engenheiro-arquiteto formado pela 
Politécnica. Seu projeto pa ra o Butantã (Instituto Serumtherápico de São Paulo) é de 
1914. O ed ifício ainda conserva quase todas as suas ca racterís ti cas. 
Projeto para o Instituto Butantã. 
Fonte: Coleção Sylvia Ficher. 

Dir. - Mesmo o repertório acadêmico sofri a s imp li fi cações, como nesse préd io de JL 
Almeida N. Junqueira, uma construção de tipo comerc ia l. 
Pequeno edifício de apartamentos - Rua dos Ca rmelitas. 
Fonte: Rev ista Politécnica, 1938 - Coleção Sy lvia Ficher. 
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o EX-ALUN 
M A IEL 

E UA OB RA U R BA íSTI A - JOÃO MO R EIRA 

J ã I r ira la iel fo i o prim iro ngenheiro-arquiteto. Formou-se p la 
E o la I o l ité nica ele ã Pau l , em 1899. egundo y lv ia FicheI', é o au tor do 
plano para a i lade el e Porto A legre e de um p lan pai agí ti o para a área em 
qu depois foi construíd o o Parqu e Fa rroupilha. 

100 Ano.., de En .., ino de J\l'qllilclll l") l' Urb.)ni..,mo em 5.10 Paulo 

cima - Plnno Cernl de Mclhornm ntos da Inten lência Municipnl roi clnborado para 
ori cn tnçiio das rerormas urbnnísti cas da cidnde, nns primeiras décadas do sé ulo. 
Plano era l de M elhoram entos - 19 14. 
Fon((': f{cproduç.lo rotogrMi ôl - 0Ic\\10 Sy lviil FicheI', 
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OS EX-ALUNOS E SUA OBRA URBANÍSTICA - FRANCISCO PRESTES 
MAIA E O PLANO DE AVENIDAS PARA SÃO PAULO 1930/1940 

Prestes Maia trabalhou com Ulhoa Cintra nos planos urbanísticos de São 
Paulo. Posteriormente publicou o seu Plano de Avenidas, que implantou em 
parte, como prefeito de São Paulo, entre 1938 e 1945. 

Esq. - Retrato de Francisco Prestes Maia. 
Fonte: Ace rvo da Bilioteca da FAU-USr 



fSTI A - LUIZ D E A H A I A 
O] 945/1960 

A nhaia M cllo foi pr feito de São Paulo no início dos anos 30. Tom u-sc 
d pois O grand t óri o do p lanejamcnt urbano. Suas idéias, com fortc 
innuên ia inglc a, pro urava m ev id nciar as rclações ntre o Urbanismo c as 
ondiçõ sociais, ga nhando força dcpo is dc 1945. omo prim ciro profcssor 
I Urbani 111 0 da FAU-U r, da qua l foi o prim iro dirctor, cri ou o cntro dc 
P squ i as c Estud os Urbaní tico . 

Esq.- Fo tografia de Lui z de Anhaia Me l lo. 
Fon te: Acervo da 13iblio tcca cla FAU-USP. 

100 Ano:, de En~ ino de Arquitcturil c UrbiHlbmo m São Pilulo 
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OS EX-ALUNOS E SUA OBRA URBANÍSTICA - LAURO BASTOS 
BIRKHOLZ E O CPEU 1960/1970 

La uro Birkholz foi o continuad or de Anhaia Mello, como professor da FAU
USP e diretor do CPEU. O CPEU impulsionou a prá tica e o es tudo do 
pl anejamento urbano em São Paulo, do final dos anos 50 ao final dos anos 60 . 

Esq. - Retrato de Lauro Birkholz. 
Fonte: Acervo da Bib lio teca da FAU-US P. 



o EX-A L N 

Um do Cilt imo ngenheiro -a rqui tetos (ormados pe la Polité nica, erquei ra 
esar traba lhou muito an s om Ri no Lev i. Mas manteve sempre um 

int re e spe ial pel p lan jamento urbano. Na ad ministração Fi gueiredo 
Ferraz riou a M URB, orga nizou a EP (hoje EM PLA) e elaborou os 
primeiros planos o(i iais da idade. EI11 1974, cr iou a r tari a d Negócios 
M tropo litanos do Estado de São Paulo e a EMPL/\ A. 

Dir. - Re tra to d e Rob e rto de e rqu ira cs a r. 
Fonte: Acervo da l3i1b lioteca da FAU-USP 

100 Ano~ de En..,ino de ArquitcturJ c Urbtlllbmo em SJO P'lU lo 
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OS ENGENHEIROS-ARQUITETOS E A ARQUITETURA MODERNA EM 
SÃO PAULO - CARLOS DA SILVA PRADO 

o modernismo na arquitetura, com suas novidades, chegou à Politécnica, no 
plano do ensino, no início dos anos 30. A tradição racionalista, que remontava 
ao início do século, às obras de Dubugras, Pujol, Augusto de Toledo e 
Alexandre Albuquerque, foi retomada com novo sentido. 

Esq. - Carlos da Silva Prado foi o primeiro aluno a publicar um projeto com cará ter 
modern ista , em 1932. 
Projeto de um prédio de apartamentos. 
Fonte: Revista Politécnica · 1932 - Coleção Sy lvia Ficher. 
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100 Ano~ lil.' J n.,ino dl' Arqlllll'tur<l e UrbJI1I't11l0 em 5-'0 r,ndo 

EN E IJ EIROS-A RQU ITETOS E A A RQU IT -TU RA MODERNA EM 
SÃO PAUL A RLOS DA S ILVA PR ADO 

Não hiÍ muitos reg is tros dos traba lhos dessa po a mas os projetos (oram 
numeroso s jovens arquit ,tos integraram-se rapida mente às novas 
orr 'ntes. 

-sq. - Ca rlo., I'rado, irm<10 do hi., torindor aio Prado j LlI1ior, aderiu rapi lamen te, s 
nova, id éia.,. Um de 'Cus primeiros proje tos, para n rcsiePncia de Renato Ticoulat, no 
Jr1rdim !\méri {l, rcvclél l11ê1turid<ldc "xccp ional. 
Res id ência d e Renato Ticoul al. 
lonle: I«('V,.,I.1 POhIeCIlI ' ,1 n" 121 - 1916, OIl.'Ç.loSylvia Fichl.'r. 

Aba ixo - A , mudanças de gosto exig iam qu' os arqui tetos proj tassem tambémt dos 
o~ móv('i~ 'clcm ~n l o~ de cl ccoraçélo, i n clll~ivc élS luminárias. 
I nt eri or da res i lência de Renato T ico u lal. 
ronle: l(-'>vi'"lt<1 Politécni .1 n" 121 - 1936, ~ol <;.10 Sylvi<1 FicheI". 
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OS ENGENHEIROS-ARQUITETOS E A ARQUITETURA MODERNA EM 
SÃO PAULO - JB VILANOVA ARTIGAS E CARLOS CASCALDI 

Artigas percorreu cada uma das etapas do modernismo em São Paulo. Suas 
obras se tornaram re ferencial para os a rquitetos mais jovens. Com sólid a 
formação técni ca, nos primeiros anos calculava as es truturas e construía as 
obras qu e projetava. Mais tarde abriu um escritório apenas de projetos, 
associado a Carlos Cascaldi, ta mbém engenheiro-arqui teto, com o qual 
traba lhou até 1964 .. 

88 

Esq. - O ed ifício pa ra a FAU-USP foi projetado em 1961 e concluído oito anos depo is. 
Foi tombado pelo Condephaa t como pa trimônio cultural do estado. 
Faculdade de Arquitetura e Urban ismo da USP. 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP - Foto Când ida Vuolo. 

Dir. - A estação rodoviá ri a de Jaú é uma das mais belas obras no seu gênero. 
Es tação rodoviária de Jaú. 
Fonte: Acervo Fundação V ilanova Artigas. 
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OS ENGENHEIR S-ARQU ITETOS E A A RQU ITETURA MODERNA EM 
SÃO PAULO - ROBERTO DE ERQUEIRA ESA R 

Ao lado el c s uas a ti vidades urbanís ti cas, e rqu c ira csa r aprescnta um a obra 
a rq uitc tô ni ca muito ampl a. Par ti ipando do Es ritó rio Rino Lev i, rea li za com 
a cq uipe uma obra que acompa nha o desenvolv im cnto da a rquitctu ra 
modcrna c m São I'a ulo, elos a nos 40 até o pres nt . 

Esq. - O projcto para o I losp ita l do ânccr, d c 1965, fo i um d os traba lhos mais 
complcxos elc ;cu gêncro c cs tabc lc cu um padr~o elc qua lidade para a onstruções 
ho>pi ta la rcs. 
Hos p ital do Câ ncer - Rino Levi, Roberto de Cerque ira esa r e Roberto a rva lho 
Franco. 
Fonte: A rqui vo do E~crit6r i o Rina Lcvi. 

Abaixo - proj to pMa o cntro fv i o el e a nto And ré, de 1965, mostra com seus 
v;\r ios b locos uma preocupaç~o espccia l com as rel ações entre a a rquite tura e o 
urbanismo. 

ent ro Cív ico de Sa nto André. 
Fonte: Arq ui vo do E!:Icritório Rino Lcvi. 
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OS ENGENHEIROS-ARQUITETOS E A QUESTÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 

Entre 1920 e 1940 os estudos sobre a arquitetura tradicional es tiveram 
vinculados à perspectiva do Neocolon ial. Com a criação do SPHAN (1937) o 
assunto começou a ser encarado sob uma perspectiva técnica. Nesse terreno, 
foi fundamental a contribuição do engenheiro-arqu iteto Luiz Saia, que chefiou 
o 40 Distrito do SPHAN, durante algumas décadas. 

Acima - Luiz Saia rea li zou uma obra técnica importante e contribuiu para a formação 
de numerosos jovens arquitetos, especial izados em traba lhos de restauro e conservação 
de bens culturais. 
Sítio do Padre Inácio - Cotia. 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP - Foto Cristiano Masca ro. 

Dir. - Luiz Saia desenvolveu um trabalho importante, de restauro e va lorização das 
casas rurais paulistas dos séculos XVII e XV III. 
Sítio Santo Antonio - São Roque. 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FA U-USP - Foto Cristiano Mascaro. 
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Lista dos engenheiros-arquitetos diplomados pela Escola Politécnica de São Paulo 

1899 
João Moreira Maciel 

1900 
Mauro Alvaro de Souza Camargo 

1903 
Heribaldo Siciliano 
Augusto de Toledo 

1905 
Alexandre Albuquerque 
Bruno Simões Magro 
Hippolyto Gustavo Pujol Junior 

1907 
Mario de Salles Souto 
Euclydes Vieira 
Guilherme Ernesto Win ter 

1909 
Alberto Monteiro de Carvalho e Silva 
Luiz Alvaro da Silva 
Carlos Quirino Simões 
Francisco Teixeira da Silva Telles 

1910 
Olavo Egydio de Souza Aranha Junior 
Domingos Theodoro Gallo 
Fructuoso Theodoro Sampaio 

1913 
Luiz Ignacio Romeiro de Anhaia Mello 
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1915 
Mario Ribeiro Pinto 

1917 
Francisco Pres tes Maia 

1921 
Amador Cintra do Prado 

1922 
Luiz Gonzaga Pereira de Almeida 
José Maria da Silva Neves 

1924 
Alberto de Sá Moreira 

1925 
Raul José Reinaldo Bolliger 
Carlos Alberto Gomes Cardim Filho 

1926 
Marcial Fleury de Oliveira 
Ferrucio Julio Pinotti 

1928 
Amadeu de Barros Saraiva 

1929 
Rogério Cezar de Andrade Filho 
José Rangel de Camargo 
Ernesto Dias de Castro 
Alfredo Mathias 



1931 
A r himcde d Ba rros I im nt I 

1932 
lav io Ba p ti ta d a o ta 

Juli o a r La r ta 
J c itor Nardon 

a rlos da il va Irado 

1933 
a rme ll o Da m a to 

; rIl to a mpa i d e Fre itas 
a rl Brasil Lod i 

Jo é Ben di to d e Me lJ o 
Jura y a ma rá d a il ve ira 

1934 
ry Iv O Iga d o 
a mi ll o F rnad es Din u ci 
ri o Fla nd oli N to 

Affo nso le rvo lino 
Mario Ed ga rd H nriqu Pu ci 

y ro Ma rqu il1l õ 

1935 
Az lio ap bianco 
R mulo aglia rdi 
A lfred ig lio 

a rlo Lang 
f aro d as tro M II 

1936 
Zan n Lotufo 

100 Ano~ ele En.., ino de Arquitc tU J'il e Urbilni ... mo cm 5.10 P.ndo 

H cnri qu rncs to uilh rme Brcs la u 
N ico Osca r Lin o De fili pp i 

e ra ph im Tra pé 

1938 
Octav io ava lhe iro A lves 
Ruben o uvêa a rn iro Vi a nn a 
Vi e nt Le mc Za l1lm a ta ro 

1939 
y lv io Erm e l 
u ido azz i 

Mich I Eli as Ma hfu z 
Leo Ribe iro d c Mo raes 

1940 
Ro b rto e rq ue ira - a r 
A ni bal Ma rtins ICl1l ente 
Frcdc ri O Rene d e Jaegher 
José Lui z d e Alm eid a Nogu ira Junqu eira 
A ri os to M il a 
Robe rto a rlos M illi e t 
Octav io G ued es Moraes 

1941 
wa ld o orrea Gonça lves 

1942 
João e rpa A lbuqu rqu e 
T ude Bas tes 
Roberto Magn Rib iro 
Arna ld o Azev d o Vi lJ are 

1943 
1937 Leopo ldino W ilson Paga n !li 
J ã Ba tis ta Vila n va rti as 
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1944 
Carlos Cascaldi 

1945 
Miguel Brada Junior 

1947 
Gilberto J unqueira Caldas 
Carlos Fernando de Oliveira Caleiro 
Geraldo Prado Guimarães 
Jarbas Bela Karman 
Jorge de Santa Luzia Salles 

1948 
Oswaldo Ribeiro Bueno 
Luis Saia 

1949 
Renato de Albuquerque 
Elbio Camillo 
Elvio Novelleto 
Waldermar D'Amaro Nunes 
Davi Araujo Benedicto Ottoni 
Alvaro Pereira 
Carlos Eduardo de Paula Pessôa 
Geraldo Domingues Pinto 
Leon Reitzfeld 
Antonio Carlos de Moraes Pitombo 
Leon Reitzfeld 
Evandro Sanches 
Enrique Zegarra Paz Soldan 

1950 
Francisco de Paula Dias de Andrade 
Jorge Rugardo Bercht 
Lauro Bastos Birkholz 

9' 

Ivan do Brasil Silva Caldas 
Luiz Contrucci 
Aab Ozor de Freitas 
Antonio Gaido 
Israel Galman 
Carmino Antonio Iervolino 
Waldemar Scaletsky 
Arthur Puiggari Sepe 
Olavo Freire de Souza 
Leon Zilber 

1951 
Alfredo Korbmacher 
Carlos Gonzalez Lack 
Diogenes Vieira Negrão 

1952 
Hugo Gonzalez Aguilera 

1954 
Jamil Girard J acob 
João Baptista Ferreira Pimont 
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100 Anos de Ensino de Arqui tetura e Urbanismo em São Paulo 

Produção 

Equipe Técnica do LAP - Laboratório de Estudos Sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação 

Organização 

Mônica Silveira Brito 
Vera Marques Campanário 
Ivon Lubarino Piccoli dos Santos 
Ana Gabriela Leirias 
Patrícia Silva de Lima 

Fotos 

Maria Helena Saburido Villar 
Paulo Henrique Camargo Batista 
Roberto Bogo 
Ivon Lubarino Piccoli dos Santos 
Carolina do Carmo Machado Ribas 

Programação Gráfica 

Eduardo Kenji Ikoma 

Fotolitos 

CPA- Consultoria de Projetos e Artes 

Impressão 

LPG- Laboratório de Produção Gráfica da FAU-USP 

As legendas das páginas 26 a 37 são de autoria da Dra. Maria Lúcia Gitahy, das páginas 35 e 43 de autoria da Dra . Maria Ruth Sampaio e 
as outras do Prof. Nestor Goulart Reis. Os autores dos demais textos estão identificados . 
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100 ANOS 

A exposição "100 ANOS DE ENSINO DA 
ARQUITETURA NO BRASIL" foi organizada pela 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FAU
USP para comemorar a criação do curso de engenheiros
arquitetos da Escola Politécnica de São Paulo, que 
começou a funcionar em 1896. 

300 ANOS 

Por uma feliz coincidência, no mesmo ano comemora
se a passagem do terceiro século, da mais antiga noticia 
sobre uma Aula de Arquitetura Militar no Brasil, a da 
Bahia, que formou profissionais militares e civis, para 
dirigir as obras da Construção Civil no período colo
nial. 

Considerando-se que, hoje apenas o estado de São Paulo 
tem vinte e cinco cursos de arquitetura e no Brasil há 
mais de 70, são duas datas importantes a comemorar. 

O catálogo reune imagens dos 70 paineis da exposição, 
que somam cerca de 120 fotografias - algumas delas 
inéditas - e vários textos assinados. 

Nestor Goulart Reis 
Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
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