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APRESENTAÇÃO  

 

 

 

Esta pesquisa nasceu da curiosidade de pesquisadores e professores desta Instituição de 

Ensino, de conhecer mais a respeito da produção profissional dos alunos nela formados. O 

Brasil é um país que pouco cultiva a memória cultural. Por esta razão, faz-se clara a 

relevância de estudar, analisar, conmpreender e preservar a memória, tanto da própria 

Faculdade de Arquitetura, como dos primórdios e desenvolvimento da arquitetura moderna, 

em São Paulo. A Faculdade de Arquitetura Mackenzie é a mais antiga do Estado e formou um 

número significativo de arquitetos de produção relevante na cidade, no estado e até no país. 

Cabe a nós, guardiães desta tradição e de seu patrimônio, conservar e divulgar os resultados 

expressivos, frutos da formação ministrada no Curso em suas diversas épocas. Esta é uma 

iniciativa que não se esgota aqui, mas que pretende ser a semente de incentivo para novas 

pesquisas, neste mesmo sentido.  
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Cap. 1 ARQUITETOS MACKENZISTAS NA MODERNIDADE: QUALIDADE 

PROJETUAL – aspectos metodológicos 

 

1.1. Introdução e relevância da pesquisa 

 

A pesquisa “ Arquitetos mackenzistas na modernidade: qualidade projetual” que ora se 

apresenta, vincula-se à trajetória do grupo de pesquisa “Arquitetura, ensino e profissão”, e 

segue sua diretriz fundamental, a de estudar as características da Faculdade de Arquitetura 

Mackenzie, desde a data de fundação em 1947.  Para isso, os estudos realizados pela equipe 

de pesquisadores vêm construindo uma percepção da escola, na busca da compreensão do 

processo histórico que a torna uma singularidade frente às relações dessa instituição com os 

movimentos de emergência e consolidação da arquitetura moderna, no Brasil e  em São Paulo, 

a partir daquele momento fundacional.  

O entendimento das raízes que envolvem a FAU Mackenzie e os arquitetos nela 

formados com o antagonismo entre  a arquitetura acadêmica e moderna é aspecto intrínseco 

do universo teórico da pesquisa. A polêmica que teria por espaço privilegiado a Arquitetura 

Mackenzie experimentaria o auge no final da década de quarenta, acirrando-se nos anos 

cinqüenta (PEREIRA, 2005). Esse aprofundamento crítico avança à medida em que as 

pressões exercidas sobre alunos e professores relativas ao embate do academismo e a 

arquitetura moderna,com o triunfo desta última no mundo e no Brasil, desde a experiência 

vanguardista de construção do edifício do MÊS, Rio de Janeiro, em 1936, se acirram. Esse 

acirramento se deve também ao desconforto gerado entre os estudantes na FAU-Mackenzie 

diante da presença na escola, ainda em finais da década de cinqüenta, de seu fundador,  o 

arquiteto acadêmico Christiano Stockler das Neves,  tensões que o levariam ao abandono da 

Direção e depois da própria escola, em 1958.  

Os movimentos estudantis que fizeram produzir fortes transformações pedagógicas e 

de orientação da Faculdade resultando  na saída de Stockler das Neves revelaram ruptura que 

aponta para um diálogo entre um pensar e produzir endógeno de arquitetura e a experiência da 

arquitetura moderna paulistana e brasileira emergente, sugerindo o desenvolvimento de 

pesquisa acadêmico-científica sobre esse objeto, a FAU-Mackenzie, pesquisa instigada pelo 

fato de essa escola comportar um processo histórico intrínseco e característico, e ao mesmo 

tempo ter como desafio superar uma possível endogenia presente no tema, a saber, conhecer o 
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ensino ministrado por essa instituição frente ao processo histórico que envolve o 

desenvolvimento de São Paulo e o trânsito do ideário moderno e sua adoção no Brasil.  

A genealogia da Faculdade de Arquitetura imersa no Curso de Arquitetura da Escola 

de Engenharia do Mackenzie College, criado pelo mesmo Stockler das Neves no ano de 1917, 

a aproxima de uma história de formação de arquitetos que não declinou de um ensino 

projetual marcado por princípios academistas, e  que permanecem na formação ministrada 

naquela escola mesmo sob a modernidade. Pode-se sugerir que esses princípios se manifestam 

em obras de arquitetura moderna e projetos que os alunos da FAU-Mackenzie produziram, 

enquanto expressão singular e destacada por suas características espaciais, estruturais, 

construtivas e plásticas, princípios que seguiram alentando o ensino nessa Faculdade de 

Arquitetura.   

A articulação presente entre estrutura, sistema construtivo, espacialidade e plástica se 

expressa por meio de habilidades de representação espacial e desenho, que foram observadas 

em croquis livres de egressos, apresentados em pesquisa anterior realizada pelo grupo 

“Arquitetura, Ensino e Profissão”, que são reflexos da formação recebida no curso como 

perseverança de disciplinas que seguiram ministrando habilidades artísticas aos alunos, 

mesmo a partir do momento de transformação rumo à modernidade: são elas plástica e 

modelagem, representação no plano e no espaço e desenho livre.  

Tais observações ou pressupostos levaram ao enunciado da hipótese de que essas 

características estéticas persistem como fundamento ou ao menos como motivação 

fundamental do ensino de arquitetura na FAU- Mackenzie, e se expressam sob a forma de 

princípios compositivos, significando a adequação entre espaço-forma-estrutura e programa 

funcional, princípios estéticos que embasam uma procura da excelência plástica e que 

acompanham o desenvolvimento de projetos de arquitetura. Essa excelência implica na 

prática de uma Estética do Projeto, definida como correção compositiva, o que implica em 

adequada utilização dos elementos que compõem elevações e volumes, proporção e relações 

entre cheios e vazios. Um conjunto de expertises aplicáveis a todo e qualquer projeto, 

independente de estilo arquitetônico. 

 Cabe frisar que essa hipótese sugere um corolário, de que a orientação da escola preza 

a relação indissociada entre arte e técnica, lembrando que a técnica se apresenta como 

constructibilidade necessária à realização da arquitetura, não subjugando a última à primeira, 

mas acentuando que a vanguarda se efetiva não somente como idéia, mas como pragmática. 
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A natureza indissociada entre arte como expressão e técnica se manifestou desde o 

curso criado por Christiano, ao adotar além dos preceitos tecnológicos um ensino pautado no 

ecletismo e prática da linguagem clássica arquitetônica,  como parâmetro projetual universal. 

Essa característica, que instituía essa linguagem como instrumental de vanguarda à época, 

seria no entanto, confrontada pela percepção da necessidade de formar o arquiteto sempre 

apto à renovação desse instrumental. Esse paradoxo, entre conservação e modernização, 

acompanhou Stockler das Neves até a data em que deixou a Faculdade, o que significou, a 

despeito da preservação de características históricas, a adoção do princípio de ensinar para 

tornar o arquiteto apto e hábil no acompanhamento das transformações da arte e da 

arquitetura.  

 

1.2. Objetivos e recorte 

A pesquisa tem o objetivo geral de estudar obras selecionadas de arquitetos formados 

na FAU Mackenzie, diplomados até o fim da década de sessenta do século XX. Visa 

compreender e relacionar as características das obras escolhidas ao ensino ministrado nessa 

escola. O período escolhido abrange a formação do Curso de Arquitetura da Escola de 

Engenharia do Mackenzie College (iniciado em 1917), atravessa o momento de fundação da 

Faculdade de Arquitetura em 1947, e desenrola-se até o final da década de sessenta, que 

assinala eventos e transformações significativas para o país e para a arquitetura: o processo de 

criação e desenvolvimento da industrialização, a formação das metrópoles, o acirramento da 

construção civil, a adoção da arquitetura moderna como paradigma de um Brasil progressista. 

Assim, o recorte  abrange, concomitante a esses fatos, a autonomia da Faculdade de 

Arquitetura Mackenzie em 1947, herdeira de uma tradição de ensino inaugurada desde 1917, 

e passa pelas gerações de arquitetos diplomados na década de sessenta e que  ingressaram na 

Escola na década de 1950 e acompanharam o processo de transição de uma escola acadêmica 

por excelência à outra que adotaria a arquitetura moderna como insígnia de sua atualidade.  

A investigação assume por hipótese que no período recortado, de 1917 a 1970, a 

Arquitetura Mackenzie acolheu a arquitetura moderna como  parâmetro de ensino e produção, 

bem como contribuiu para a sua consolidação em São Paulo. Entretanto, a pesquisa propõe 

investigar por meio da análise de obras selecionadas dos egressos que as características por 

elas manifestas não  resultaram de ruptura abrupta e radical com os ensinamentos que 

fundamentaram o Curso de Arquitetura desde sua criação em 1917. 
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1.3. Metodologia 

 

A metodologia consta de levantamento e análise iconográficos de exemplos de obras 

de arquitetura moderna executadas em São Paulo, de autoria de arquitetos mackenzistas 

formados até o final da década de sessenta do século XX, e que trabalharam em duplas ou 

trios. Este último parâmetro se relaciona com um dos resultados de pesquisa anteriormente 

realizada pelo grupo, que entrevistou ex-alunos e pode constatar a prática usual de parcerias e 

de realização de projetos e de obras em associação.  

Os arquitetos indicados como universo alvo deste estudo são, respectivamente (serão 

indicadas as parcerias identificadas, que consistem em critério de agrupamento dos 

selecionados; os arquitetos comparecem nesta relação seguindo a ordem alfabética): Alberto 

Rubens Botti (1954) em parceria com Marc Rubin (1956);  Eduardo Kneese de Mello ( 1931) 

em parceria com Sidney de Oliveira (1961) e Joel Ramalho (1959);  Plinio Croce (1946) em 

parceria com Roberto Aflalo (1950) e Salvador Candia (1948) (Croce, Aflalo e Candia); José 

Magalhães Jr. (1964), em parceria com Jorge Wilheim (1952) e também a parceria de José 

Magalhães Jr. com Samuel Szpigel (1960); Paulo Mendes da Rocha (1954) em parceria com 

João De Gennaro (1954); Pedro Paulo de Melo Saraiva (1955) em parceria com Mauricio 

Tuck Schneider (1956); Tito Livio Frascino em parceria com Vasco de Mello (1964).   

A partir desse universo, foram selecionadas as obras para análise. A escolha das obras 

obedeceu aos seguintes critérios: terem sido projetadas por duplas ou trios que indicam 

parcerias entre os arquitetos, constantes do universo material de análise iconográfico, formado 

ou por conjunto de plantas, cortes e elevações, se disponíveis e ensaios fotográficos. Estas 

fontes possíveis constarão de publicação em livros, revistas especializadas ou  arquivo 

documental do Arquiteto selecionado, quando possível.  Outro critério de seleção de obras foi 

sua expressão no mundo da Arquitetura como elemento formador da paisagem moderna 

construída.  

 Restringiu-se a duas a quantidade de obras significativas selecionadas para cada dupla 

ou trio de arquitetos. O instrumento de análise segue a seguinte estrutura, considerando a base 

iconográfica obtida, a partir de fotografias e peças gráficas:  

 

Nome da obra; Data; Endereço; Autoria; Área do terreno; Sistema estrutural; Materiais; 

Programa; Dimensionamento; uso atual; Descaracterização/Conservação; Peculiaridades: 
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detalhes, colunas, texturas, revestimentos; cores; paisagismo; aberturas; térreo; mobiliário; 

qualidade da execução. Comentários: cheios e vazios, ritmos, equilíbrio/simetria; volumetria; 

singularidades/ênfases. Todas as fichas apresentarão imagens, dentro das possibilidades de 

obtenção das mesmas, sendo aís considerados croquis, plantas, cortes, elevações e fotografias.  

Cada ficha apresentada será acompanhada das fontes consultadas para fundamentar 

sua elaboração, já que as informações a respeito das obras e a análise realizada foram produto 

de pesquisa em diversas fontes, que fundamentaram a interpretação construída. No entanto, 

essa análise deve ser compreendida como parte de um universo de produção dos egressos, 

constituído de características comuns que remontam à formação recebida durante o Curso de 

Arquitetura, ao momento histórico recortado  e sua relevância na consolidação do ideário 

moderno na produção arquitetônica paulista.  

 

As obras selecionadas foram as seguintes: 

 

Alberto Rubens Botti e Marc Rubin (Botti & Rubin) 

 CENU – Centro Empresarial Nações Unidas , 1989-99 

 Centro Empresarial Britânico Brasileiro  

Croce, Aflalo e Candia:  

 Edifícios no Conjunto Residencial de Perdizes, 1952-57  

 Edifícios no Conjunto Residencial Jardim Ana Rosa São Paulo – 1954-60 

Eduardo Kneese de Mello, Sidney de Oliveira e Joel Ramalho:  

 Conjunto de residências estudantis da USP Setor Residencial CUASO-USP 

(CRUSP) – Cidade Universitária São Paulo SP, 1962  

 PAM - Posto de Atendimento Médico do INSS Glicério - 1966-67   

José Magalhães Jr; Jorge Wilheim e Samuel Szpigel:  

 Edifício Torre do Espigão –  1972  

 Edifício Sede do Professorado Paulista – 1976 

Paulo Mendes da Rocha e João De Gennaro 

 Edifício Guaimbê  - 1962  

 Ginásio do Clube Paulistano – 1958 

Pedro Paulo de Melo Saraiva e MauricioTuck Schneider 

 Edifício residencial à Rua Piauí (Edifício Tamar) - 1962  

 Edifício Albar – 1963-64 
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Tito Livio Frascino e Vasco de Mello 

 Edifício Administrativo Grupo Empresarial Ferrostaal SA – Comércio e 

Indústria –  1980  

 Edifício Paulista Boulevard - 1993-95  
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Cap. 2 OS EGRESSOS DA FAU-MACKENZIE E A SITUAÇÃO DA ARQUITETURA 

MODERNA EM SÃO PAULO  

 

2.1. Fundamentos 

 

Quando se pensa em definir Arquitetura Moderna e ao pensar o ambiente histórico em 

que esta se formou e consolidou na cidade de São Paulo, impõe-se nomear seus principais 

atores históricos. Aqueles Arquitetos que aqui se formaram, e teriam realizado na cidade parte 

expressiva de suas obras, participando intensamente do debate cultural propiciado pelo 

avanço das reflexões, contatos e referências em trânsito, num momento de transformações 

urbanas (e também sociais) ao menos instigantes, que se colocam ao pesquisador do tema.   

A presente pesquisa estuda a formação e consolidação da Arquitetura Moderna no 

ambiente paulistano, sob o pressuposto de que os egressos da FAU Mackenzie 

desempenharam papel relevante no processo.  É possível sugerir que a qualidade de seus 

projetos, enquanto mediação e representação do espaço se revela na qualidade das obras e que 

o fenômeno deita raízes na formação recebida naquela Escola.  

O enunciado dessa hipótese se justifica pela expressão profissional desses arquitetos e 

significativa (em termos de quantidade e qualidade) produção arquitetônica, na cidade de São 

Paulo e no país. Obras marcantes a pontuar a paisagem paulistana se devem a mackenzistas, 

de que não faltam exemplos; obras que exprimem em sua integridade como construção e uso 

qualidades que se apresentam sob variada ordem: estruturas que revelam edifícios concebidos 

com grande e apurado requinte estético, matéria bruta convertida em leveza visual, busca por 

soluções construtivas e materiais que afirmam experimentação corajosa, entre outras tantas 

condições enumeráveis.  

Se não faltam justificativas para supor a qualidade e a importância dos Arquitetos do 

Mackenzie e de suas obras, muitas questões cercam a problematização fundada na relação 

entre a formação recebida na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, desde 1947, data de 

fundação, e mesmo daquela formação oferecida pelo Curso de Arquitetura sediado na Escola 

de Engenharia do Mackenzie College, de 1917 a 1946.  

Haveria um conjunto de caracterísiticas que definiram uma formação identificável 

como mackenzista, relativamente às demais formações em Arquitetura (e Engenharia-

Arquitetura) em São Paulo, a saber, aquela que, iniciada com a Escola Politécnica se estendeu 
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à recém-fundada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a 

partir de 1948?  Quem são os Arquitetos do Mackenzie que com suas obras marcaram a 

cidade de São Paulo e outros centros urbanos do Brasil? Há uma forma mackenzista de 

interpretar e viver os princípios e práticas de arquitetura que vieram conformando a 

modernidade, em São Paulo? Que relações haveria entre essa modernidade mackenzista e a 

formação recebida nessa Escola?  

A presente pesquisa, guiada por esse conjunto de indagações recorta como objeto de 

estudo um conjunto de obras de autoria de egressos formados no período de 1931 a 1964.  A 

metodologia consiste na seleção a partir do recorte estabelecido, de um conjunto de obras de 

autoria dos egressos para análise.  

Os critérios para a seleção dos mackenzistas se fundamentam na expressão e intensa 

atividade profissional, que se verifica em muitos casos até os dias atuais, e também à 

observação recorrente (cuja base científica é a pesquisa anteriormente realizada e concluída, 

“Arquitetura Mackenzie: os egressos e suas obras na cidade de São Paulo” ) quanto a 

trabalhos profissionais realizados em parceria com outros arquitetos do Mackenzie. Seria 

possível aventar que as relações historicamente verificáveis entre os egressos, quer por meio 

de atividades profissionais e obras em parceria, bem como participação no meio cultural 

paulistano e brasileiro, em entidades de classe, atividades docentes, atividades junto ao poder 

público, concursos de arquitetura e outras, atestando seu envolvimento profícuo com a 

profissão, indicam a presença de um campo de forças, no sentido que entende Bourdieu 

(2004) um campo no espaço social que determina uma cultura, como resultado de relações, 

associações e também de conflitos. Um campo estabelecido para operacionalizar relações 

entre os ex-alunos do Mackenzie se estabelece vinculado à associação em parcerias, 

destinadas a atividades estudantis e profissionais, cultura originada, por hipótese, à época de 

formação no Mackenzie. Os conflitos se explicariam frente aos distintos graus de 

engajamento desses arquitetos à causa e consolidação dos princípios de arquitetura moderna 

em São Paulo, processo histórico expresso em meio a tensões que manifestavam diferenças 

ideológicas, pragmáticas e de juízos de valor relativos à modernidade.  

O campo formado pelos mackenzistas implica ainda em sistema de tensões interno à 

Escola, ao considerar que nesta, a formação de arquitetos teve origem no Curso de 

Arquitetura da Escola de Engenharia do Mackenzie College, atuante desde 1917.  

Uma aproximação ao pensamento do fundador deste Curso e também da Faculdade de 

Arquitetura Mackenzie, no ano de 1947, o Arquiteto Christiano Stockler das Neves (por meio 
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da leitura de textos de sua autoria, publicados na Revista de Engenharia Mackenzie) levou a 

sugerir nas pesquisas anteriores o papel desempenhado pelo conteúdo adquirido e pela 

conduta e procedimentos metodológicos e pedagógicos experimentados em sua época de 

formação na School of Fine Arts, na Pensilvannya (EUA), instituição que freqüentou de 1909 

a 1911.  

Aquela formação se baseava no entendimento da arquitetura como indissociação entre 

arte e técnica, arquitetura universal e academista, ao expressar essa condição ao fazer uso de 

elementos compositivos, compreendidos como linguagem, ou ainda, uma instrumentação 

necessária e suficiente registrada, à época, em Manuais de Arquitetura, os quais compilavam 

soluções aplicadas e que se demonstravam eficientes. Com base neste entendimento emulado, 

caberia ao Arquiteto formado no Mackenzie o domínio de instrumentais – de linguagem e 

técnica, ao adequar tema e programa de necessidades à expressão universal de princípios 

fundamentais, presentes no projeto arquitetônico compreendidos tais princípios como 

composição, harmonia, ritmo e proporção. Essa formação eminentemente acadêmica e formal 

era complementada por um aporte de disciplinas técnicas que envolviam cálculo, materiais e 

técnicas, estruturas e demais matérias de Engenharia, as quais deveriam suprir a necessidade 

de relacionar o projeto academicamente realizado aos ditames e exigências da realidade 

prática.  

No entanto, essas relações não podem ser enunciadas ou identificadas na ausência de 

tensões, o que pode ser atestado pelo conflito que se evidencia no fato de que os exercícios 

acadêmicos de projeto (nas disciplinas de Grandes e Pequenas Composições) descartavam 

determinar um terreno, realizando-se idealisticamente para um lugar qualquer, o que 

demonstra claramente uma fricção em um sistema aparentemente harmônico de 

relacionamento entre arte e técnica.  

Cabe sugerir que a relação entre arte e técnica na então fundada Faculdade de 

Arquitetura Mackenzie teria dado ênfase à Arte como especificidade da Arquitetura, 

atribuindo-lhe posição primordial ao subordinar as técnicas, que se tornavam subsidiárias  e 

instrumentação necessária como fundamento da expressão artística. A formação em 

Arquitetura, assim como definida no processo histórico da FAU Mackenzie, ao consagrar o 

que se transpusera da Pensylvannia, fincava bases na prioridade dos princípios artísticos, 

realizáveis na forma de projetos que pudessem ser realizados em suas possibilidades e 

especificidade construtiva e material por seus autores. O domínio da construção através do 

conhecimento técnico se traduziria em um sentido de atualização da produção arquitetônica 
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como modernização, possível pelo domínio da técnica, entendida a um só tempo como 

materialidade, estrutura e sistema construtivo.  

Esse domínio garantiria aos arquitetos formados no Mackenzie habilidade de 

concepção arquitetônica reunindo materiais, estrutura, espaço e correção plástica, de forma 

indissociável do domínio do instrumental compositivo, domínio este que permaneceu na 

Escola fosse o momento acadêmico ou moderno, mesmo sob insistência da orientação 

historicista conferida a muitas disciplinas ministradas, especialmente àquelas de Arquitetura 

Analítica (História da Arquitetura ensinada através da reprodução desenhada de modelos de 

arquitetura do passado).  

O que as pesquisas realizadas sugeriram quanto à habilidade plástica é que os 

mackenzistas, de posse do sentido plástico e compositivo conferido por disciplinas 

prioritariamente acadêmicas, transferiam esse aprendizado de rigor e apuro plástico à 

expressão moderna de arquitetura.   

Os arquitetos mackenzistas que lutaram pela consolidação da modernidade o fizeram a 

partir de uma formação imersa em contradições, alentada pela prática provocativa e 

vanguardista de projetos de arquitetura moderna realizados na Escola sob a contrapartida da 

obrigatoriedade de também realizar outros projetos, que emulavam linguagens arquitetônicas 

historicistas. Essa prática contraditória implicava em exercícios que tinham como resultado 

peças de projeto e representação arquitetônica primorosamente apresentadas (aquarelas e 

desenhos, utilizando das mais variadas técnicas) e fundamentadas por rigorosos princípios 

plásticos e compositivos.  

As tensões apontadas no campo assinalado, que evidenciam uma formação rigorosa 

quanto aos princípios compositivos e à presença e atuação sincrônica de estudantes ávidos 

pela renovação arquitetônica, realizando projetos com expressão de vanguarda, permitem 

sustentar também que a qualidade projetual permaneceria na obra realizada.  

A pesquisa anteriormente concluída ao entrevistar uma vintena de egressos, aplicou 

metodologia de apresentação ao entrevistado papel e lápis, solicitando-lhe que expressasse 

seu raciocínio arquitetônico por meio desse instrumental. Os entrevistadores estimulavam essa 

expressão, solicitando aos Arquitetos, em todas as ocasiões de entrevista, que desenhassem 

rápida e sucintamente aspectos fundamentais e definidores de seus projetos (e obras). O 

resultado se revelou de grande interesse, ao evidenciar um domínio espacial dos projetos por 

seus autores, domínio expresso por cortes perspectivados e perspectivas na forma de 

“croquis”. A expressão desses traços sintéticos utilizava poucos desenhos distribuídos no 
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campo do papel, que em conjunto, apresentavam características decisivas para o entendimento 

da concepção arquitetônica. Observou-se ainda que os “croquis” não expressavam apenas um 

entendimento estético e espacial, mas procuravam também articular estrutura, sistema 

construtivo e materialidade. Assim, foi possível concluir que havia uma constante nessa 

produção, e que o desenho e a representação demonstravam uma educação do olhar para a 

arquitetura compreendida enquanto sistema, articulador de espaço, estética e materialidade.  

Essa sensibilidade para a qualidade do projeto manifesta nesses exercícios de síntese 

por meio de “croquis” atestava domínio de concepção e conceito, sendo este último o 

resultado inextricável entre aspectos artísticos e técnicos. A partir de então, seguiu-se que a 

qualidade projetual se exprime na obra construída, o que habilita ao estudo concomitante de 

projeto e obra, revelando-se conexões significativas entre as pesquisas anteriormente 

realizadas e esta, que ora se apresenta.  

As obras escolhidas para análise atendem ao critério de relevância no conjunto da 

produção dos arquitetos selecionados. O estudo prévio das trajetórias escolar e profissional 

dos egressos selecionados revela que esses arquitetos muitas vezes trabalharam em conjunto e 

em outras situações, isoladamente. Mas, no caso de todos, foi mantida a definição do mesmo 

intervalo de formação escolhido, de 1931 até 1964. Por exemplo, ao selecionar José 

Magalhães Jr., foram escolhidos também Jorge Wilheim e Samuel Szpigel, pelo fato de 

ambos terem trabalhado com Magalhães em algumas ocasiões, e dessa parceria terem 

resultado obras arquitetônicas significativas.  
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2.2. Arquitetos selecionados e situação no campo da Arquitetura Moderna paulistana 

 

Segundo depoimento de Xavier (2010), “O conjunto de egressos selecionado apresenta 

coerência à medida que se trata de nomes de significativa importância no cenário das 

sucessivas gerações de arquitetos paulistas”. Saliente-se que embora essa importância se 

sustente pela expressiva produção arquitetônica cujo rol de obras realizadas é comprovação, 

há outros nomes relevantes que consistem em pilares da modernidade arquitetural em São 

Paulo. Egressos na década de trinta do século passado, não poderiam deixar de ser 

mencionados como tal: Oswaldo Arthur Bratke e Henrique Ephim Mindlin (que desenvolveu 

carreira no Rio de Janeiro).  

Além destes, outros egressos e arquitetos que tiveram relações diversas com o 

Mackenzie devem ser lembrados, como Miguel Forte, arquiteto e professor na FAU 

Mackenzie, Galiano Ciampaglia (ambos diplomados em 1939) e Jacob Mauricio Ruchti  

(1940). Além destes, é inegável a importância no cenário paulistano de Carlos Alberto 

Cerqueira Lemos (diplomado em 1950 e aluno da primeira turma da recém-criada Faculdade 

de Arquitetura Mackenzie), que atuou como representante do Escritório de Oscar Niemeyer 

em São Paulo em obras tais como o Edifício Copan, ainda na década de cinqüenta. Os nomes 

de Ícaro de Castro Mello e Arnaldo Paoliello foram também elencados nesta categoria 

(XAVIER, 2010).  

Quanto à seleção realizada, é possível ainda, “ Identificar a presença de três gerações 

de arquitetos caracterizadas, a saber, por uma atuação identificada a uma fase pioneira da 

arquitetura moderna paulistana; o segundo grupo, nascido na década seguinte (nos anos vinte 

do século passado) e o terceiro grupo se diplomaria mais tarde, nas décadas de cinqüenta e 

sessenta e receberia inexoravelmente a influência de João Vilanova Artigas” (XAVIER, 

2010), de que participou intensamente o Arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello, 

diplomado em 1931, e parceiro histórico de Sidney de Oliveira (diplomado em 1961). em 

muitas realizações, de que é exemplo  o Conjunto do CRUSP.    

Esta fase pioneira, que precedeu a Segunda Guerra Mundial, caracterizou-se em São 

Paulo e e também em outras capitais pela promoção estatal e privada de habitação vertical, 

destinada tanto à classe média em formação como ao operariado, cujos edifícios e conjuntos 

habitacionais revelam características modernas quanto à espacialidade das implantações e 
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paisagismo, aparência (linhas retas e sobriedade formal, bem como elementos corbusierianos 

como pilotis e estrutura independente). Assinale-se ainda a funcionalidade e a procura de 

soluções eficientes na articulação entre forma e função visando obter o máximo de benefícios 

espaciais com a utilização de recursos racionalizados, com a utilização de pré-moldados, 

elementos pré-fabricados e uso de materiais como concreto armado. 

Trata-se de um período de investimento público e particular nesse tipo de arquitetura, 

revelando a existência dessa demanda numa São Paulo que se industrializava e o empenho de 

alguns arquitetos, de que é exemplo Eduardo Kneese de Mello (nascido em 1906 e diplomado 

em 1931), na aplicação de princípios de racionalização construtiva e linguagem inspirada na 

produção corbusieriana. Deve-se lembrar que Kneese de Mello contaria, se vivo estivesse, 

com a mesma idade de Niemeyer, Lucio Costa e Rino Levi, este último que teve intensa 

produção em São Paulo nesse período.  

O segundo grupo, nascido na década seguinte (nos anos vinte do século passado) 

vivenciaria outro contexto histórico, e teria tido uma atuação que se estendeu até a década de 

setenta, com obras significativas no cenário da cidade: Plinio Croce (diplomado em 1946), 

Salvador Candia (diplomado em 1948) e Roberto Aflalo (1950).  

O terceiro grupo se diplomaria mais tarde, nas décadas de 1950 e 1960, e receberia 

inexoravelmente a influência de João Vilanova Artigas
1
: Carlos Barjas Millan (diplomado em 

1951), Paulo Mendes da Rocha (1952), Jorge Wilheim (1952); João De Gennaro (diplomado 

em 1954), Alberto Rubens Botti (1954); Pedro Paulo de Melo Saraiva (1955); Julio Neves 

(1955); Marc Rubin (1956); Muricio Tuck Schneider (1956), Francisco Lucio Petracco 

(1958); Joel Ramalho (1959); Samuel Szpiegl (1960), Sidney de Oliveira (1961) , Tito Livio 

Frascino,  Vasco de Mello (1964) e José Magalhães Jr. (1964).   

A definição do pioneirismo atribuído a Kneese de Mello se deve, conforme Xavier 

(2010) não ao fato de haver criado uma escola, mas pela prática da melhor definição já dada à 

profissão, a saber, “Arquitetura, atribuição de Arquiteto”. Kneese de Mello enfrentara  a 

transformação dos paradigmas arquitetônicos do Ecletismo e do Neo-colonial de dentro deles 

mesmos, praticando-os como expressão de arquitetura vigente e também criticando-os como 

importação sem critério de seleção. Sua produção eclética foi também bastante expressiva, 

numérica e qualitaticamente, o que se atesta pelas residências produzidas nesses estilos. 

                                                             
1
 Nas décadas de cinqüenta e sessenta do século XX, João Vilanova Artigas havia realizado 

obras de que são exemplo o Edifício Louveira (São Paulo), o Estádio do Morumbi e a Garagem de Barcos do 
Santa Paula Iate Clube 9São Paulo), obras emblemáticas do brutalismo paulista. Nessa mesma época, 
contribuiu para a organização do Curso de Arquitetura na FAU USP, contribuindo para a difusão e consolidação 
da arquitetura moderna no meio acadêmico e na cidade de São Paulo.  
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No início dos anos cinqüenta o Arquiteto começa a se manifestar como adepto e 

vinculado ao Movimento Moderno, passando a apresentar uma produção moderna 

representada, entre outros, pelo Edifício Japurá (à Rua do mesmo nome, na Bela Vista e um 

projeto da década de quarenta) e nos dois edifícios residenciais construídos para o Conjunto 

Residencial Jardim Ana Rosa, na Vila Mariana, projetados em 1952.  O Edifício Japurá é um 

marco, com a utilização da linguagem corbusieriana patentemente expressa na Unité 

d‟habitation de Marseille (1946) e com a intepretação do uso de espaços comunitários, cara à 

arquitetura do movimento moderno europeu.  

Saliente-se o empenho de Kneese de Mello na utilização e no despertar para a 

importância desta, relativa ao uso de elementos estruturais e de fechamento  pré-fabricados, 

que se evidencia posteriormente em sua vivência e obras em Brasília, bem como no PAM - 

Posto de Assistência Médica do INSS, no Cambuci, São Paulo. 
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Cap. 3 CONTEXTUALIZAÇÃO E PERIODIZAÇÃO  

  

O período estabelecido como cenário para esta investigação abrange o intervalo entre 

as décadas de 30 e 70 do século XX, quando o Brasil incrementou o processo de consolidação 

da República e modernizou-se como nação. Politicamente ocorreram os governos de Getúlio 

Vargas (1930-1945 e 1950-1954), Eurico Gaspar Dutra (1945-1950), Café Filho (em seguida 

ao suicídio de Vargas), Juscelino Kubitscheck de Oliveira (1955-1960), Jânio da Silva 

Quadros (1961), João Goulart (1961-1964) e o golpe militar de 1964, com a conseqüente 

implantação do regime militar. 

Houve ênfase na implantação e desenvolvimento da indústria nacional e da infra-

estrutura necessária, na busca da independência das importações, na cultura nacional e na 

afirmação de uma nação que buscava seu lugar no cenário mundial. Vários elementos e 

fatores concorreram para a consecução destas metas nestes governos.  

Getúlio Vargas, ditador, simpatizante do Eixo, contraditoriamente enviou tropas para 

lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados. No âmbito interno, governou 

priorizando a implantação da infra-estrutura necessária a uma nação em busca de 

desenvolvimento econômico: construiu e ampliou quando já existiam, portos, aeroportos, 

estradas, indústrias de base, edifícios públicos para abrigar a repartições que necessitavam 

cada vez mais espaço (foram criados novos ministérios, que necessitavam sedes para 

funcionar condignamente), hospitais e equipamentos de cultura, incluindo-se aí as primeiras 

universidades públicas do país. 

 Em seu governo foram aprovadas várias leis modernizadoras da vida nacional, como 

o novo Código Eleitoral, que estabeleceu o voto secreto e o direito das mulheres a votarem e 

serem votadas, além da Constituição de 1934, dos Códigos de Minas e de Águas (o subsolo 

voltava a ser patrimônio da União), da criação da Justiça do Trabalho (1939) e da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - 1943), o salário mínimo, a organização e 

reconhecimento dos sindicatos. Criaram-se também os Conselhos Técnicos, dentre eles o 

CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (1934). 

A economia passou a incentivar e priorizar a formação de um parque industrial que 

permitisse a substituição das importações de bens produção e de consumo, que escasseavam 

no período da Segunda Grande Guerra, ao mesmo tempo em que se diluía a dependência em 
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relação à agricultura e pecuária. O Brasil deixava de ser essencialmente agrícola e buscava 

independência ou auto-suficiência nos diversos segmentos de atividade econômica, passando 

aos poucos de essencialmente importador, a exportador de produtos manufaturados (além dos 

agrícolas). O crescimento ocorreu não apenas em termos quantitativos, como também 

qualitativos, pois foi possível contar com a contribuição dos quadros formados pelas novas 

universidades,  em termos de atuação nos mercados nacionais em crescimento, mas também 

houve significativo incentivo à pesquisa para aplicação nos segmentos em formação e 

expansão. 

As iniciativas no campo econômico forçaram e profissionalização dos quadros dos 

órgãos estatais que se criaram para planejar, gerir e assessorar os novos empreendimentos e o 

desenvolvimento dos novos segmentos econômicos, a par da capacitação dos previamente 

existentes. Ilustra esta realidade a criação do sistema de concursos públicos que, embora 

passíveis de aperfeiçoamento, indicavam o caminho da busca da meritocracia e competência 

profissional para compor os quadros técnicos dos diversos órgãos governamentais. Sabe-se, 

no entanto, que o apadrinhamento político, praxe da vida social brasileira não deixou de 

ocorrer, mas agora acontecia de maneira paralela à busca de modernização na composição dos 

mesmos quadros.  

Durante este período a população cresceu e o êxodo rural tomou força, levando à 

formação das grandes metrópoles, em um processo exponencial e desordenado na maior parte 

dos casos, pois a demanda era muito maior do que os recursos disponíveis e não se tratava 

apenas de sua obtenção, mas da rapidez com que precisariam ter sido alocados. O déficit 

habitacional era grande, as condições de vida da população recém chegada muito deficientes. 

Os deslocamentos humanos eram mais ágeis do que a burocracia e a implantação de infra-

estrutura.  

A classe média também se expandiu, acompanhando o crescimento econômico e 

demandando serviços de qualidade, que acabaram sendo oferecidos pela iniciativa privada. 

Nos meios urbanos foram criados novos bairros, que deram condições para este segmento da 

população se instalar. 

No campo político o quadro não era tranqüilo, pois houve a eclosão de revoltas, greves 

e protestos em várias ocasiões, principalmente no início, antes da implantação do Estado 

Novo em 1937; a ditadura censurava os meios de comunicação e expressão e decretou estado 

de sítio quando se sentiu ameaçada. A oposição se fez de forma pulverizada, tanto pelos 

integralistas, de inspiração direitista e fascista, como pelo comunismo, que se apresentou 
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como opção tanto para o proletariado, como para outros descontentes com a situação política 

vigente, mas era mais comprometido com a ideologia do que propriamente com a realidade, e 

foi muito combatido. Houve também protestos contra a ditadura por parte daqueles que 

consideravam a democracia um fundamento da vida social.  

Após a consolidação da ditadura de Vargas, todas as formas de protesto haviam sido 

debeladas, implantando-se o regime de força que, apesar disto, buscava manter uma imagem 

mais para benevolente que autoritária. Porém, não podia haver dúvidas, o Poder do Governo 

Federal era exercido por Getúlio Vargas e seu ministério, composto de notáveis. 

A força da figura do presidente foi realçada por um eficiente sistema de propaganda 

nos meios de comunicação da época, jornais e rádio, por meio de seus discursos muitas vezes 

demagógicos, a ampla divulgação de sua imagem e pela ênfase na modernização econômica e 

social.   

A participação brasileira a favor dos Aliados na Segunda Guerra Mundial expôs a 

dicotomia, que vinha sendo de certa forma desconsiderada pela sociedade de forma geral, ou 

seja, a simpatia de Vargas e de alguns membros de seu governo pelo Eixo, ao mesmo tempo 

em que comerciava,negociava e recebia financiamentos, principalmente dos Estados Unidos. 

A localização do Brasil na América acabou por obrigar ao abandono da posição de dubiedade 

e a assumir seu lugarcomo país Aliado, cedendo inclusive territórios para servir como base e 

para abastecimento da frota aérea norte-americana. 

A contradição exposta deu fôlego à oposição, que denunciou e enfatizou publicamente 

as incoerências inerentes ao fato de uma Ditadura apoiar e participar a luta pela Democracia 

que se desenrolou no cenário europeu. Segmentos políticos, intelectuais e estudantis 

colocaram-se publicamente em favor da convocação de eleições livres e da implantação de 

uma democracia real e efetiva no país. Vargas, ainda tentou manobras para se manter no 

poder, como a libertação de presos políticos, a criação de dois partidos (PSD – Partido Social 

Democrático e PTB- Partido Trabalhista Brasileiro) para lhe dar sustentação e o lançamento 

de um candidato de sua confiança à eleição. Mas foi afastado do poder por um golpe dado por 

militares de seu próprio governo aliados a políticos, em 29 de outubro de 1945. 

Porém, Vargas fora derrotado apenas na aparência, pois conseguiu eleger seu 

candidato nas eleições convocadas após o golpe, o general Eurico Gaspar Dutra, seu ministro 

da Guerra. Embora este seja considerado o fim do Estado Novo, não foi o fim de Getúlio, que 

se elegeu senador, participou da Assembléia Constituinte de 1946 e como tinha apoio popular, 
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principalmente de trabalhadores sindicalistas, preparou seu retorno e elegeu-se novamente 

presidente nas eleições de 1950. 

O fim da Segunda Guerra levou à polarização ideológica entre direita e esquerda, que 

ficou conhecida como Guerra Fria. A Europa precisou de ajuda para se reconstruir e os 

Estados Unidos se consolidaram como a nação mais importante do mundo ocidental, com 

grande influência política, levando a um alinhamento do Brasil em sua direção, o que 

implicava na valorização de princípios democráticos e o conseqüente alijamento do 

pensamento socialista. Os Estados Unidos por sua vez, trataram de reforçar sua influência em 

nações estratégicas como o Brasil, contribuindo bastante, por exemplo, para a implantação, 

organização e consolidação da Escola Superior de Guerra, tanto na idéia como na execução.  

O chamado Terceiro Mundo (dos países em desenvolvimento) tomava corpo, 

incluindo países como o Brasil que já estavam a caminho e outros que deixavam de ser 

colônias, principalmente na África. O Brasil apresentava grandes disparidades de crescimento 

entre as diversas regiões, havendo progresso maior nas regiões sudeste e sul. 

O governo Dutra, eleito em 1945, caracterizou-se pela implantação da Constituição de 

1946, redigida em maior consonância com a nova realidade decorrente do pós-guerra, com as 

conquistas econômicas e sociais em andamento e com características democráticas, mas 

mantendo elementos das conquistas anteriores. 

Estabeleceu-se uma política partidária, que levou o governo Dutra a perder o apoio de 

Vargas, que se colocou na oposição com seu partido, o PSD, e que arregimentava apoio para 

seu retorno. O Partido Comunista cresceu, fazendo também oposição, principalmente à 

estreita relação que Dutra mantinha com os Estados Unidos. A situação se agravou a ponto de 

o governo colocar este partido na ilegalidade, providência apoiada pelo exército, o que 

aumentou a base de apoio a Vargas, através do PSB, que este também ajudara a criar. 

Na área econômica o período Dutra passou por desequilíbrios de produção, indecisões 

entre modelo importador ou exportador, flutuações cambiais, criação de comissões visando 

estabelecer planejamento estratégico de metas de produção e minimização dos desequilíbrios 

regionais. A inflação tomou corpo neste cenário. 

Vargas, por sua vez, tecia cuidadosamente alicerces para sua volta ao poder, 

valorizando e auxiliando a organização dos dois partidos que havia ajudado a fundar e 

estabelecendo o “trabalhismo” como filosofia política. Para SKIDMORE, o trabalhismo se 

constituía em  
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[...] uma mistura de medidas de bem-estar social, atividade política da 

classe operária e nacionalismo econômico. Era uma versão atualizada 

(agora num contexto democrático, ao invés de autocrático), da 

filosofia social que havia sido expressa em termos corporativistas 

durante o Estado Novo (2003, p.103). 

 

Com o apoio dos militares e de partidos de posicionamentos diferentes, Getúlio 

Vargas candidatou-se às eleições de 1950, advogando uma aceleração da industrialização e 

criticando a política econômica de Dutra. Foi eleito por maioria absoluta. 

Sua segunda gestão se pautava novamente pelo nacionalismo; exemplo desta 

característica é o envio ao Congresso do projeto de criação da Petrobrás em 1951, e que foi 

criada em 1953. “A Petrobrás passou a ser o símbolo do nacionalismo, visto como intocável, 

rechaçando com energia as investidas dos grandes produtores mundiais” (IGLESIAS, 1993, 

p.265). Enviou também o projeto de outra estatal importante, a Eletrobrás, em 1954. Outro 

fato relevante foi a criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDE, 

em1952, que teve papel relevante na correção de desequilíbrios entre os setores econômicos, 

através de financiamentos e auxílio técnico a setores ou serviços não atrativos, mas 

necessários, além de facilitar o entrosamento entre atividades públicas e privadas. A atuação 

deste órgão encaminhou-se “preferentemente para transporte e energia, pouco destinando às 

indústrias pesadas exigidas pelo desenvolvimento” (IGLESIAS, 1993, p.266). 

Ao mesmo tempo, estabeleceu uma espécie de colaboração com os Estados Unidos 

com vistas ao desenvolvimento econômico, o que foi possível devido à “boa vontade do 

governo americano para oferecer assistência técnica e empréstimos a longo prazo para o 

desenvolvimento econômico de base” (SKIDMORE, 2003, p.125). Havia consciência da 

necessidade de diminuir os desequilíbrios regionais e de que o Brasil deixasse de ser 

essencialmente exportador de produtos agrícolas e importador de insumos fundamentais, 

como trigo, petróleo, e maquinário, para aparelhar a o crescimento da indústria. Técnicos 

brasileiros e norte-americanos formaram a Comissão Mista Brasil - Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Econômico (que trabalhou entre julho de 1951 a dezembro de 1953).  

 

Os estudos técnicos e as sugestões de medidas por parte de comissão 

eram destinados, conforme suas próprias palavras, a „criar condições 

para eliminar obstáculos ao fluxo de investimentos, públicos e 
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particulares, estrangeiros e nacionais, necessários para promover o 

desenvolvimento econômico‟ (SKIDMORE, 2003, p.125). 

Um dos resultados práticos desta Comissão foi, como citado, a criação do BNDE. Mas 

também foi necessário buscar financiamentos e investimentos em empresas, bancos 

estrangeiros e órgãos de financiamento internacional, e passar a participar mais ativamente do 

sistema financeiro internacional. Porém a política de boa vizinhança dos Estados Unidos foi 

alterada em 1953, com a posse na Presidência do general republicano Eisenhower, que 

decidiu rever a política norte-americana em relação aos países do Terceiro Mundo, inclusive 

com o Brasil, fato ilustrado pelo encerramento da Comissão Mista.  

 Internamente, Getúlio enfrentou oposição, ao buscar adaptação da política econômica 

às regras internacionais, que se alteraram no meio do mandato, passando a haver normas mais 

rígidas a serem cumpridas. A economia não estava bem, devido à inflação que aumentava 

junto com o custo de vida, levando a protestos dos trabalhadores e inquietação da classe 

média. Havia também suspeita subentendida e alimentada pelos partidos e políticos de 

oposição, de que ele desejaria instaurar novamente um regime de exceção. Seu 

posicionamento, por sua vez, era ambíguo, buscando adequar o discurso ao perfil do 

segmento social com que estava tratando, despertando desconfianças quanto à direção em que 

pretendia encaminhar não apenas seu governo, mas seu futuro político.  

As posições se acirraram, houve acusações de corrupção, subversão, favoritismo, 

amplamente divulgadas pelos jornais de oposição, uma tentativa fracassada de impeachment 

em abril de 1954, culminando em agosto, com o atentado contra o jornalista da oposição, 

fundador do jornal Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda, em que morreu um oficial da 

Aeronáutica que o acompanhava.  

Devido a este fato, o Ministério se reuniu, trabalhando com as hipóteses de renúncia 

ou de licença do Presidente, durante as investigações, mas este surpreendeu a todos, 

cometendo suicídio no dia 24 daquele mesmo mês, aos setenta e dois anos, envelhecido e 

cansado. Ao fazê-lo, deixou uma carta-testamento, em que reivindicava um lugar na História 

do país ao exaltar sua obra e culpar agentes externos pelo que não havia podido fazer. O vice, 

Café Filho, assumiu o governo até as novas eleições, e enfrentou um momento delicado, de 

crise. 

A disputa entre getulistas e antigetulistas recrudesceu após o suicídio de Getúlio e foi 

bastante árduo, em termos políticos, garantir a normalidade das eleições para o Senado e a 

Câmara em outubro de 1954 e para a Presidência, em outubro de 1955. A população havia 
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sido afetada em termos psicológicos, criando-se uma aura de solidariedade para com o 

suicida, o que dificultou as ações da oposição e tornou o quadro político confuso. As disputas 

entre os partidos recrudesceram,  situação e  oposição apresentavam contornos pouco 

definidos e a eleição para as duas câmaras revelou equilíbrio entre os dois lados. 

As eleições presidenciais ocorreram em outubro de 1955, quando foram eleitos  

Juscelino Kubitscheck de Oliveira como presidente e  João Goulart, antigo Ministro de 

Getúlio, como Vice. Naquela época os eleitores votavam nos dois cargos separadamente. As 

campanhas eram feitas em conjunto, mas a eleição do candidato a um dos cargos não 

implicava na do outro, fossem eles do mesmo partido ou de coligações. 

Após as eleições, a situação se agravou, pois havia os que quisessem impedir a  posse 

dos dois eleitos que eram considerados muito alinhados com Vargas.  O  partido de Juscelino, 

PSD, era uma das alas que apoiavam Vargas e Jango (João Goulart), gaúcho como Vargas, 

havia sido seu Ministro do Trabalho e  era tido como comunista, o que gerou oposição 

acirrada à sua candidatura e, principalmente sua posse, que seria em janeiro de 1956. Os 

constitucionalistas, acreditavam que os eleitos deveriam tomar posse, mesmo não tendo sido 

eleitos por maioria, o que acirrava a posição dos que advogavam seu impedimento. 

O quadro se complicou, quando o Presidente Café Filho, em 3 de novembro,  teve um 

ataque cardíaco e foi hospitalizado. Tomou posse  como interino, Carlos Luz, Presidente da 

Câmara dos Deputados. A grita contra a posse dos eleitos aumentou, colocando-a em perigo 

de não ocorrer.  Em 11 de novembro de 1954 houve um “golpe preventivo” para garantir a 

legalidade da conclusão do processo sucessório, por iniciativa do Ministro do Exército 

(demitido por divergências em torno das garantias constitucionais para a posse dos eleitos, 

tendo em vista o cenário político - partidário e os ânimos acirrados), o general Henrique Lott, 

o que impeliu Luz a embarcar num cruzador em direção a São Paulo, de onde continuou a 

despachar como Presidente. 

O Congresso reuniu-se e decidiu  empossar na presidência Nereu Ramos, presidente 

do Senado e o seguinte na linha sucessória, de acordo com a Constituição vigente. A confusão 

se instalou, pois não haviam destituído Luz oficialmente, nem impedido Café Filho, que havia 

saído do hospital. Situação delicada levou à decretação de estado de sítio por solicitação dos 

militares, que vigorou até a posse de Juscelino e Goulart, em 31 de janeiro de 1956.  

Em termos econômicos, o governo de Café Filho tinha o objetivo de sanear a situação 

que estava ficando fora de controle, pois realmente não haveria tempo hábil para fazer mais. 

Conseguiu melhorar o equilíbrio, mesmo mantendo o valor do salário mínimo aprovado por 
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Vargas e objeto de protestos por parte dos empresários, recuperou os fundamentos 

econômicos de taxa de inflação, câmbio, dívidas públicas e balança de pagamentos e 

incentivo aos investidores estrangeiros. 

Quanto a Juscelino, a campanha eleitoral já havia indicado suas prioridades, resumidas 

na promessa de “cinqüenta anos de progresso em cinco de governo” (SKIDMORE, 2003, 

p.204). Após as eleições, Juscelino e Jango, trabalharam no sentido de  se desvencilhar da 

sombra de desconfiança gerada pela proximidade com Vargas, reafirmando seus 

compromissos com a democracia. Com a posse, as estratégias planejadas para atingir o 

objetivo maior expresso no  slogan de campanha, foram publicadas no prefácio do Plano 

Nacional para o Desenvolvimento. 

Um fator importante do governo JK foi a onda de otimismo que se criou em relação ao 

futuro do país e a seu papel no cenário internacional. Juscelino conseguiu catalisar nos 

primeiros anos as aspirações e esperanças de boa parte dos segmentos da sociedade brasileira. 

Político hábil, equilibrou-se entre as demandas  dos diversos partidos, dos militares, combateu 

tanto os radicais de esquerda como os de direita. Foi um governante dinâmico, simpático e 

aparentemente bem intencionado, com objetivos claros a atingir. O diagnóstico das 

necessidades havia sido iniciado no governo de Vargas, em seus planos de governo, 

principalmente o SALTE (Saúde, Alimentação,Transporte e Energia), pela Comissão Mista 

Brasil - Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico,  e “pela CEPAL – Comissão 

Econômica para a América Latina, criada em 1948, órgão da ONU, o maior estudioso e 

planejador da economia latino-americana” (IGLESIAS, 1993, p.266). O material existente foi 

utilizado no “Plano Nacional para o Desenvolvimento, que fora redigido por um grupo de 

jovens tecnocratas, nos quais o presidente [Juscelino] se apoiava para conselhos durante a 

campanha. Uma vez no cargo, Kubitschek anunciava sua estratégia clara e freqüentemente” 

(SKIDMORE, 2003, p.205) e seguiu uma política de nacionalismo desenvolvimentista. 

Buscou diminuir o déficit de infra-estrutura, incentivar as exportações para melhorar a 

balança comercial, incentivar as indústrias secundárias, enfim, aproveitar a melhora dos 

fundamentos econômicos que herdara do governo anterior, para utilizar no crescimento do 

país de forma geral. Sua iniciativa mais conhecida foi a mudança da Capital Federal para 

Brasília, atendendo a uma idéia que já vinha desde o padre José de Anchieta.  

A construção de Brasília, inaugurada em 1960, trouxe, em termos econômico grande 

incentivo  para a produção e fornecimento de materiais de construção, emprego de mão-de-

obra em larga escala e a criação dos acessos para a nova capital. 
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Todos os segmentos econômicos cresceram nos  primeiros anos de seu governo, que 

incentivou o crescimento econômico tanto na esfera pública, quanto na privada. Na primeira, 

incentivou a importação, principalmente de equipamentos industriais; na segunda, o “governo 

empreendeu um programa escalonado de investimentos públicos, dirigido para a superação 

dos estrangulamentos estruturais nas áreas dos transportes e energia“ (SKIDMORE,  2003, 

p.206). 

Em relação à política, Juscelino, eleito por uma minoria mas empossado de acordo 

com os princípios democráticos e em consonância com a Constituição vigente, agia no sentido 

de reforçar os fundamentos democráticos.   Conseguiu estabilidade, principalmente graças às 

suas características e crenças pessoais; “O segredo residia na marcante habilidade de 

Kubitschek em encontrar alguma coisa para cada um, enquanto evitava qualquer conflito 

direto com seus inimigos” (SKIDMORE, 2003, p.207). 

A ênfase na industrialização e no crescimento do país trouxe também aumento da 

auto-estima da população, otimismo e confiança num futuro melhor, de prosperidade,  

progresso e autoconfiança.  Juscelino procurou governar para todos, inclusive para a oposição 

e neste sentido, tratou de tentar atender os diversos segmentos da sociedade.  Criado em 1955, 

havia um  

[...] instituto financiado pelo Governo Federal – Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros, ISEB – que se tornou a meca da pesquisa e do 

ensino dos problemas brasileiros, tais como eram conceituados pela 

posição liberal do nacionalismo desenvolvimentista. O instituto lançou 

uma série de livros e publicações, racionalizando o problema da 

industrialização e explicando as causas e os efeitos do 

subdesenvolvimento em cada setor da sociedade e da economia. 

Centenas de jovens brasileiros, que assistiam ao curso de um ano do 

Instituto, foram profundamente tocados pela „mística do 

desenvolvimento‟ (SKIDMORE, 2003, p. 211). 

 

No âmbito internacional, manteve boas relações com os Estados Unidos e propôs, em  

1958, um novo programa, a Operação Pan-Americana, que em síntese tratava de um 

“programa de desenvolvimento econômico multilateral, a longo prazo. O propósito real era 

assegurar o suporte americano para a consecução das ambiciosas metas econômicas da 

América Latina” (SKIDMORE, 2003, p.215). 
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Porém, paralelamente às estratégias implantadas no sentido do desenvolvimento, 

houve a geração de inflação e nos dois últimos anos deste governo os fundamentos 

econômicos passaram a requerer soluções urgentes. Elaborou-se um programa de 

estabilização econômica, mas para ser eficaz, medidas impopulares precisavam ser 

implantadas. As eleições se aproximavam e providências impopulares como solicitar 

empréstimos no exterior, que só seriam aprovados com o aval do FMI (Fundo Monetário 

Internacional),  minaram o apoio popular ao Presidente, que por sua vez, não quis diminuir os 

investimentos públicos, para não comprometer seu Programa de Metas. 

As dificuldades econômicas fizeram crescer a oposição, propiciando aos partidos de 

esquerda argumentos para fazer duras críticas relacionadas ao encaminhamento do processo 

de industrialização brasileiro. Nesse aspecto o embate entre um nacionalismo radical, que 

atribuía a Juscelino o papel de “entreguista”, vista a grande abertura do mercado brasileiro 

para multinacionais e para a especulação do capital, que tiveram nos Estados Unidos e no 

FMI seus representantes, e os defensores da política utilizada como única via para a 

equiparação com as grandes economias do mundo, foi a tônica do momento. 

A imprensa comunista atribuía ao Ministro da Fazenda e a Roberto Campos, mentores 

da política em vigor, o papel de sabotadores do desenvolvimento brasileiro (SKIDMORE, 

2003, p.221).  

No entanto, a insistência tanto dos Estados Unidos quanto do FMI na 

manutenção das condições para a liberação de financiamentos, apesar 

dos convincentes argumentos das missões brasileiras na exposição das 

dificuldades para atender tais imposições, expunha as ambiguidades 

presentes da conjuntura política vigente, no tocante ao modelo 

desenvolvimentista a ser adotado: nacionalismo radical, nacionalismo 

desenvolvimentista ou neoliberalismo (SKIDMORE, 2003, p.222). 

 

Juscelino optou pelo rompimento com o FMI, e consequentemente com as ações 

reguladoras deste, mantendo seu plano de metas, mesmo com as já altas taxas inflacionárias. 

O capital político angariado com essa medida de conotação claramente nacionalista, agradou a 

maioria dos setores da sociedade brasileira, incluindo os militares. 

Porém, Juscelino não cuidou de uma estratégia política com vistas à reeleição. A 

ambigüidade no trato com direita e esquerda, despertava desconfianças de todos. A 

população, embora se sentisse confiante, graças ao progresso e desenvolvimento realmente 
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impulsionados em seu governo e ao clima de aparente tranqüilidade, convivia diariamente 

com as dificuldades geradas pelo cenário econômico. O Presidente não conseguiu criar uma 

base política aliada coesa, que lhe permitisse enfrentar luta pela reeleição. Não se deve 

também esquecer, que João Goulart, seu vice, havia se inclinado para a esquerda ideológica, o 

que assustava boa parte da população. 

Por isso, as eleições presidenciais de 1960 foram vencidas por Jânio Quadros, o 

candidato que se colocou como terceira via frente às posições políticas expostas até aquele 

momento, que poderiam ser resumidas em continuidade ou não da herança de Vargas. 

Jânio construiu sua imagem política calcada numa certa condição apolítica, ou seja, a 

do administrador austero no lugar do “político de profissão”, de forma bem maniqueísta. Sua 

carreira política havia sido  construída em São Paulo, de vereador a governador do Estado, 

vencendo o até então imbatível, Adhemar de Barros, e apregoando a vitória do “honesto” 

contra o “corrupto”, da eficiência administrativa contra a máquina eleitoral do Estado. 

Eleito, tomou posse em 31 de janeiro de 1961, mas seu governo não correspondeu ao 

que dele se imaginava poder esperar. As posições político-ideológicas foram se acirrando, a 

economia não podia ser domada sem grandes sacrifícios da população, o que acabou por leva-

lo a renunciar, em 25 de agosto do mesmo ano.   

Sua renúncia levou à Presidência, finalmente, João Goulart, seu vice, que vinha 

flertando com as esquerdas desde o início de sua carreira política, apoiado com veemência 

cada vez mais forte por seu cunhado Leonel Brizola, gaúcho e de esquerda radical.  Os 

ministros militares ainda tentaram impedir sua posse, mas Brizola, que era o governador do 

Rio Grande do Sul, impediu o golpe, com o apoio do III Exército.  

Parte do Congresso também não nutria simpatia por ele, tanto que instituiu o regime 

parlamentarista através de uma emenda e portanto sua posse ocorreu sob este regime e o 

Primeiro - Ministro que assumiu o poder com ele foi Tancredo Neves, que renunciou em 

1962. 

A situação econômica estava a cada dia mais complicada, o que levava Jango a oscilar 

entre tomar ou não medidas radicais, que pusessem freio à inflação galopante, por exemplo e 

colocassem a economia em rumo mais aceitável, inclusive para que pudesse tentar conseguir 

financiamentos externos. As manifestações populares se avolumavam e a esquerda cobrava 

medidas no sentido contrário. Os camponeses se organizavam, os operários também, havia     

greves, reivindicações de todos os lados, a insegurança social era grande, enfim, a situação 

fugia ao controle.  
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Em 1963 solicitou ao Congresso aprovação do estado de sítio, mas recuou devido a 

uma onda de protestos generalizados em todo o país. Jango dava a impressão de que não sabia 

qual lado deveria contentar, pois precisava de recursos, mas também precisava do apoio 

popular, senão medidas que visassem austeridade econômica não seriam bem aceitas e não 

levariam a soluções bem sucedidas. Falava muito, discursava, prometia reformas de base, mas 

não implementava nenhuma, pois aparentemente seu governo ficou sem saber que rumo 

tomar, e sua liderança era praticamente inexistente, o que gerava insegurança em seus 

colaboradores e equipe de governo. 

A situação foi se agravando, e, em 1964, o processo político se radicalizou. Em um 

comício feito no Rio de Janeiro para aproximadamente 300.000 pessoas, prometeu mais uma 

vez a realização das reformas de base (a reforma agrária seria uma delas). Em São Paulo, a 

oposição se manifestou na grande Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma rebelião 

dos marinheiros alarmou os comandantes militares. 

Os militares, profundamente preocupados com a proximidade do que acreditavam que 

seria o caos, encarnado na implantação do comunismo no país, com a situação fora do 

controle do governo e um governo que não sabia que rumo tomar, deflagraram um golpe 

político-militar, em 31 de março daquele ano e afastaram Goulart do poder.  

O general Humberto de Castelo Branco tomou posse na Presidência da República e 

outro capítulo da história do Brasil começou a ser escrito. Seu início se estabeleceu com o Ato 

Institucional número 1, que suspendeu os direitos políticos de centenas de pessoas em todo o 

país. O Ato Institucional número 2, promulgado no ano seguinte, extinguiu os partidos 

políticos existentes. 

O cenário resumidamente descrito permite a percepção de que o século vinte foi um 

marco no desenvolvimento e na inserção do Brasil no mundo como uma nação promissora. O 

cenário político e econômico que se apresentou até agora, foi base para as manifestações 

artísticas modernas, incluindo-se a Arquitetura e o Urbanismo, que tomaram fôlego com o 

crescimento do país como Nação.  
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Cap. 4 O ENSINO DE ARQUITETURA NA FACULDADE DE 

ARQUITETURA MACKENZIE 

  

 

A história do Mackenzie e de sua Faculdade de Arquitetura confundem-se com a 

história do desenvolvimento da cidade de São Paulo especificamente e do Brasil de forma 

geral, pois muitos de seus ex-alunos atuaram e atuam espalhados em todo o território 

nacional. 

No intuito de situar a relação entre a formação acadêmica recebida e a atuação 

profissional dos arquitetos apresentados na pesquisa, este capítulo tem por objetivo delinear as 

principais características do curso de arquitetura do Mackenzie de sua criação até a década de 

1960. 

O paradigma beaux-arts, acadêmico, predominou no ensino da arquitetura no Ocidente 

desde a criação da École des Beaux-Arts  de Paris no século XVIII, até o século XX. A 

adoção da arquitetura moderna em substituição a este paradigma ocorreu antes na prática, 

através da atuação de arquitetos que, embora de formação acadêmica, buscaram uma 

expressão arquitetônica que consideravam compatível com a nova realidade do século XX, 

inspirados na produção industrial e nos grandes avanços tecnológicos que se desenvolviam 

desde o século anterior.    

Apesar da experiência alemã, com a Bauhaus, o interregno entre  o desenvolvimento 

da arquitetura moderna na vida prática e sua adoção como paradigma de ensino foi grande, 

apesar das crescentes reivindicações dos alunos. Nas escolas tradicionais, inclusive no 

Mackenzie, os alunos clamavam pela substituição  daquele sistema considerado por eles 

arcaico e descolado da realidade. 

As idéias, textos e obras dos pioneiros do moderno na arquitetura indicavam e 

demonstravam aos alunos que aquilo que aprendiam como arquitetura não mais correspondia 

à vida real. Porém as instituições, temendo ser o moderno um “modismo” passageiro (como o 

haviam sido o art- nouveau e o art- déco) não se dispunham a substituir ou alterar uma 

tradição de ensino que, para seus responsáveis, vinha se mostrando eficiente. As mudanças 

buscadas pelos discentes ocorreram diferentemente em cursos diversos. 

Vejamos como aconteceram no Mackenzie. Sua Faculdade de Arquitetura foi criada 

em 1947, herdeira do curso de Arquitetura implantado na Escola de Engenharia do então  

Mackenzie College, em 1917, pelo arquiteto Christiano Stockler das Neves onde funcionou 
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até seu desmembramento em 1947, para se tornar uma unidade autônoma do Mackenzie. Este 

professor era ferrenho admirador e defensor do paradigma beaux-arts e foi diretor do curso 

que fundara e da Faculdade. A criação da Universidade Mackenzie em 1952 levou-o a 

acumular o cargo de Vice-Reitor com o de Diretor , até sua aposentadoria, em 1956. 

Em sua longa gestão a pressão dos alunos por mudanças de enfoque  aumentou 

paulatinamente, acompanhando o crescimento e afirmação do novo paradigma na prática, até 

se tornar dominante. Após a aposentadoria do Professor Christiano esta onda se tornou 

irreversível e o enfoque do ensino da faculdade passou a centrar-se nele.  

A transição no entanto, não foi fácil. Não se tinha clareza de como deveria ser 

transmitido o novo paradigma aos jovens alunos e futuros arquitetos., por isso foi-se 

trabalhando com cautela e muitas discussões,  dúvidas quanto aos melhores métodos e 

parâmetros. Trocar de paradigma de ensino sem interromper o funcionamento da escola 

durante a transição, foi bastante complexo. 

Alguns professores do período beaux-arts  fizeram adaptações em seus enfoques e 

programas, outros se mantiveram irredutíveis enquanto o conseguiam. Os novos docentes e 

contratados (vários deles ex-alunos da escola), sabiam como não queriam fazer, mas não 

tinham clareza de como trazer as diretrizes do novo paradigma. Novos conceitos, novos 

temas, começaram a ser trabalhados nas diversas disciplinas e novas expressões passaram a 

fazer parte do vocabulário do dia-a-dia, como por exemplo, função social do arquiteto, 

funcionalidade, habitação de renda mínima.  

 

 4.1 Antecedentes 

O curso de  Arquitetura da Universidade da Pennsylvania onde Christiano Stockler das 

Neves se formou em 1911, apresentava duas características principais: a adoção do paradigma 

beaux-arts como diretriz de ensino e modelo estético, aliada a uma grande ênfase nas 

conquistas tecnológicas e sua aplicação na construção. Tratava-se de um modelo híbrido, que 

mantinha a estética do passado, mas adotava os avanços modernos dos recursos tecnológicos 

para a construção.  

Criador e primeiro professor do curso, Christiano foi o responsável por todas as 

disciplinas específicas de arquitetura, durante os primeiros dois anos de seu funcionamento; as 

disciplinas técnicas eram cursadas pelos alunos da Arquitetura em conjunto com os da Escola 

de Engenharia. Os professores que depois ingressaram para auxilia-lo, eram ex-alunos da 
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própria Escola, o que garantiu a persistência da linha mestra impressa por ele ao curso, 

calcada nos moldes da Universidade da Pennsylvania. 

Quando passaram a ser contratados alunos oriundos de outras escolas, o rumo já estava 

traçado e devis ser seguido por todos. Apesar de ter sido responsável, ao longo do tempo, 

conforme a necessidade, por disciplinas teóricas como Teoria e Filosofia da Arquitetura, o 

professor Christiano dava especial atenção ao trabalho em atelier e às disciplinas Pequenas 

Composições e Grandes Composições, pelas quais seria responsável até sua aposentadoria. 

O trabalho em atelier era elemento fundamental nos cursos de arquitetura que seguiam 

os preceitos da École des Beaux-Arts. O curso do Mackenzie, seguindo este sistema de 

aprendizado em atelier, utilizava-o, tanto como complemento para as aulas teóricas (História 

da Arquitetura, Teoria da Arquitetura, Elementos de Arquitetura) tanto como base dos 

trabalhos das Pequenas como das Grandes Composições. 

De acordo com vários ex-alunos, havia muita troca de informações e espírito de 

colaboração entre os alunos, nas ocasiões de trabalho de atelier, reproduzindo, assim, 

fielmente, o espírito dos padrões beaux-arts.  Outro elemento muito importante emulado da 

École e adotado no curso do Mackenzie College, eram os concursos internos, anuais, seguidos 

de exposição dos trabalhos. Alem da formação acadêmica e de prancheta, os alunos tinham 

contato não apenas com os escritórios existentes, por meio de estágios, como com o canteiro 

de obras.  

No entanto, pode-se detectar algumas discrepâncias decorrentes das premissas do 

curso e de sua aplicação no quotidiano. O Professor Christiano elaborava propostas de 

projetos a serem desenvolvidos pelos alunos nas disciplinas Pequenas Composições e 

Grandes Composições, sem lhes fornecer ou exigir o suporte de um terreno (como era praxe 

nos cursos da época) e com temas contemporâneos, como: posto de gasolina, ala de hospital, 

boite, ala de presídio, cuja solução dificilmente poderia vir da estética beaux-arts, a par de 

temas anacrônicos, como Monumento ao Barão do Rio Branco, ou desvinculados da realidade 

brasileira, como a ala central de um palácio, mas coerentes com o pensamento da École. Só 

estes exemplos já denotam haver distorções significativas a serem solucionadas no curso. 

O Anuário de 1946 registra que até aquele ano foram diplomados oitenta e cinco 

engenheiros - arquitetos. Esta mesma fonte de consulta , no relatório do professor Henrique 

Pegado, Diretor da Escola de Engenharia Mackenzie, encontram-se documentadas as razões e 

o processo de desmembramento do curso de Arquitetura da Escola de Engenharias para a 

criação da Faculdade de Arquitetura, cuja instalação se deu em sessão solene do Conselho do 
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Instituto Mackenzie, em 12 de agosto, quando também foi empossado Christiano Stockler das 

Neves como seu Diretor. 

  

4.2 A Faculdade de Arquitetura Mackenzie 

 

A organização administrativa da Faculdade atendia à legislação e era composta de 

Diretoria, Conselho Técnico – Administrativo – CTA e Congregação, estabelecida já na sua 

criação. O Diretor, no início escolhido pela entidade mantenedora, passou a sê-lo pelo 

Conselho Universitário, a partir da criação da Universidade Mackenzie, em 1952, a partir de 

lista tríplice. Entre 1947 e 1965, os diretores que se sucederam, foram: Christiano Stockler das 

Neves (1947-1956); Américo da Graça Martins ( 1957-1958); Serafim Orlandi (1958-19610); 

Francisco José Esteves Kosuta (1961-1962); João Francisco Portilho de Andrade (1962-

10630; Roberto Frade Monte(1962-19630) e Gustavo Henrique Caron (1964-1967). 

Quanto ao corpo docente, este era constituído, também de acordo com a legislação de 

ensino, pelas seguintes categorias de professores: catedráticos; auxiliares de ensino; docentes 

livres e professores contratados. Para se tornar professor catedrático, era necessário passar por 

concurso de títulos e provas. Mesmo assim, sua atividade era monitorada e avaliada pelo 

corpo administrativo da faculdade, pois, embora vitalício, o professor catedrático poderia ser 

exonerado de suas funções. 

Há muitas referências a Comissão de Reestruturação da Faculdade de Arquitetura, 

principalmente após a saída do professor Christiano, na documentação do período, mas não se 

pode precisar com exatidão se houve apenas uma em que se alternaram os membros, ou se 

foram várias. Mas, as primeiras referências a estudos de adequação do currículo da faculdade 

datam de sua gestão, e estes buscavam  melhor entrosamento entre as disciplinas e adequação 

dos programas, porém mantinham o paradigma acadêmico.   

Os trâmites para encaminhamento das discussões no período de transição para a 

adoção do novo paradigma, o moderno, pelo que se pode apurar, eram os seguintes: a 

Comissão de Reestruturação apresentava suas sugestões ao CTA; este conselho discutia as 

propostas; uma vez aprovadas, estas eram encaminhadas à Congregação, a qual deveria 

discutir o relatório mais uma vez, consultar os professores envolvidos para saber de sua 

aceitação ou não; aparadas as possíveis arestas e aprovado pela Congregação, o relatório era 

encaminhado ao Conselho Universitário, que dava o parecer final, a favor ou contra a 

aprovação. A partir deste ponto este Conselho, por intermédio do Reitor, solicitava as verbas 
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eventualmente necessárias à implantação das mudanças, que podiam acarretar, por exemplo, 

por curto período, concomitâncias  na ocorrência de disciplinas, no ano em que estavam 

alojadas até então e na nova posição em que fossem alocadas. 

As dificuldades parecem ter sido significativas, pois a reestruturação abrangia diversas 

instâncias, incluídas aí a situação trabalhista dos professores, as dificuldades para equipar a 

escola para atender a nova realidade, as dificuldades para definir o perfil desejado para o 

curso. Somavam--se a elas pressões dos alunos para terem suas reivindicações atendidas 

rapidamente. 

Havia também interferências externas, tanto das comissões organizadas pelo grupo das 

faculdades de arquitetura do país, do Instituto de Arquitetos e do Ministério de Educação.  

Fato relevante desse período foi a elaboração de novo regimento interno, que 

atendesse à Lei de Diretrizes e Bases, abarcasse os resultados da reestruturação do curso e 

regesse a vida da faculdade, de acordo, ainda, com o estatuto e o regimento da 

Universidade.Os registros a respeito das discussões da reestruturação do curso se encerram na 

Ata de 25 de janeiro de 1965, com a aprovação para sua  implantação experimental  e 

encaminhamento ao Conselho Universitário, que a aprovou. 

 

4.3 Vida acadêmica e diretrizes curriculares 

 

A vida cotidiana no campus, de acordo com ex-alunos, era muito enriquecedora em 

todos os sentidos. Curso em período integral, a realidade vivenciada neste período representou 

para eles um desafio, no sentido de buscar e conseguir que a arquitetura moderna fosse o novo 

paradigma adotado no ensino da faculdade de arquitetura do Mackenzie. 

Há relatos que fatos que comprovam a ânsia pela mudança, o que lhes permitiria, 

acreditavam, entrar em compasso com a realidade da prática e produção arquitetônica  

vigente. Dentre as iniciativas dos alunos, nesse sentido, pode-se citar: solicitações à diretoria  

de reestruturação do curriculum do curso, pedidos de autorização para elaboração de trabalhos 

de cunho moderno principalmente nas disciplinas de Composição, pedidos de alteração de 

conteúdos ministrados e na didática dos professores. As conquistas ocorreram paulatinamente, 

principalmente após 1956. 

As relações entre alunos e corpo diretivo chegaram a ficar tensas em vários momentos, 

devido ao não acolhimento de suas solicitações. No entanto, por outro lado, uma análise 

cuidadosa da documentação revela que havia fundamentos a nortearem as decisões tomadas a 
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respeito dos programas das disciplinas e de como aplica-lo, para a manutenção das diretrizes 

de ensino sob o beaux-arts. 

É patente o cuidado com a constante adequação dos programas e com a formação 

prática dos alunos. Outra característica importante era a ênfase no desenho, nos cinco anos de 

curso, exercitando, nos alunos o olhar e as técnicas de representação. Este cuidado se 

manifestava também, nas exigências, sempre elevadas, tanto na parte técnica como na teórica, 

o que se pode constatar pela análise de provas parciais e exames finais.  Outro elemento que 

ilustra o grau de exigência na qualidade dos trabalhos e  presteza na apresentação de soluções 

para problemas apresentados, eram os Projetos de 24, 8 e 6 horas, desenvolvidos na própria 

escola. Para estas atividades era proposto o programa e o prazo estipulado para recolhimento 

dos trabalhos. 

È possível que a própria necessidade auto-imposta de tomar contato com a arquitetura 

moderna e conhece-la, o que lhes era vetado na faculdade, tenha contribuído para que  os 

alunos se tornassem profissionais seguros de suas propostas e daquilo que queriam obter 

como resultado final. Essa segurança é relatada por vários egressos, embora sempre 

acompanhada da ressalva de terem sido obrigados a tomar contato com a arquitetura moderna 

fora do curso regular, por seus próprios meios. 

A aposentadoria do Professor Christiano Stockler das Neves abriu a possibilidade para 

que as mudanças ocorressem, embora paulatinamente. Aliada dos estudantes, a realidade 

provou que o moderno tinha vindo para ficar. Paralelamente, a questão que se avolumava era 

de como deveria ocorrer a transição e como se poderia implantar o ensino da arquitetura 

moderna, para substituir o que se adotara até então. O processo foi gradativo, implantado com 

cuidado, monitorado, para acompanhamento e verificação dos resultados obtidos, para que 

não houvesse solução de continuidade. Não havia clareza de como devia ser o ensino da 

arquitetura sob o novo paradigma arquitetônico, o que possibilitou experimentações, como a 

implantação do Atelier vertical, entre 1964 e 1965. 

Outros fatores, porém, continuaram por um certo período a caminhar na direção 

contrária, principalmente nas disciplinas ministradas por professores, catedráticos ou não, mas 

que pertenciam ao corpo docente desde o início e mantinham-se apegados aos programas e 

métodos de ensino a que estavam habituados. Estes professores eram os principais alvos dos 

protestos dos alunos, incluindo-se aí, algumas vezes, greves contra as aulas de alguns deles, 

que foram paulatinamente se aposentando ou saindo da escola.  
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No período de transição coexistiram professores da visão paradigmática vigente desde 

o início e os novos, que chegavam com propostas pedagógicas diferentes e traziam sua 

contribuição para a implantação do ensino da arquitetura moderna no Mackenzie. Muitos 

destes eram também ex-alunos, que haviam discordado e confrontado as diretrizes do 

professor Christiano S. das Neves e tinham agora a chance de experimentar suas próprias 

propostas. 

Um fator apontado como muito significativo para a vida acadêmica, desde os 

primeiros tempos, era a convivência diária e em período integral. A troca de conhecimentos e 

experiências era uma constante entre os alunos de um mesmo ano letivo e com os das outras 

etapas e mesmo deste com os professores. A longa permanência facilitava também as 

discussões a respeito dos caminhos culturais e estéticos que se descortinavam. Devido à 

escassez de bibliografia especializada produzida no país, os alunos buscavam, por meio de 

material importado, conhecer o que se passava no resto do mundo, no campo da arquitetura e 

das artes. Este material era lido, estudado, partilhado e discutido entre eles, que organizavam 

grupos para este fim.   

Nos anos 1960 esta tradição de troca de informações ainda se mantinha. Além disso, 

também se organizavam grupos para visitar obras modernas, que considerassem relevantes, 

fosse pela fama do autor do projeto arquitetônico, fosse pelas características da obra, que 

reconheciam como boa arquitetura. Estas visitas, feitas nos fins-de-semana, podiam ou não 

contar com a presença do autor, ou de algum professor que, eventualmente, se dispusesse a 

acompanhar os grupos. 

Aspecto relevante da vida destes estudantes do final da década de 1950 e nos anos 60 

do século XX,  patente nos relatos saudosos, era a efervescência da vida cultural. O período 

foi muito rico em manifestações de vanguarda nas diversas formas de expressão artística. A 

localização da Universidade na região central da cidade facilitava o acesso dos alunos aos 

diversos eventos realizados. A proximidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, na rua Maranhão, contribuía bastante para a integração entre os 

estudantes de arquitetura das duas escolas.  

Outra instituição localizada nas imediações era o Instituto dos Arquitetos do Brasil – 

IAB, onde se organizavam reuniões periódicas para discussões sobre arquitetura e seu ensino, 

às quais os alunos podiam comparecer e delas participar. 

O relacionamento aluno-professor em sala de aula caracterizava-se pelo tratamento 

cerimonioso, mesmo nos anos 1960. Havia distância hierárquica entre corpo docente e 
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discente. Os costumes da época facilitavam este distanciamento entre as duas instâncias, mas 

não evitavam que protestos e brincadeiras (até as de mau gosto) ocorressem. Porém, quando 

havia abuso, as regras disciplinares eram aplicadas com rigor. Ao mesmo tempo nestas 

décadas, 1950 e 60, o corpo diretivo buscava defender e proteger os alunos perante as 

autoridades acadêmicas, até quando estes extrapolavam os limites estabelecidos.   

 

4.4 As atividades de ensino 

 

Desde o início da faculdade, as disciplinas técnicas eram ministradas pelos professores 

engenheiros   que também exerciam seu ofício na Escola de Engenharia Mackenzie. A 

freqüência a estas aulas, no início da Faculdade, não era obrigatória, mas apresentação de 

trabalhos e resolução de provas, sim.  O grau de exigência era muito alto, como o demonstram 

os programas e alguns exemplos de provas das diversas disciplinas deste grupo, mas os 

conteúdos eram os necessários à formação técnica dos arquitetos. Além das escritas, havia as 

provas orais, tanto semestrais, quanto nos exames finais. A análise dos programas das 

disciplinas deste grupo leva à constatação de que os alunos recebiam formação técnica-

ferramental muito completa e útil para o exercício da profissão. Nota-se também o cuidado 

com a atualização de conteúdos. 

Pode-se argumentar que o grau de exigência era exagerado em relação a essas 

necessidades, mas os egressos têm sido unânimes em constatar que se sentiam preparados 

para enfrentar os desafios profissionais ao ingressar no mercado de trabalho. 

As disciplinas teóricas tinham, no início, em sua maioria, abordagem historicista dos 

temas, com ênfase nas características da arte e arquitetura produzidas em cada região e tempo 

histórico, desde a Antiguidade.. Além de conhecer os aspectos históricos e características das 

edificações, os alunos também tinham que representar, por meio do desenho, os  elementos 

caracterizadores da arquitetura de cada período e/ou região. Entre 1958 e 1961 houve 

considerável alteração neste enfoque historicista e de reprodução de modelos. 

Havia um segmento de disciplinas teóricas, entre o quarto e quinto anos, para tratar 

das questões ligadas ao exercício da profissão, em seus aspectos legais e administrativos. 

Outros temas diziam respeito à prestação de serviços para órgãos públicos. Os aspectos 

trabalhistas também eram abordados e tratava-se, também, das principais teorias econômicas 

em vigor. 
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A ênfase no desenho, principalmente o artístico, foi diminuindo, conforme as 

características do curso iam se alterando, rumo ao Moderno. O beaux-arts valorizava 

sobremaneira o desenho, principalmente  de cópia e de observação. Tamanha era a 

preocupação com este aspecto da formação dos futuros arquitetos, que as disciplinas teóricas, 

sempre que possível, reservavam parte do tempo para aulas práticas, para a representação 

gráfica dos conteúdos aprendidos. 

Os temas representados pelo desenho transitaram, com o passar do tempo, do 

figurativo para o conceitual. Com a contratação de novos professores, afinados com o 

paradigma moderno, a criação, o abstrato, a experimentação, passaram a ser os elementos 

ressaltados. Os alunos se identificavam mais com esta abordagem da representação, embora a 

reestruturação tivesse levado a uma diminuição na ênfase do desenho e conseqüentemente da 

carga horária a ele dedicada. O grupo de disciplinas de desenho foi o que refletiu, com maior 

nitidez, as alterações decorrentes da adoção gradual do paradigma moderno no ensino da 

faculdade, até sua total incorporação.  

O segmento de disciplinas abrigadas sob o leque Composição era o mais valorizado e 

enfatizado em todas as etapas do curso, a partir do segundo ano, tanto sob um paradigma, 

como sob o outro, chegando a ser definido como o “tronco” do curso de arquitetura, em 1958. 

Estas disciplinas eram divididas, por ordem de grandeza e complexidade dos temas propostos, 

em Pequenas e Grandes Composições, havendo ainda algumas outras que abrigavam o termo 

composição em seu título e tratavam de elementos atinentes aos projetos desenvolvidos (estas 

disciplinas foram quase totalmente suprimidas, com a implantação do paradigma moderno no 

curso). 

Nas Pequenas e Grandes Composições, além dos trabalhos para serem desenvolvidos 

em prazos estendidos, que podiam chegar a dois meses, havia as atividades de Projeto de 24 

horas e Projeto de 8 horas, que requeriam a pesquisa e solução para o problema proposto no 

prazo estipulado. O trabalho inteiro era desenvolvido nas dependências da faculdade. 

Aspecto a ressaltar, no paradigma beaux-arts, é a inexistência da proposição de um 

terreno onde deveria ser implantada a solução projetual. Teoricamente, as dimensões seriam 

as ideais e a topografia plana, isto é, o terreno ideal para o edifício ideal. O passar do tempo e 

as transformações da realidade refeltiram-se no tipo de solicitação e na forma com ela deveria 

ser atendida. Enquanto a ênfase era beaux-arts, os temas propostos também o eram; a 

transição trouxe alterações gradativas, que se avolumaram até chegar aos temas propostos na 

secada de 1960, de paradigma nitidamente moderno. Outra característica do conjunto dos 
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temas propostos no período é de refletirem as mudanças da vida social, a complexificação dos 

equipamentos urbanos, o crescimento e adensamentos urbanos, as novas formas de lazer. 

Entre 1964 e 1965 foi realizada, em Composição a experiência do Ateliê vertical, a 

ilustrar a busca de novas práticas de ensino da faculdade de Arquitetura da Universidade 

Mackenzie. Foi uma idéia inovadora, de curta duração, mas que deixou marcas significativas 

naqueles que a vivenciaram. 

O princípio do Ateliê Vertical era que se formassem equipes de trabalho que 

funcionariam como um escritório de arquitetura, com seus alunos-componentes em diferentes 

estágios de conhecimento arquitetônico, no qual os que sabiam menos teriam oportunidade de 

conviver e aprender com os que sabiam mais ou estavam mais adiantados no curso. Os 

professores proporiam um grande tema que deveria ser pesquisado, discutido pela equipe e, 

posteriormente, as tarefas seriam distribuídas de acordo com as possibilidades de cada um, em 

seu grau de conhecimento. Os professores das matérias técnicas deveriam estar à disposição 

para contribuir com seus conhecimentos e dirimir dúvidas.  

Dentre os alunos, houve aqueles que conseguiram boa compreensão das intenções por 

trás do experimento e perceberam as vantagens de aprender a trabalhar daquela maneira. 

Alguns ex-participantes da experiência apontaram a iniciativa como positiva, embora 

reconhecendo as dificuldades de sua implantação. Uma das dificuldades apresentadas foi a 

resistência de professores acostumados a reger sua disciplina e ter a atenção dos alunos 

voltada para as tarefas determinadas por eles mesmos, alíadaà manutenção das mesmas 

equipes e mesmos professores nos dois anos de vigência desta atividade.  

Outra causa que se pode apontar para que a experiência não continuasse e o Ateliê 

Vertical se tornasse atividade efetiva na faculdade, foi o momento político que o país 

atravessava, a desencorajar reuniões de grandes grupos e discussões de temas polêmicos. 

Outro fator desfavorável pode ter sido o trabalho em grupos heterogêneos em termos de 

conhecimento de arquitetura, já que eram de anos diferentes do curso, levando os que sabiam 

mais a tomar a liderança nas idéias e execução, relegando aos alunos de anos menos 

avançados, tarefas menores, não muito estimulantes. 

O curso passou por mudanças em diversos níveis, englobando a seriação das 

disciplinas, inclusão de novas, eliminação de outras, alterações nos conteúdos programáticos, 

atualização de temas e de enfoques, de estudo de novas tecnologias de construção. A própria 

forma de elaboração e apresentação dos programas das disciplinas foi se alterando. Aqueles 

de 1961, por exemplo, contêm, muitas vezes, os objetivos da disciplina e a metodologia de 



45 
 

 
 

ensino por escrito como parte do programa, o que indica a adoção de princípios e 

metodologias pedagógicas diversas daquelas do período anterior. 

 

4.5 A transição de paradigmas na Faculdade de Arquitetura Mackenzie 

 

A transição do paradigma de ensino de arquitetura, calcado nos moldes beaux-arts e 

inspirado no curso da Universidade da Pennsylvania, onde Christiano Stockler das Neves 

estudou, para o da Arquitetura Moderna, na Faculdade de Arquitetura Mackenzie foi 

gradativa e, poder-se-ia dizer, ocorreu de modo sofrido e demorado. Não foi resultado de um 

único fator nem de decisão individual, mas da conjugação de vários elementos que 

contribuíram para o resultado final. Não foi fruto de uma reforma, mas de uma série de 

providências, tentativas, experimentações e suas avaliações, para se efetivar. 

É uma espécie de consenso entre os alunos que cursaram até 1956 de que o grande 

entrave para a adoção do paradigma moderno era o Professor Christiano. Acreditava-se, na 

época, que sua saída iria resolver a questão e a implantação do moderno seria decorrência  

imediata. A transição foi muito mais lenta do que imaginavam os protagonistas das 

reivindicações. Mas a crença de ser o professor Stockler das Neves o único obstáculo à 

adoção do paradigma moderno não se sustentou com sua saída. 

Vários fatores contribuíram. As mudanças já estavam em embrião, antes de sua 

aposentadoria, como demonstramos, nos conteúdos das disciplinas técnicas e de organização 

do trabalho. Aspecto de considerável peso era a constituição do corpo docente. O início do 

curso, na escola de Engenharia, foi levado a efeito com poucos professores, escolhidos por 

seu fundador, que, durante o tempo de sua atividade como diretor continuou a escolhe-los 

e/ou aprova-los.  Sua aposentadoria não poderia ser o gatilho de uma súbita substituição de 

todos os professores beaux-arts por professores modernos.  Não há instantaneidade na 

História. Mudanças são frutos de processos em que, por um período de tempo mais ou menos 

longo, os adeptos tanto do status quo quanto do novo paradigma coexistem. Nesse caso, 

conforme saíam os professores mais antigos, os que os substituíam eram mais afinados com o 

moderno. A coexistência dentre os dois grupos foi ficando cada vez mais discrepante. Os 

novos contratados foram introduzindo, em suas aulas, os princípios, termos e aspectos 

próprios do pensamento moderno. 

Interessante notar o tempo de permanência dos professores na docência da faculdade. 

Durante a gestão do Professor Christiano, até aproximadamente 1958, havia baixa 
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rotatividade dos professores. Depois disso a rotatividade se acelerou. Pode-se depreender 

deste fato que a busca de caminhos a trilhar foi trabalhosa; muitas adaptações, experiências e 

tentativas se fizeram necessárias. Fator que pode ser considerado de alta importância, é a falta 

de clareza de como deveria ser o ensino da arquitetura no novo paradigma – o quê e como 

ensinar - eram questões prementes apresentadas às escolas de arquitetura de modo geral. 

Com a implantação definitiva do novo paradigma - o da Arquitetura Moderna - os 

conjuntos de disciplinas se organizaram da maneira como segue. As Composições 

permaneceram como o tronco da estrutura didática do curso, mas  com novo enfoque; as 

disciplinas técnicas foram atualizadas em seu conteúdo e permaneceram fortes em suas 

exigências. O Desenho perdeu muito espaço, passando a ênfase a ser na Comunicação Visual 

e Desenho Industrial, aliados à modelagem. A História da Arquitetura sofreu grande 

esvaziamento; a Teoria da Arquitetura foi totalmente reformulada, passando a trabalhar a 

função social do arquiteto e a funcionalidade na arquitetura. O Planejamento Urbano 

permaneceu acessório no período, pois o meio urbano era pouco estudado e o entorno 

desconsiderado nas propostas projetuais (mesmo no Moderno). As disciplinas de formação 

profissional e legislação se mantiveram em seu papel auxiliar. 

O que se pode depreender deste capítulo é que tanto sob o  paradigma beaux-arts, 

quanto sob o moderno, a formação recebida pelos alunos da Faculdade de Arquitetura 

Mackenzie era séria, competente e bem fundamentada. Todas as condicionantes convergiam 

para uma formação profissional que ensejasse a inserção de seus egressos no mercado de 

trabalho, onde poderiam atuar de forma digna e competente. As divergências ideológicas, 

conceituais e estéticas não afetaram o bom resultado colhido pelos egressos do curso, durante 

todo o período analisado nesta pesquisa.  
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Cap. 5 ANÁLISE DAS OBRAS SELECIONADAS 

 

5.1 ALBERTO RUBENS BOTTI E MARC RUBIN 

 

5.1.1 CENU Centro Empresarial Nações Unidas 

 

1.Nome do Edifício CENU Centro Empresarial Nações Unidas 

2. Função: complexo com três torres na zona Sul de São Paulo. Das três torres, duas são de 

mesma altura e stão simetricamente distribuídas em relação a uma torre central. A maior torre  

é a  Torre Norte (a mais alta)  e possui 38 andares, 167 metros de altura e ocupa a posição de 

4º mais alto edifício da cidade. Ocupa 50% da área do terreno. O conjunto tornou-se 

referência em sistemas construtivos e de automação predial e possui ligação subterrânea com 

o complexo do Word Trade Center São Paulo.  

3. Data Projeto e término da obra: Torre Leste 1989 Torre Oeste: 1998 e Torre Norte: 1999 

4. Autoria: ALBERTO BOTTI e MARC RUBIN 

5. Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12901. Cidade Monções, São Paulo - SP 

6. Área do terreno: 32. 367.000m2 ; 272.858 m2 de área construída, incluindo centro 

comercial e as torres Oeste, Norte e Leste  

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: Projeto estrutural das torres ficou a cargo do 

Escritório Técnico Júlio Kassoy e Mário Franco.  Lajes com fina espessura, ancoradas no 

centro por um anel de concreto protendido. Nos pavimentos, a estrutura adotada é de uma 

grelha protendida que se apoia no núcleo central e está parcialmente engastada nos pilares da 

fachada. A estrutura não está aparente, consistindo o volume de cada edifício de superfícies 

revestidas e plasticamente desenvolvidas pela ritmação de aberturas de forma quadrada e 

envidraçadas, que são resultantes da grelha estrutural externa, aonde decarregam as tensões 

transmitidas pelas lajes. Pilares esbeltos, de concreto de alto desempenho, e lajes protendidas, 

que dispensam vigas, contribuindo para espaço interno livre que possibilita a flexibilização da 

distribuição de atividades.  

8. Materiais (construção e acabamentos): concreto protendido (lajes), revestimentos das 

grelhas que modulam as fachadas em  granito flameado e fechamentos de vidro das aberturas 

9. Programa e dimensionamento das áreas: Torres norte e oeste: escritórios; Torre Leste: hotel 

de luxo da rede Hilton 
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10. Relações entorno (antes/hoje): o conjunto das torres forma uma paisagem peculiar, com 

cada uma as torres chanfradas em seu coroamento. Esas características estético-plásticas 

fazem do mesmo um marco arquitetônico e visual, principalmente para quem transita de 

automóvel pela Avenida Nações Unidas.  

11. Obra hoje: estado de conservação – ótimo estado de conservação 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: escritórios de grandes corporações 

A torre norte é sede de várias empresas multinacionais, como, por exemplo, a Microsoft, a 

Hewlett-Packard e a Monsanto. A Torre Leste teve que ser reprojetada internamente para 

abrigar um hotel de luxo, o Hilton - Morumbi. A Torre Oeste é usada para escritórios assim 

como a Norte.  Nela se encontra o Escritório Central da Toyota e da Alcoa.  

13. Modificações aparentes 

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético 

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: A criação de uma linguagem que se repete nas três torres e a 

implantação criando um conjunto visual e plástico único se expressa no desenho, que prioriza 

as volumetrias e seus recortes como elementos definidores da arquitetura.  

 

Croquis, perspectivas 

 

Imagem 1 - Desenho do conjunto das três torres, fonte ARCOWEB, 2011. 
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Análise espacial da planta: planta livre, proporcionada pela utilização de fina laje ancorada 

em anel central de concreto protendido. A flexibilidade espacial da planta é condição 

adequada à função corporativa dos edifícios do conjunto.  

Proporções em todas as fachadas e espaços: o conjunto de torres foi pensado para se obeter 

resultado plástico cuja percepção à distância seja de um grupo de sólidos geométricos 

articulados e complementares. Os chanfros nas volumetrias se repetem, criando uma 

linguagem característica das torres.  

Cheios e vazios: grelhas estruturais possibilitam aplicação de vidros ás superfícies que 

formam as elevações, suavizando a massa pelo uso de material translúcido nos fechamentos. 

 Nível de detalhamento: os painéis de vido medem  

Ritmo: repetições das modulações da grelha estrutural externa definem ritmos nas fachadas.  

Equilíbrio e simetria: a simetria é recurso recorrente na composição, tanto de cada edifício 

como na articulação das torres, que se dá mediante a hierarquia dos volumes que constituem 

as torres e a implantação destas, que guarda a relação dos volumes por meio de uma praça, 

vazio utilizado para dar ao conjunto uma definição plástica total.  

Volumetria: a arquitetura do CENU é uma opção de partido volumétrico, pois a expressão 

plástica do conjunto foi buscada no desenho da volumetria. As superfícies e elevações são 

peças relevantes na definição plástica, fator pelo qual as grelhas estruturais foram a opção 

escolhida, por funcionarem ao mesmo tempo como estrutura, fechamento e superfície 

compositiva (modulação quadrada).  

Texturas /materiais: granito como revestimento, encobrindo a estrutura e vidro conferem uma 

aparência cuidada e requintada ao conjunto.  

Colorido no desenho:   

Singularidades/ênfases  Avançadas tecnologias foram utilizadas, tanto construtivas quanto nos 

sistemas internos, e por várias vezes, os arquitetos realizaram inovações e atualizações 

técnicas no projeto, razão pela qual as torres tiveram a construção atrasada, situação agravada 

pelo longo período atravessado pelo país de turbulência econômica (ARCOWEB, 2002). O 

fato implicou atualizações tecnológicas e de programa antes que o conjunto pudesse ser 

concluído, mais de uma década depois. As torres Oeste (1998) e Norte (1999) cumpriram o 

programa original e hoje estão ocupadas por escritórios de grandes corporações.  
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O CENU é um edifício inteligente: as instalações hidráulicas  são geridas por um programa 

que identifica vazamentos, aciona as bombas dos reservatórios em caso de baixa nos níveisde 

água, identifica entupimentos, avisa a necessidade de manutenção 

preventiva entre outros (NEVES, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Aspectos visuais estéticos da obra (por meio de imagens/registro fotográfico) 

 

 

Foto1- Autor: Vinicius Faria de Queiroz Dias 
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Foto 2 – Autor: Vinicius de Faria Queiroz Dias 

 

 

Foto3 – Autor: Vinicius de Faria Queiroz Dias 
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Foto 4 – Autor: Vinicius de Faria Queiroz Dias 

 

 

Foto 5 – Autor: Vinicius de Faria Queiroz Dias 
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Foto 6 – Efeitos do conjunto das torres no ambiente urbano  

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/botti-rubin-arquitetos-associados-centro-

empresarial-29-11-2002.html 

 

 

Foto 7- Torre Oeste, a primeira a ser construída 

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/botti-rubin-arquitetos-associados-centro-

empresarial-29-11-2002.html Acesso: maio de 2011 
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Foto 8 - Fonte: http://maps.google.com.br/ Acesso: maio de 2011 
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5.1.2.  Centro Brasileiro Britânico 

 

1.Nome do Edifício:  Centro Brasileiro Britânico  

2. Função: Inaugurado em 2000, o Centro Brasileiro Britânico foi idealizado pela Cultura 

Inglesa São Paulo para reunir, em um só endereço, todas as instituições e atividades 

relacionadas à cultura, educação, lazer e comércio entre Brasil e Reino Unido, incluindo a 

sede administrativa da Cultura Inglesa SP 

3. Data Projeto e término da obra: 1999 

4. Autoria: ALBERTO BOTTI e MARC RUBIN 

5. Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 741 - Pinheiros, São Paulo 

6. Área do terreno: N. O
2
. ; Área construída: 12.000  m

2 
 

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: estrutura metálica parcialmente aparente 

8. Materiais (construção e acabamentos): concreto protendido (lajes), revestimentos da 

fachada frontal  por pedras francesas de arenito (limestone), em tom próximo ao do granito 

rosado. Esse recurso de revestimento contribui para ressaltar as qualidades de seu desenho 

clássico, com o requinte e nobreza ansiados pelo cliente. Esse revestimento uniformiza  

arquitetonicamente a obra fazendo dela um conjunto, e comparece em todas as  fachadas e 

áreas públicas internas. 

9. Programa e dimensionamento das áreas: o pavimento  térreo do edifício abriga as principais 

instalações de uso público, como as áreas destinadas às exposições de artes plásticas, nas 

laterais; a biblioteca, logo após o corredor de acesso ao foyer; o bar, situado à direita da 

entrada lateral; e o teatro/auditório, nos fundos. Os dois andares intermediários contam com as 

instalações da Cultura Inglesa, Consulado Britânico, Câmara de Comércio, Conselho de 

Energia e Conselho Britânico no Brasil. O último pavimento é praticamente todo ocupado por 

um restaurante com uma faixa central de iluminação zenital. O complexo abriga, atualmente: 

a Sala Cultura Inglesa (Duke of York Auditorium) com capacidade para 160 lugares, três 

galerias para exposições, uma biblioteca especializada em literatura britânica contemporânea 

e centro de informação sobre o Reino Unido, um restaurante com capacidade para até 250 

pessoas, salas para reuniões individuais ou em grupos e as seguintes instituições: o Consulado 

Geral Britânico, a Câmara Britânica de Comércio, a BBC (British Broadcasting Corporation), 

o British Council, o Visit Britain e a Fundação Britânica de Beneficência. Há também um  

                                                             
2 N.O.:  Não obtido  
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auditório com 180 lugares. Este  apresenta uma geometria chanfrada, estando o volume 

suspenso sobre o espelho d‟água.  (fonte: http://www.cbb.org.br/wps/portal/!ut/p/c5/04). 

10. Relações entorno (antes/hoje): o conjunto do Centro Britânico requalifica o ambiente 

construído, com materialidade requintada e inovadora relaticamente à via em que se insere. 

11. Obra hoje: estado de conservação – ótimo estado de conservação 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: escritórios de grandes corporações 

13. Modificações aparentes 

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: os 

revestimentos aplicados e sua tonalidade proporcionam à percepção expressão requintada e 

nobre ao conjunto.  

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: O edifício é caracterizado visualmente por uma grande fachada 

frontal monumental, que segue rigoroso desenho simétrico. Essa monumentalidade e 

elementos de caráter arquitetônico foram utilizados como recursos expressivos, para a 

afirmação de imagem institucional de forte apelo, uma vez que o prédio abriga  as 

organizações culturais, comerciais e políticas britânicas, em atividade na cidade de São Paulo.  

Um enorme pano de vidro (16,5 m de altura e 280 m2 de área), conferindo transparência ao 

átrio monumental que conforma caracter´sitico espaço de transição da rua para o interior 

complementa a composição. A cobertura metálica apresenta um desenho curvo, finalizada nas 

áreas laterais externas por uma estrutura tubular. Essa estrutura permite liberar, quando 

necessário, parte da área, com a retirada de gomos do teto. 

O partido se afirma com a utilização de elementos compositivos clássicos (grandes massas e 

simetria), amenizando a rigidez caracter´sitica de tal solução com a transparência do vidro, 

bem como com a utilização de brises metálicos. O grande hall tem iluminação zenital, o que 

foi possível devido ao fechamento em vidro da cobertura metálica. A monumentalidade e 

dimensões se potencializam pela distribuição dos espaços laterais e pela conformação de um 

quadrilátero de proporções equilibradas, com vistas de praticamente todos os andares e 

generosa luz natural (ARCOWEB, 2000). 



57 
 

 
 

Proporções em todas as fachadas e espaços:  

Cheios e vazios: a composição da elevação principal articula cheios das massas laterais ao 

grande vazio central  

Nível de detalhamento: a execução da estrutura metálica revela trabalho engenhoso, possível 

graças à insdustrialização dos elementos e peças estruturais.  

Ritmo: repetições das modulações  dos elementos que suportam o brise metálico conferem 

rigor e ritmos regulares à fachadas laterais. As peças estruturais que compõem a cobertura 

metálica em arco são visivelmente moduladas, originando ritmos regulares. A fachada 

principal se compõe a partir do ritmo 1:2:1, articulando panos cheios e revestidos de pedra ao 

vazio central.  

Equilíbrio e simetria: a simetria é recurso da composição, par afirmar o ritmo e 

proporcionalidade.   

Volumetria: volume de geometria regular, cujas proporções reforçam o caráter monumental 

utilizado como recurso de expressão.  

Texturas /materiais: a estrutura metálica em grande parte  aparente confere ritmo regular pela 

repetição de seus elementos, e texturas ao conjunto. A leveza visual da estrutura metáliza é 

contrabalançada pelas massas laterias revestidas em pedra, o que contribui para evidenciar a 

imagem institucional de contemporaneidade e tradição, ao mesmo tempo.   

Colorido no desenho:  materiais diversos, pedra e vidro contrastam, opondo a fluidez e 

transparência dos vidros ao branco das fachadas.  

 

Aspectos visuais estéticos da obra  

  

Fotos 9 e 10 - Grande pano envidraçadocompõe em simetria com massas laterais  
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Fonte: (à esquerda)  http://www.cbb.org.br/wps/portal/CBB; (à direita): www.arcoweb.com.br  

 

  

Fotos 11 e 12 – Fontes: (à esquerda)  http://www.cbb.org.br/wps/portal/CBB; (à direita) 

www.google.com.br  

 

  

Fotos 13 e 14 -Fontes: (à esquerda) http://www.cbb.org.br/wps/portal/CB; (à direita): solução 

para o auditório, com balanço – www.arcoweb.com.br   
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Fotos 15 e 16 - Fontes: (à esquerda) http://ukinbrazil.fco.gov.uk/pt/about-us/other-

locations/british-consulate-general-sao/building/ ; (à direita): www.google.com.br.  

  

Fotos 17 e 18 – Fontes: (à esquerda) http://www.cbb.org.br/wps/portal/CBB; (à direita):Vista 

lateral e brise metálico -  www.arcoweb.com.br  
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Mapa 1- Localização 

Fonte: www.google.com.br  

 

  

Fotos 19 e 20 – (à esquerda): interior da biblioteca; (à direita): mobiliário interno  

Fonte: www.arcoweb.com.br  

 

 

 

  

http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&rlz=1T4GFRE_pt-BRBR384BR384&um=1&ie=UTF-8&q=Centro+Brit%C3%A2nico+Brasileiro&fb=1&gl=br&hq=Centro+Brit%C3%A2nico+Brasileiro&hnear=S%C3%A3o+Paulo&cid=0,0,15888618735636071904&ei=8xjMTcLsEcPbiAKVlNGVBQ&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=2&ved=0CCkQnwIwAQ
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5.2 CROCE, AFLALO E CANDIA 

 

5.2.1 EDIFÍCIO JOÃO RAMALHO 

 

1.Nome da obra: Edifício João Ramalho 

2. Endereço: Rua Ministro Godoi, 860 - Perdizes, São Paulo 

3. Função:  residencial 

4. Data Projeto e término da obra: 1952 a 1957 

5. Autoria: Plínio Croce, Roberto Aflalo com Salvador Candia. 

6. Área do terreno  e dimensões do edifício:  O conjunto de edifícios que contém o João 

Ramalho previa também os edifícios Barão de Laguna e Barão de Ladário.  Ocupa todo um 

quarteirão, ao lado da PUC,e  tem cerca de 14 mil m2. Com volume laminar, João Ramalho 

foi o único bloco construído pelos três profissionais de um plano que continha outros quatro 

prédios de apartamentos encomendados pelo IAPB – Instituto de Aposentadorias e Pensões 

dos Bancários. Posteriormente, a gleba foi dividida e as outras torres foram desenhadas por 

outros profissionais – entre eles, o próprio Candia e Abelardo de Souza (ACAYABA, 1970).   

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: apesar de a estrutura se encontrar revestida, 

os elementos estruturais, lajes e pilares, marcam o ritmo da fachada, evidenciando-se 

visualmente no conjunto. O edifício revela, por essas razões, afinidades com a obra miesiana, 

o que se confirma pela simpatia e referência à obra de Mies van der Rohe, que Salvador 

Candia nutre e adota em grande parte de sua produção. O partido estrutural, com pilares 

salientes na fachada, apresenta modulação de 6,8 metros de vão.  

8. Materiais (construção e acabamentos) revestimento em pastilhas, tijolo aparente, madeira, 

placas pré-moldadas e persianas. 

9. Relações entorno (antes/hoje) . A implantação em diagonal dos edifícios em relação à 

malha viária existente obedece ao esquema inicialque fora proposto pelo arquiteto Abelardo 

Riedy de Souza (1908-1981). Esta disposição rompe a tradicional implantação que prima pelo 

alinhamento em relação à rua, evitando a situação típica de frente e fundos em relação às ruas 

de acesso. A solução possibilita  permeabilidade física e visual para o interior da quadra, 

acentuada pelo térreo sobre pilotis,  tal como atesta  o João Ramalho (1954 - 1957) 

10. Obra hoje: estado de conservação – ótimo estado de conservação 

11. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional – o edifício mantém o uso original 

residencial 
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12. Modificações aparentes: a obra se matém íntegra, sem descaracterizações 

13. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético 

 

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: O Edifício segue uma linha projetual miesiana.  Resulta de 

adoção de heterogeneidade de influências, pluralismo este assumidopor Candia, e  que 

motivou os arquitetos e parceiros Candia, Croce e Roberto Aflalo. Essas influências 

abrangiam as obras de Mies e Frank Lloyd Wright, e também de Richard Neutra  

(http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/190/imprime159576.asp). O Conjunto 

João Ramalho impõe-se ainda hoje na paisagem paulistana, devido a implantação, proporções 

e detalhes. A obra foi agraciada com o Prêmio internacional de Habitação Coletiva na 4ª. 

Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, e por algum tempo Croce chegou a morar 

no edifício. Este projeto apresenta um caráter eminentemente urbano, o que se torna explícito 

nos resultado de permeabilidade visual e física obtido pelo recurso à  alta densidade, e com os 

edifícios implantados sobre pilotis em uma quadra ajardinada aberta ao acesso público. Os 

mesmos arquitetos realizaram depois da concretização do João Ramalho uma revisão do plano 

de ocupação da quadra, propondo a implantação dos edifícios Barão de Laguna e Barão de 

Ladário (1959), cujo arranjo formal em torres compactas de planta quadrada corresponde a 

um adensamento ainda maior do que o anteriormente proposto.   

Análise espacial da planta: a planta revela o espelhamento das unidades residenciais (quatro 

por andar), com caixas de escada em volume que se projeta para fora do alinhamento da 

fachada posterior. Evidencia a separação entre espaços servidos e servidores, espaços amplos, 

circulações internas em proporções reduzidas a fim de proporcionar divisões internas com 

dimensões e espaços generosos.  

Proporções em todas as fachadas e espaços: osritmos dos elementos estruturais modulam as 

fachadas, proporcionando-lhes vãos proporcionais.  

Cheios e vazios:  as varandas dispostas dentro do volume, criando vazios estratégicos,  

alimentam o jogo de luz e sombras. São 64 unidades que variam de 90 a 100 metros 

quadrados. 
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Ritmo: impõem-se ritmos regulares, a partir da arquitetura inspirada na produção miesiana de 

edifícios similares, cujo efeito acompanha a modulação estrutural uniforme dos pilares, que se 

insinuam nas fachadas e que chegam ao solo. Os ritmos são observado também nos efeitos 

produzidos pela alternância de painéis revestidos de pastilhas e outros, com tijolos aparentes.  

Equilíbrio e simetria: a modulação ritmica dos elementos estruturais são o elemento estético-

funcional mais significativo, evitando-se o desenvolvimento do partido com base em 

princípios acadêmicos; no entanto, o equilíbrio resultante é simétrico.  

Volumetria: o volume resulta em uma geometria pura e regular.   

Texturas /materiais o edifício dispõe de uma gama de materiais e de revestimentos, que lhe 

conferem grande riqueza visual, rompendo qualquer impressão de monotonia por repetição 

modular. Revestimento de painéis da fachada com material cerâmico (pastilhas) e tijolos 

aparentes compõem um ritmo diferenciado, que confere diamismo à percepção das fachadas.  

Colorido no desenho: a coloração do revestimento cerâmico pastilhado se contrapõe à cor dos 

tijolos aparentes, criando contraste que funciona como elemento gerador de ritmos.  

Singularidades/ênfases: pisos cerâmicos criam textura e coloração singulares, que contribuem 

para a ânfase da espacialidade.  

 

2. Aspectos visuais e estéticos da obra  

 

LOCALIZAÇÃO 

 

Mapa 2 - Fonte: www.mapsgoogle.br  

 

 

 

http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&ie=UTF8&q=Edif%C3%ADcio+Jo%C3%A3o+Ramalho&fb=1&gl=br&hq=Edif%C3%ADcio+Jo%C3%A3o+Ramalho&hnear=S%C3%A3o+Paulo&view=map&cid=8975124548585524025&iwloc=A&ved=0CDYQpQY&sa=X&ei=QARPTbPnOIKwyQXywb2uBQ
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Foto 21 - Fonte: Marcelo Aflalo 
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Foto 22 - Fonte: Material cedido por Marcelo Aflalo 
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Foto 23 - Fonte: material cedido por Marcelo Aflalo 
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Foto 24 - Fonte: material cedido por Marcelo Aflalo 

  

Foto 25 - Fonte: Material cedido por Marcelo Aflalo 
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PEÇAS GRÁFICAS EDIFÍCIO JOÃO RAMALHO 

PLANTAS 

 

 

Imagem 2 - Planta pavimento térreo.  Material cedido por Marcelo Aflalo 

 

 

 

 

 

PLANTA PAVIMENTO TIPO 

 

 

Imagem 3 - Planta pavimento tipo.  Material cedido por Marcelo Aflalo 
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5.2.2 CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM ANA ROSA  

 

1.Nome da obra: Conjunto Residencial Jardim Ana Rosa/Conjunto Gregório Serrão 

2. Endereço: Confluência das Ruas Vergueiro e Rua Dr. José de Queiroz Aranha, Vila 

Mariana, São Paulo 

3. Função: conjunto residencial 

4. Data Projeto e término da obra: 1954 a 1960, versão definitiva que deu origemà construção 

do conjunto 

5. Autoria: O conjunto teve três versões de projeto; A primeira versão do projeto, realizada 

em 1950, teve como autor principal o Arquiteto Abelardo de Souza. Desta consta um edifício 

de autoria dos arquitetos Roberto Aflalo (Mackenzie, 1950) e Plínio Croce (Mackenzie, 

1946), esse prédio  era constituído por  planta que assumia a forma de “H”. O prédio de Croce 

e Aflalo, em forma de H - edifício Biaçá (1951) – dentro do conjunto Ana Rosa, na Vila 

Mariana, implantava-se no terreno em declive dispondo os blocos em cotas diferentes, e 

interligados por escadas com um hall de acesso a cada dois apartamentos. Na terceira versão e 

definitiva, se destacam os edifícios que formam o Conjunto Gregório Serrão do Arquiteto 

Salvador Candia (Mackenzie, 1948). 

6. Área do terreno  e dimensões do edifício:  a área total da gleba é de 55.248,70 m
2
 

(BARBARA, 2004).  

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: conjunto formado por edifícios residenciais 

de autorias diversas; os edifícios do Conjunto Ana Rosa integram significativo conjunto de 

arquitetura residencial moderna em São Paulo. Em alguns edifícios,  a estrutura se encontra 

evidenciada por exibir parcialmente o concreto e também a alvenaria aparente. Entretanto, ao 

seguir os princípios modernos,  os elementos estruturais, lajes e pilares e vigas, marcam os 

ritmos de fachada, ressaltam cheios e vazios, evidenciando-se visualmente no conjunto.  

8. Materiais (construção e acabamentos): concreto, alvenaria e revestimentos de materiais 

cerâmicos.  

9. Programa e dimensionamento das áreas 

10. Relações entorno (antes/hoje) . A implantação apresenta peculiaridade ocupando a gleba 

de modo a tornar autônomos  os edifícios, em relação à malha urbana tradicional circundante. 

O conjunto apresenta diversidade tipológica verificada entre os edifícios ali implantados.  

Apresentam alturas diferentes entre si, bem como soluções formais (e de implantação) 

específicas. Ao postar-se na via pública, o obervador tem a impressão de que os limites físicos 
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do terreno perdem nitidez, integrando-se ao espaço público. Embora hoje esse efeito se 

apresente atenuado pelo emprego de grades ao longo dos limites do terreno, elas não existem, 

n. o entanto, ao longo da Rua José de Queiroz Aranha, onde foi edificada uma seqüência de 

prédios projetados pelo Arquiteto Salvador Candia (Mackenzie, 1948). A solução de Candia 

propôs duas lâminas paralelas à via pública, a maior delas curva. A menor se volta para a Rua 

Alceu Wamosy. A implantação considerou o desnível do terreno, com ele trabalhando, 

evitando cortes abruptos no terreno.  

 11. Obra hoje: estado de conservação – ótimo estado de conservação, com uso residencial 

preservado. 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional – o edifício mantém o uso original 

residencial 

13. Modificações aparentes: a obra se matém íntegra, sem descaracterizações 

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: a 

heterogeneidade de soluções devido à autoria diversificada dos edifícios que integram o 

conjunto e por essa razão, o uso de materias distintos tais como concreto revestido e tijolos 

aparentes conferem ao todo a caracterísitica de agregação; no entanto, a implantação e o 

paisagismo funcionam como elementos articuladores de conjunto.  

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: o conjunto se caracteriza por um desenho que consegue integrar, 

por meio de paisagismo, os diferentes edifícios que o compõem, de autorias  e soluções 

arquitetônicas diversificadas. Todos os edifícios do conjunto, no entanto, são exemplares de 

arquitetura moderna, projetados e executados na mesma época (década de cinqüenta). Os 

diversos edifícios do conjunto apresentam características arquitetônicas singulares; e se 

implantam em terreno de forte declive. Os edifícios vão se distribuindo, criando níveis e 

plataformas que conseguem criar interessante diversificação de cotas. Entre estes edifícios, o 

Conjunto Gregório Serrão, de Salvador Candia, volta a fachada principal à Rua Dr. José de 

Queiroz Aranha e constitui uma extensão significativa de massa construída acompanhando 

essa via.. O conjunto em sua totalidade apresenta um caráter eminentemente urbano, o que se 
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torna explícito nos resultado de permeabilidade visual e física obtido pelo recurso à  alta 

densidade, e nível de detalhamento.  

 

2. Aspectos visuais e estéticos da obra:  

 

  

Foto 26 - Maquete da primeira versão do projeto Conjunto Residencial Jardim Ana Rosa.  

Fonte: Material cedido pelo Arquiteto Marcelo Aflalo - a fotografia da maquete desta 

proposta para o conjunto foi originalmente publicada na Revista Acrópole de junho de 1951, à 

página 57.  

 

 

Os edifícios alinhados e voltados à Rua Vergueiro, de uso misto, são de autoria do Arquiteto 

Abelardo de Souza, autor do plano geral dessa versão. Nesta primeira proposta, coube ao 

Engenheiro-Arquiteto Walter Saraiva Kneese (Mackenzie, 1934) e ao Engo.-Arquiteto Nelson 

Pedalini (formado no Mackenzie, na turma de Plinio Croce, em 1946) o projeto de residências 

unifamiliares. Algumas das edificações (casas) dessa ocasião, localizadas na periferia do 

Conjunto existem até hoje, podendo-se constatar o emprego de linguagem arquitetônica 

moderna. 
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Fotos 27 e 28 – Imagens do interior - sala e cozinha ao fundo. 

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 

 

 

 

 

Fotos 29 e 30 – Imagens do interior - dormitórios e aberturas, cujas esquadrias foram 

projetadas exclusivamente para este edifício.  

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 
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Foto 31 – Imagem do interior – cozinha apresentando o espaço original, mas com alteração de 

revestimento e equipamentos.  

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 

 

Proporções em todas as fachadas e espaços: No edifício de autoria de Candia, o Conjunto 

Gregório Serrão, utilizou-se estrutura de concreto cujos elementos exibem esse material, e 

também alvenaria aparente nos fechamentos, fazendo desse contraste uma de suas marcas.  

Ao se aproveitar de desnível entre essa rua e o declive do terreno, quando visto da rua, 

aparenta ser um conjunto de poucos pavimentos, formando um conjunto delicado, que articula 

sua materialidade própria ao verde exuberante da massa arbórea próxima.   

Cheios e vazios: massas formadas por edifícios distintos constituem conjunto singular, cujo 

resultado foi obtido a partir de projeto paisagístico bem elaborado. No Conjunto Gregório 

Serrão, o desnível do terreno e o partido, resultante da articulação dos pórticos de entrada no 

nível da rua Dr. José de Queiroz Aranha gerou passarelas e pontes ligando o edifício à rua, 

contribuindo para a criação de composição espacial, a qual suaviza massas monolíticas.  

Ritmo: os ritmos são dados pelas repetições dos tijolos aparentes e modulações assinaladas 

nas fachadas pela estrutura de concreto, fechamentos e aberturas envidraçadas.  
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Foto 32 – Fachada posterior do Conjunto  Gregório Serrão  

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 

 

Volumetria: o volume adquire um peculiar dinamismo dado pela alternância de corpos 

avançados e outros recuados, localizando-se nestes últimos as aberturas dos dormitórios.  

Texturas /materiais: Alternam-se no Conjunto Gregório Serrão  texturas do concreto à vista e 

das alvenarias, que constituem a massa 

Colorido no desenho: predominância da coloração avermelhada da alvenaria aparente.  

Singularidades/ênfases: A utilização do desnível do terreno possibilitou que ao nível da via 

pública, o Conjunto adquira um gabarito de verticalidade de quatro pavimentos, o que faz 

com que funcione como uma suave moldura para o ambiente construído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33 – Fachada frontal Conjunto Gregório Serrão  

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 
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Foto 34 - Conjunto Gregório Serrão 

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 

 

  

Fotos 35 e 36 - Conjunto Gregório Serrão, vista do pátio interno.  

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 
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Foto 37 - Detalhe de uma das passarelas de acesso às portarias do Conjunto Gregório Serrão  

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 

 

 

Foto 38 - Vista de espaço intersticial com paisagismo articulador da totalidade, do Conjunto 

Residencial Jardim Ana Rosa 

Fonte: Acervo da Arquiteta Eunice H. S. Abascal 
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5.3 EDUARDO KNEESE DE MELLO E SIDNEY DE OLIVEIRA 

 

5.3.1 PAM Várzea do Carmo (Posto de Atendimento Médico do INPS) 

 

1.Nome da obra: PAM Várzea do Carmo (Posto de Atendimento Médico do INPS) 

2. Função: Edifício público institucional de saúde  

3. Data Projeto e término da obra: 1966 - 1967 

4. Autoria: Eduardo Kneese de Mello e Sidney de Oliveira Projeto estrutural do Engo. Civil 

Jorge K. Kurkdjian. 

5. Endereço: Rua Leopoldo Miguez, 327 

6. Área do terreno  e dimensões do edifício: 200m x 50m (terreno); com área total construída 

de 30.000 m² e capacidade para atender 2.500 segurados por dia 

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: estrutura pré-moldada em concreto, sem 

aberturas externas. Sistema construtivo independente para cada um dos sete setores, com 

pilares periféricos interligados por vigas moldadas no local, espaçados em 1,20 m, suportando 

lajes nervuradas pré-fabricadas. Divisão interna com painéis leves e removíveis, em lugar de 

paredes comuns, e faixas pintadas em diferentes cores no piso, para orientar a circulação e o 

atendimento, cores estas que combinam com os cartões distribuídos aos segurados, para 

atendimento especializado; inexistência de elevadores, substituídos por um sistema de rampas 

cuja declividade não ultrapassa os 10%. Os forros apresentam placas removíveis, para facilitar 

o acesso e o remanejamento das instalações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado.  

8. Materiais (construção e acabamentos) Concreto armado, pinturas em cores fortes aplicadas 

às paredes e peças estruturais e de vedação.  

9. Programa e dimensionamento das áreas: abriga ambulatórios e clínicas de especialidades 

médicas, distribuídos em três pavimentos. Especialidades atendidas: Acupuntura, Alergia e 

Imunologia, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Dermatologia, 

Endocrinologia, Endoscopia, Fisioterapia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e 

Obstetrícia, Homeopatia, Infectologia, Medicina do Trabalho, Odontologia (Saúde da 

Familia), Radiologia e Diagnóstico Por Imagem (fonte: http://www.doctoralia.com.br/centro-

medico/pam+varzea+do+carmo+nga+63-1279846. 

10. Relações entorno (antes/hoje): o edifício bastante bem conservado, contribui 

significativamente para a identidade do local, apresentando características arquitetônicas e 
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coloração azul marcantes. Além disto, suas proporções e gabarito foram acompanhados pelas 

edificações do entrono, caracterizando o local e conferindo singularidade ao ambiente 

construído.  

11. Obra hoje: estado de conservação – Ótimo estado de conservação 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional:  

13. Modificações aparentes – não constam  

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: pinturas 

em branco e azul royal destacam o edifício no entorno.  

 

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: resulta de elementos pré-moldados de concreto, utilizados para 

compor as elevações e a estrutura, com desenho alternando essas peças (painéis côncavos e 

convexos), de modo a formar composições que se aproveitam dessa utilização dos elementos 

modulares.   

Nível de detalhamento:  

Croquis, perspectivas 

Análise espacial da planta: as divisões internas leves e removíveis, e os sistema construtivo 

prémoldado permite grande flexibilidade ao espaço, e possibilita aumentar o número de 

clínicas e setores, quando necessário. Páteos internos ajardinados cumprem a função de 

iluminação e ventilação, e conferem ao espaço maior fluidez e relacionamento entre interior e 

exterior.  

Proporções em todas as fachadas e espaços: a modulação dos elementos de vedação e 

estruturais pré-fabricados que compõem as fachadas, alternando painéis côncavos e convexos 

que recebem cores diferenciadas (azul intenso para peças côncavas e branco para a situação 

contrária) permitem um jogo compositivo complementado pelas aberturas circulares que 

receberam vidros. Elementos em concreto cuja volumetria é a de um tronco de pirâmide 

funcionam para caracterizar o conjunto, agregando a função de aberturas para entrada e saída 

do edifício.   
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Cheios e vazios: a alternância entre painéis côncavos e convexos, que se apresentam como a 

mesma peça invertida, propiciam nas elevações jogos de cheios e vazios, e de luz e sombra 

que valorizam o conjunto e sua geometria rigorosa.  

Ritmo: as situações anteriomente descritas para proporção, cheios e vazios, luz e sombra, 

fundamentadas na repetição e jogos de painéis contribuem para imprimir ritmos por meio do 

uso de elementos pré-moldados, utilizados no entanto, com arte, e demonstrando as 

oportunidades da pré-fabricação à realização de obras arquitetônicas construtiva e 

plasticamente competentes.   

Equilíbrio e simetria: Embora a massa apresente contornos regulares fruto de volumetria pura 

e também regular, as elevações, ao utilizarem modulações e jogos compositivos como os 

descritos, conferem ao edifício equilíbrio dinâmico. Os volumes de concreto que servem 

como acessos marcam, no entanto, duas massas secundárias que definem simetria ao 

conjunto.   

Volumetria: a volumetria resultante apresenta uma geometria ditada pela modulação dos 

painéis pré-fabricados, e a inexistência de aberturas externas, com exceção de troncos de 

pirâmide que funcionam como coberturas dos principais acessos fazem os cheios e a massa 

prevalecer sobre os vazios, no exterior, concentrando a atenção de quem percebe a edificação 

nos ritmos modulares e coloridos, bem como nesses elementos de acesso.  

Texturas /materiais: são os jogos de profundidade, ritmo e modulação que propiciam a quebra 

de padrões perceptivos do conjunto como repetição homogênea de padrões, e esses jogos 

criam texturas nas elevações. Pátios internos para ventilação e iluminação são responsáveis 

ainda pela perfuração da volumetria, criando espacialidade singular e diferenças entre exterior 

e interior.  

Colorido no desenho: indicação colorida das clínicas, utilizando-se de faixas pintadas no piso, 

combinando com os cartões distribuídos aos segurados; e uso de cor azul forte e branco, no 

exterior, marcando a singularidade da modulação estrutural que confere ao edifício 

expressividade.  

Singularidades/ênfases: Os institutos de aposentadoria e pensões sofreram unificação em 

1966, criando-se o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Esta Instituição assume a 

responsabilidade pelo atendimento médico-hospitalar aos previdenciários no Brasil. A partir 

da unificação, o Instituto incorpora os Hospitais Darcy Vargas, Ipiranga, Heliópolis e 

Brigadeiro e constrói grandes ambulatórios descentralizados em diversas regiões da cidade, 

destacando-se o Posto de Assistência Médica (PAM) da Várzea do Carmo, no Glicério, 
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próximo ao Rio Tamanduateí e um conjunto de três edifícios do INPS no bairro do Tatuapé, 

todos projetados pelos Arquitetos Eduardo Kneese de Mello e Sidney de Oliveira. São suas 

características: a) divisão interna com painéis leves, evitando paredes; b) indicação colorida 

das clínicas, com o uso de faixas pintadas no piso, combinando com os cartões distribuídos 

aos usuários; c) A pedido do INPS, não foram instalados elevadores, sendo que a circulação 

vertical entre os andares é executada por rampas. inexistência de elevadores, e um sistema de 

rampas de inclinação que não ultrapassa 10%.  

 

Aspectos visuais estéticos da obra  

 

 

Foto 39 - Fonte: PERRONE & REGINO, 2009, em 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1984-

45062009000100005&script=sci_arttext 
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Foto 40 - PAM: Maquete  

Fonte:http://1.bp.blogspot.com/_IV9_lA2aeWs/S4JzML7sNII/AAAAAAAAABk/-

CE0VE_5bXg/s1600-h/INPS.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 41 e 42 - O edifício do PAM conferiu ao entorno um padrão de verticalização e 

implantação, que foi acompanhado pelas demais edificações do entorno 

Autora : Gradziela Veronica Grudzinski Gazzola 
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Fotos 43 e 44 - Detalhe da modulação gerada pelos elementos estruturais e de vedação pré-

moldados 

Autora : Gradziela Veronica Grudzinski Gazzola 
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5.4. EDUARDO KNEESE DE MELLO, SIDNEY DE OLIVEIRA E JOEL RAMALHO 

 

5.4.1  CRUSP (Conjunto Residencial USP) 

1.Nome do Edifício: CRUSP (Conjunto Residencial USP) 

Trata-se do alojamento estudantil da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira. As 

vagas no CRUSP são geridas pela Coordenadoria de Assistência Social da USP (COSEAS-

USP), contando com cerca de 1.200 vagas para alunos de Graduação e Pós-Graduação. 

2. Função: Conjunto residencial para moradia dos estudantes da Universidade de São Paulo  

3. Data Projeto e término da obra: 1961-63 

4. Autoria: Eduardo Kneese de Mello; Sidney de Oliveira e Joel Ramalho Colaboradores: 

Arthur Pitta e Lello Ranzani (estrutura), Homero Lopes (instalações). 

5. Endereço: Rua do Anfiteatro, blocos A, B, C, D, E, F, e G, Cidade Universitária - São 

Paulo, SP. 

6. Área do terreno  e dimensões do edifício: o terreno em que se localiza o CRUSP está 

situado entre o centro social e o setor esportivo da Cidade Universitária Armando Salles de 

Oliveira. No sentido longitudinal, localiza-se entre a avenida principal e a avenida marginal à 

raia olímpica. O conjunto totaliza 45.000 m
2 

de área construída; são 12 edifícios, distantes 

entre si 80 m; cada edifício tem 6 pavimentos, com 625 m
2
 cada.  

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: o conjunto foi originalmente projetado para 

construção com sistemas estruturais pré-fabricados: “Foi, talvez, a primeira grande 

experiência com este tipo de construção realizada no país” (REGINO; PERRONE, 2006: p. 

8). Na prática, os edifícios foram realizados pelo Escritório Técnico da Cidade Universitária 

utilizando sistema misto, que incluiu pré-moldagem e moldagem in loco de parte da estrutura. 

sistema estrutural de concreto armado independia da vedação. As divisões internas utilizavam 

painéis leves de madeira e armários. A execução de cada um dos blocos foi entregue a 

empresas distintas. A construção ficou a cargo da Ribeiro Franco Engenharia S.A. (pré-

moldados) e Servix Engenharia Ltda. (processo tradicional). 

8. Materiais (construção e acabamentos): Concreto armado 

9. Programa e dimensionamento das áreas: o conjunto foi previsto para 2.500 estudantes, e 

hoje comporta 1.200.  Cada pavimento tem dez apartamentos, uma sala de estar, enfermaria, 

rouparia, copa, área para lixo e terraço. Os apartamentos são de um dormitório com três 

camas e respectivos armários embutidos; sala de estudos com estantes de livros e mesa para 

três alunos; sanitário e wc. A solução foi pensada para uso simultâneo de cada apartamento 
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por três alunos de tal forma que fosse possível usar a sala de estudos ou sanitário, sem 

incomodar  quem estivesse dormindo.  

10. Relações entorno (antes/hoje): o conjunto, apesar das transformações e degradação, 

continua servindo à comunidade estudantil da USP.  

11. Obra hoje: estado de conservação – precário estado de conservação dos edifícios e 

unidades residenciais, tendo ocorido a demolição de um dos 12 blocos e o abandono de cinco 

deles ainda na fase de execução da estrutura. As estruturas desses prédios inacabados se 

encontram em estado de degradação, até os dias de hoje. Os blocos passaram recentemente 

por ampla manutenção e reforma, o que descaracterizou o projeto original. Os acessos pelos 

térreos livres e contínuos sobre pilotis atualmente se encontram fechados e se converteram em 

pavimento comum destinado a vários usos. Os espaços de 80 metros entre os blocos, 

originalmente livres para lazer foram ocupados por edifícios que possuem usos conflitantes ou 

alheios ao uso habitacional.  

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: os apartamentos servem à função 

residencial abrigando estudantes; no entanto, transformações ocorreram no ambiente 

construído do conjunto, sobretudo nas divisões internas dos apartamentos.   

13. Modificações aparentes – observam-se apartamentos que sofreram alterações internas, 

quanto às divisões do espaço. Os espaços intersticiais do conjunto foram ocupados por outras 

edificações, alterando significativamente a concepção original do conjunto.  

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: edifícios 

são servidos por dois elevadores e para reduzir custos de manutenção e otimizar o uso, os 

elevadores têm parada nos patamares intermediários das escadas, entre dois pisos. A 

circulação vertical situa-se em cada um dos extremos de cada bloco, junto ao passeio coberto.  

Uma escada de emergência foi situada no extremo de cada bloco. Essa escada externa em 

concreto aparente não chega ao solo, para evitar ser usada como um segundo acesso.  

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

Características do Desenho: o desenho expressa a racionalidade construtiva da pré-fabricação 

e idealismo, na forma da implantação e espaços livres gerados, soluções de referência 

lecorbusieriana. Um idealismo urbanístico, que confere ao conjunto arrojo e expressividade 
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formal. Os blocos sobre pilotis e com recuo de oitenta metros entre eles, assim como a área 

livre do térreo foram projetados para lazer dos estudantes.  

 

Maquete 

 

 

Foto 45 - Foto da Maquete 

Fonte: http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1984-

45062009000100005&script=sci_arttext 

 

 

 

 

 

 

 

Análise espacial da planta: inicialmente, os arquitetos estudaram vários tipos de soluções das 

unidades residenciais, para acomodar um, dois ou três alunos por dormitório. A comissão 

planejadora  e diretores do Fundo para a Construção da Cidade Universitária (Fundusp) 

optaram pela solução de unidades com capacidade para três alunos. 
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Imagem 4 Implantação dos 12 blocos laminares 

Fonte: http://www.revistasusp.sibi.usp.br/img/revistas/risco/n9/05f49.gif 

 

Ritmo: A pré-fabricação e repetição da tipologia dos blocos, seguindo a máxima 

lecorbusieriana da racionalização do espaço acarretou ritmos verificados na implantação, em 

que se observa a situação de um bloco entre dois outros, o que facilitaria o acesso evitando 

um longo corredor formado pelas duas filas de edifícios.  

Equilíbrio e simetria: A massa apresenta contornos regulares fruto de volumetria pura e 

igualmente regular. A implantação mostra a imposição de ritmos a partir da distribuição 

simétrica dos blocos, em relação ao maior eixo longitudinal e no deslocamento de 

implantação de cada bloco, em que um deles se encontra entre outros dois. As fachadas 

simétricas e ritmadas são marcadas pela estrutura aparente e a caixilharia foi elaborada 

especialmente para o conjunto. A repetição desta devido à modulação é geradora de ritmo e 

simetria das fachadas.  

Volumetria: volumetria pura e igualmente regular.  

Texturas /materiais: o desenho original dotava os edifícios de texturas e ritmos devido aos 

revestimentos em fórmica dos fechamentos externos, traços hoje descaracterizados.   

Colorido no desenho: As janelas tipo guilhotina dos dormitórios e salas de estudo voltadas à 

fcahada principal, foram executadas em alumínio e o fechamento do peitoril foi executado 

com chapas coloridas de Formiplac, sendo cada edifício de uma cor diferente. 
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Foto 46 – Escadas externas 

Fonte: REGINO e PERRONE, 2009, p. 34  
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2. Análise estética da obra 

Aspectos visuais estéticos da obra (por meio de imagens/registro fotográfico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 47 e 48  

Autora: Graciane Gesteira Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 49 - Acesso aos pavimentos-tipo e unidades residenciais 

Autora:  Graciane Gesteira Rocha 
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Foto 50 - Térreo (à esquerda) e interior de uma das cozinhas dos apartamentos 

Autora:  Graciane Gesteira Rocha  

 

 

 

Fotos 51 e 52 - Interiores da cozinha 

Autora: Graciane Gesteira Rocha  
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Foto 53 – Situação do conjunto nos dias de hoje 

Fonte: http://wikimapia.org/1540026/pt/CRUSP-Conjunto-Residencial-da-USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 54 e 55 - Corredor interno de acesso unidades e precário estado de conservação atual 

Autora: Graciane Gesteira Rocha 
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Foto 56 - Observa-se a implantação, a repetição tipológica dos blocos, o distanciamento 

generoso entre estes  

Fonte:http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://universidadeparaquem.files.wordpress

.com/2010/03/crusp.jpg&imgrefurl=http://universidadeparaquem.wordpress.com/tag/movime

nto-estudantil-da-  

 

 

Fotos 57 e 58 - Processo construtivo 

Fonte: REGINO e PERRONE, 2009, p. 28.  
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Foto 59 – Cores presentes nas fachadas logo após a inauguração do CRUSP 

 Fonte: REGINO e PERRONE, 2009. P. 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 – Material de análise da obras  

Fonte: XAVIER et. al., 1983 
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PEÇAS GRÁFICAS 

 

 

Imagem 6 Planta dos pavimentos tipo do CRUSP 

Fonte: REGINO e PERRONE (2009: p. 26) 

Disponível em http://www.revistasusp.sibi.usp.br/img/revistas/risco/n9/05f50.gif 

 

FONTES CONSULTADAS 

FERNANDES, Ademar Dizioli. As transformações arquitetonicas e tecnico-construtivas do 

edificio publico de saude na cidade de São Paulo. Campinas, Universidade Estadual de 

Campinas. Faculdade de Engenharia Civil, 2003. Dissertação de mestrado.  

 

Análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo. Em “Cadernos de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo” da Universidade Presbiteriana Mackenzie/FAU 

Mackenzie. São Paulo, Ed. Mackenzie, 2006. (Pp. 1-19).  

_____________. “Eduardo Augusto Kneese de Mello: sua contribuição para habitação 

coletiva em São Paulo”. Revista Risco: Rev. Pesqui. Arquit. Urban. (on line)  n.9. São Carlos,  

2009. Pp.1-33. Disponível em 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/img/revistas/risco/n9/05f50.gif.  
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XAVIER, Alberto et. al. Arquitetura moderna paulistana. São Paulo, PINI, 1983. 
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5.5. JOSÉ MAGALHÃES Jr., JORGE WILHEIM e SAMUEL SZPIGEL 

 

5.5.1  Edifício Torre do Espigão 

 

1.Nome da obra: Edifício Torre do Espigão 

2. Função: Fundação CESP 

3. Data Projeto e término da obra: 1972 

4. Autoria: Jorge Wilheim; José Magalhães Jr. José Magalhães trabalhava á época do projeto, 

no Escritório de arquitetura de Jorge Wilheim, do que resultou a parceria neste trabalho.  

5. Endereço: R.Ministro Rocha Azevedo (esquina São Carlos do Pinhal), Bairro Cerqueira 

Cesar, São Paulo, SP. 

6. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não:colunas laminares em concreto aparente  

7. Materiais (construção e acabamentos): concreto armado e vedações de vidro. Superfícies 

externas em concreto texturado.   

8. Programa e dimensionamento das áreas: o salão principal definido pela planta tem 600m
2 

de área. A base foi desenvolvida com seis níveis, 4 pavimentos de sub-solo e garagens e duas 

entradas em cotas diferentes. Circulações verticais e sanitários se encerram em torre com 

volume cilíndrico, engastado ao volume principal, definindo espaço servidor com conexão ao 

espaço servido, este último definido pelo pavimento-tipo de planta livre.  

9. Relações entorno (antes/hoje): O edifício se realiza a partir da geometria do círculo, cujas 

colunas laminares desenham tangentes à figura do mencionado círculo. Essa solução confere 

como resultado espacial um volume de expressivo dinamismo formal, resultante da  

modificação da base geométrica do volume cilíndrico. As colunas em forma de lâminas 

estruturais suportam vedações de vidro, que rodeiam a torre. Essas lâminas-coluna 

desempenham ao mesmo tempo função plástica ao conferir leveza visual a uma estrutura de 

concreto armado,  bem como cumprem papel de quebra-sóis. Essa solução que desprende as 

colunas visualmente do corpo do cilindro, faz com que o edifício adquira grande destaque no 

entorno, ocupando um terreno de esquina de forma a criar significativo jogo de volume e 

espaços.  

10. Obra hoje: estado de conservação: ótimo estado de conservação 

11. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: edifício para escritórios e atividades 

da CESP 

12. Modificações aparentes: edifício sem alterações de programa ou características originais 



99 
 

 
 

13. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: as 

principais texturas ficam a cargo das marcas das formas de madeira no concreto aparente, 

texturizando-o, como foi bastante corrente na década de 1970, sob inspiração da tendência  a 

que se denominou brutalismo (SEGAWA, 1998). No entanto, deve-se frisar que a despeito 

dessa adoção de recursos propiciados pelo brutalismo e da definição deste de uma arquitetura 

destituída de pretensões plásticas ou de leveza, por privilegiar a exposição da matéria que a 

constitui, sem concessões estéticas, o edifício de Magalhães e Wilheim prima pela 

plasticidade e esmero na implantação vencendo a dificuldade de um terreno com abrupto 

desnível, tarefa que se demonstra cumprida com esmero compositivo e plástico. A delicadeza 

das colunas laminares que vão tangenciando o círculo fundamental é recurso para obter uma 

contradição à rudeza e fechamento das obras que caracterizam o cerne do brutalismo, em São 

Paulo.   

14. Singularidades e ênfases:  O lote em que a obra foi executada resultou de uma alteração 

do desenho de um fragmento do bairro.  A Al. Joaquim Eugenio de Lima só possuía duas 

quadras a partir da Avenida Paulista, terminando num terreno de grandes dimensões ocupado 

pelo antigo Instituto de Medicina e renomado hospital de São Paulo. O novo desenho permitiu 

a ligação dessa Alameda com a Rua São Carlos do Pinhal, dando continuidade ao sistema 

viário e permitiu lotes de dimensões relativamente pequenas, ao par dos demais existentes na 

região (PIMENTA et al., 2010). 

A  implantação de volumes  com formas articuladas (entre o círculo-base e o volume 

destinado à circulação, por exemplo), propiciou que a base consista em plataforma que exalta 

e compõe com a torre. A originalidade do projeto não se apresenta apenas na forma do 

edifício, mas também e especialmente da implantação de volumes e formas (base e torre) 

articuladas, gerando solução compacta, sem desperdício de espaço.  
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Imagem 6 Localização; Foto 60 Edifício Torre do Espigão: volumetria 

Fonte: ZEIN, Ruth Verde. http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-

tecnicas/DW%201972-135/fichatecnica1972-135.htm 

 

 

Imagem 7 – Ficha de análise da obra 

FONTE: XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna 

paulistana. São Paulo, Ed.  PINI, 1983.  



101 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8 - CROQUIS DO ARQUITETO JOSÉ MAGALHÃES Jr. 

Fonte: Arquitetura Mackenzie: os egressos e suas obras na cidade de São Paulo. Relatório 

Técnico de Pesquisa. São Paulo, 2009.  
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5.6. JOSÉ MAGALHÃES Jr. e SAMUEL SZPIGEL 

 

5.6.1  Centro do Professorado Paulista Edifício Professor Sólon Borges dos Reis 

 

1.Nome da obra: Centro do Professorado Paulista Edifício Professor Sólon Borges dos 

Reis 

2. Função: Sede do Professorado Paulista 

3. Data Projeto e término da obra: 1976 

4. Autoria:  Samuel Szpigel  e José Magalhães Jr.  

5. Endereço:Avenida da Liberdade, no. 928 

6. Área do terreno  e dimensões do edifício: 7 pavimentos, área total de 1.190m
2
.  

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: concreto armado,  lajes cogumelo e vigas de 

transição aparentes. O pilar central que sustenta a torre principal (pilone) sustenta as lajes 

cogumelo, nas quais descaregam os elementos estruturais verticais.   

8. Materiais (construção e acabamentos): concreto e vedações de vidro 

9. Programa e dimensionamento das áreas: um auditório de 500 poltronas e salão de festas,  

com capacidade para mais de 400 pessoas. A torre administrativa dispõe de 5 andares, em que 

funcionam serviços diversos, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 17 horas.  

No Saguão, há um teatro e nele funciona também o Departamento de Eventos. Expediente. O 

1º Andar se destina à Assistência no Campo Profissional  e Diário oficial, para leitura, registro 

e comunicação das publicações que interessam aos associados, através de sistema 

informatizado. Uma coleção de Diários Oficiais do Estado se encontra à disposição dos sócios 

desde 1964, para consulta. No 2º  andar, funciona a Consultoria Jurídica. No 3º Andar se 

encontram as atividades de convênio médico, contando com atendimento Royal Saúde, Blue 

Life, Amil, Sulamérica e Unimed. Funciona aí as atividades do Seguro Residencial e autos, 

por intermédio da Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais. A Presidência ocupa o 4º Andar; 

desempenha a função de determinar e gerenciar a linha que a entidade deve seguir, 

superintendendo o CPP em nível Estadual.  Juntamente com a Vice-Presidência e Diretoria 

Executiva, representa a classe perante os poderes constituídos, autoridades públicas e 

empresas privadas, pleiteando medidas convenientes e oportunas. A Vice-presidência ocupa 

também o 4º andar,  e auxilia a Presidência em suas atribuições. O 5º andar é ocupado pelas 

Diretoria executiva e Diretoria geral administrativa. Fonte: 

http://www.cpp.org.br/index_menu.php?id=129. 
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10. Relações entorno (antes/hoje): Edifício de porte diferenciado no entorno, consistindo em 

exemplar de arquitetura moderna em contexto em que predominam construções vernaculares 

ou destituídas de valor arquitetônico.  

11. Obra hoje: estado de conservação: ótimo estado de conservação 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional 

13. Modificações aparentes: o edifício se encontra bem conservado, preservando as 

características originais 

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: há 

grande predominância de vidros que conssitem em peles externas, o que ameniza o impacto 

da definição dos volumes e de sua geometria limpa e regular.  

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: volume da torre elevado sobre um pilone que consiste em coluna 

central de apoio, gerando vazio que enaltece o grande recuo em relação à rua provocado pela 

esplanada que aproveita o desnível do terreno.   O conjunto é formado por dois volumes, o 

principal da torree um outro, circular e bem mais baixo, que comporta o anfiteatro. Uma praça 

interna articula os volumes  

e os conecta à rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 61  

Fonte: http://www.buildings.com.br/edificio/1861-cpp-professorado-paulista  
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Análise espacial da planta: a planta do pavimento-tipo, destinada aos escritórios e áreas para 

atividades variadas, é livre.    

Proporções em todas as fachadas e espaços: seguindo padrões da arquitetura moderna, o 

edifício procura expressar-se por meio da volumetria que a torre desenvolve, em articulação 

com a grande esplanada que cria ao nível da Av. Liberdade. A regularidade da geometria da 

torre, cujo resultado espacial é um volume de bordas arredondadas que a suvizam e a 

repetição das elevações, submetidas ao princípio da volumetria regular, proporcionam a 

manutenção de proporções constantes, que se repetem em todas as faces do volume.  

Cheios e vazios: o contraste entre a torre cuja massa é amenizada pela pele de vidro e o 

grande vazio que a esplanada representa é o diferencial do edifício, que assim, elevando a 

torre em relação ao térreo, distingue-se na paisagem e frente ao entorno.  

Ritmo: ritmos regulares são dados pela volumetria e pele de vidro que a reveste.  

Equilíbrio e simetria: a regularidade da geometria lhe confere equilíbrio e simetria, que se 

traduz no equilíbrio do conjunto, ao compor com a esplanada 

Volumetria: dois volumes com geometrias regulares formam o conjunto edificado  

Texturas /materiais: elementos estruturais aparentes de concreto formam apenas uma moldura 

ao grande panejamento de pele de vidro que tem afixadas as esquadrias das aberturas, nas 

fachadas 

Colorido no desenho:  vidros fumê e concreto aparente trazem tons de cinza e preto ao 

conjunto.  

Singularidades/ênfases: a esplanada está deslocada do alinhamento da rua, devido ao 

pronunciado desnível do terreno. Embora uma forte sensação de que o recuo consiste em 

quebra da implantação tradicional dos edifícios em seus lotes e que há ali uma praça pública, 

o desnível é então vencido por uma escada descendente da rua à praça, o que propiciou dois 

níveis de sub-solos.  
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2. Análise estética da obra 

Aspectos visuais estéticos da obra  

 

 

 

Foto 62 – Volumetria vista da Avenida da Liberdade 

Autor: Vinicius de Faria  Queiroz Dias 
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Foto 63 - Centro do Professorado Paulista: volume da torre destacado do embasamento. Este 

se constitui de esplanada ligada à via pública, dois sub-solos e praça que se desenvolve no 

desnível do terreno.      

Autor: Vinicius de Faria Queiroz Dias 
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Imagem 9 – Ficha de análise da obra 

FONTE: XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna 

paulistana. São Paulo, Ed.  PINI, 1983, p. 202.  

 

 

 

 



108 
 

 
 

FONTES CONSULTADAS 

 

Fonte: XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos  & CORONA, Eduardo . Arquitetura Moderna 

Paulistana. São Paulo, PINI, 1983 

PORTAL DO CPP (Centro do Professorado Paulista). Em 

http://www.cpp.org.br/jornalcpp.php, acessado em maio de 2011.  
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5.7 - PAULO MENDES DA ROCHA E JOÃO DE GENNARO 

 

5.7.1 Edifício Guiambê 

 

1.Nome da obra: Edifício Guaimbê 

2. Função: Edifício residencial 

3. Data Projeto e término da obra:  1962 

4. Autoria: Paulo Mendes da Rocha e João De Gennaro 

5. Endereço: Rua Haddock Lobo, 1.447 

6. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: o Guaimbê foi o primeiro edifício residencial 

de Paulo Mendes da Rocha. Dispõe de laje nervurada que se apóia nas paredes externas, duas 

das quais apresentam o maior comprimento. Esta solução possibilitou a inexistência de pilares 

intermediários. Utiliza concreto aparente em empenas e estruturas, com duas cortinas laterais 

(no maior comprimento da planta) de natureza portante.  

7. Materiais (construção e acabamentos) : concreto aparente utilizado em empenas e estruturas 

8. Programa e dimensionamento das áreas amplo espaço de uso múltiplo abrigando áreas de 

estar e jantar, que eliminam o corredor de distribuição e garantem maior fluidez.  

9. Relações entorno (antes/hoje): a implantação possibilitando recuos laterais da torre que se 

situa sobre embasamento, e as proporções da massa construída que conferem grande elegância 

à volumetria possibilitam um destaque do edifício à percepção que se se mantém até os dias 

atuais.  

9. Obra hoje: estado de conservação: ótimo estado de conservação 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: uso residencial preservado 

13. Modificações aparentes: não constam.  

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético – Note-se 

o uso de quebras-sóis fixos  em concreto aparente, dispostos na fachada frontal.  

 

   

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 
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Características do Desenho: as paredes externas de maior comprimento que funcionam como 

estruturas portantes receberam poucas aberturas, o que ressalta o desenho dos brises de 

concreto fixos da elevação principal. A torre delgada se articula sobre um embasamento, 

conferindo a possibilidade de recuos ao edifício residencial, que resulta em artifício de 

destaque da massa no entorno.  

Nível de detalhamento: as cortinas laterais portantes foram projetadas para execução com 

formas metálicas deslizantes (reaproveitáveis),  e a concretagem deveria ser contínua até o 

último andar, com travamentos intermediários em três pontos. Mesmo não tendo sido 

realizada, a proposta mostra uma ambição de executar o edifício aplicando inovações 

tecnológicas (ZEIN, 2011).  

Análise espacial da planta: O apartamento-tipo tem uma planta singela e eficaz  de secção 

constante, que se desenvolve em faixas perpendiculares à rua, cujas paredes externas são 

portantes. “A planta-tipo do Edifício Guaimbê retoma o tema da “galeria corredor” também 

presente no edifício da Rua Piauí (Mello Saraiva e Schneider) torna-se amplo espaço de uso 

múltiplo abrigando áreas de estar e jantar, que eliminam o corredor de distribuição e garantem 

maior fluidez entre os ambientes” (ZEIN, 2011). 

Proporções em todas as fachadas e espaços: os brises na elevação frontal conferem ritmo e 

proporção, repetindo-se em todos os pavimentos da torre e ressaltando sua verticalidade. A 

torre apresenta proporção que resulta do aproveitamento do maior comprimento do terreno 

para o desenvolvimento da planta.   

Cheios e vazios: os jogos mais expressivos estão na elevação frontal, entre as curvaturas dos 

brises e vidros. A relação entre torre e embasamento proporciona uma espacialidade 

destacando a implantação do conjunto.  

Ritmo: os brises na elevação frontal conferem ritmo e proporção, repetindo-se em todos os 

pavimentos da torre e ressaltando sua verticalidade.   

Equilíbrio e simetria: o conjunto de torre e embasamento trabalho o equilíbrio simétrico  

Volumetria: duas volumetrias fundamentais, da torre e embasamento, definem o conjunto.   

Texturas /materiais: Obra representativa do brutalismo paulista, expondo a materialidade 

constitutiva e tirando partido dessa exposição para a evidência de texturas e materiais.  

Uso de cores: inexistente, somente a coloração e textura do concreto aparente. Obra 

representativa do brutalismo paulista, expondo a materialidade constitutiva.  
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Imagem 10 - Localização 

Fonte: http://www.googlemaps.com.br   

 

PEÇAS GRÁFICAS 

 

Imagem 11 - “A planta-tipo do Edifício Guaimbê retoma o tema da “galeria corredor” 

também presente no edifício da Rua Piauí (Pedro Paulo de Melo Saraiva e Mauricio T. 

Schneider) torna-se amplo espaço de uso múltiplo abrigando áreas de estar e jantar, que 

eliminam o corredor de distribuição e garantem maior fluidez entre os ambientes” (ZEIN, 

2011.).   
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Imagem 12 – Plantas 

Fonte: CAMARGO, 2011 
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Imagem 13 - CORTE 

Fonte: ZEIN, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 64 e 65   

Fonte: CAMARGO, 2011 e ZEIN, 2011 
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Fotos 66, 67, 68 e 69 

Autor: Vinicius de Faria Queiroz Dias 
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Imagem 14  – Ficha de análise da obra 

FONTE: XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna 

paulistana. São Paulo, Ed.  PINI, 1983, p. 76.  
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5.7.2 Ginásio do Clube Paulistano 

 

1. Nome do Edifício: Ginásio do Clube Paulistano 

2. Função: ginásio esportivo do Clube Paulistano 

3. Data Projeto e término da obra:  1958 

4. Autoria: Paulo Archias Mendes da Rocha e João De Gennaro 

5. Endereço: Rua Honduras, bairro Jardim Paulista, São Paulo 

6. Área do terreno e dimensões do edifício: 250 m2 de área construída, em terreno de 760 m2. 

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: estrutura de concreto aparente, com anel 

central de concreto que suporta estrutura atirantada, a qual descarrega nos pilares periféricos. 

“Sobre a plataforma retangular de 75 x 60 m se apóiam os seis pilares dispostos regularmente 

em círculo, apoiando uma marquise em anel circular com mais ou menos 12.50 m de largura e 

secção transversal trapezoidal, conformada por uma viga em duplo caixão perdido e duas abas 

simétricas em balanço; ambos em concreto aparente. Esse anel periférico permite a livre 

circulação coberta dando acesso a duas arquibancadas opostas, dispostas paralelamente à 

quadra esportiva”  (ZEIN, 2011).   

8. Materiais (construção e acabamentos): concreto aparente utilizado em superfícies e 

estruturas  

9. Relações com o entorno (antes/hoje): Edifício concebido como estrutura suspensa e 

levemente apoiada, liberando a percepção de fluidez espacial entre espaço interno e externo, 

preservada até os dias de hoje.  

10. Obra hoje: estado de conservação: ótima conservação 

11. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: uso preservado 

12. Modificações aparentes: não consta 

13. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético:  o 

sistema estrutural descrito e o rigor que o fundamenta no paralelismo dos planos e modulação 

resulta plasticamente em caixa circundada por um tratamento uniforme.    

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

Características do Desenho: Concepção espacial moderna, em que a forma é síntese, nascendo 

do programa, da construção e do lugar – “[...] da definição simultânea da estrutura 

formal/espacial e da estrutura resistente de um edifício” (MAHFUZ, 2005). 

Croquis, perspectivas 

 

Imagem 15  

 Fonte: http://arkitectos.blogspot.com/2007/06/paulo-mendes-da-rocha.html  

 

 

Análise espacial da planta: a rigorosa geometria da planta não é exercício abstrato de forma, 

mas uma concepção amparada na solução estrutural e material. O círculo como fundamento 

da planta possibilita a eqüidistância dos pilares de apoio externos ao anel central, distribuindo 

assim uniformemente a luz natural que atravessa o conjunto edificado. A formalização da 

planta, em associação à concepção estrutural, se tornam fatores para que o edifício repouse 

suvaemente nosolo, permitindo amplas visuais para a esplanada em que se implanta e o 

quarteirão.  

Proporções em todas as fachadas e espaços: A forma circular e distribuição modulada e 

ritmica dos pilares, cuja forma cria uma espacialidade singular ao conjunto edificado, 

estabelece uma geometria cuja proporção e rigor é condição para os efeitos de equilíbrio 

resultantes. Uma plataforma de 75 x 60 ms abriga vestiários e anexos, parcialmente enterrados 

e um vazio de 45 m de diâmetro acolhe as arquibancadas.  

http://2.bp.blogspot.com/_kbn8MFkCWGI/TFVh7hiYqtI/AAAAAAAAGxE/TzD_yhSmEoU/s1600/e.jpg
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Cheios e vazios: a cobertura quase plana deixa evidenciada a forma espacial ditada pela 

estrutura engenhosamente concebida, dando a perceber uma estrutura visualmente leve, 

apesar da massa de concreto utilizada.  

Ritmo: a distribuição equidistante do anel central e ao redor do círculo que a planta determina 

dos grandes e singulares pilares dispostos como solução estrutural e plástica, comparecem 

para estabelecer ritmos regulares ao redor da forma circular.  

Equilíbrio e simetria: o círculo é a base para um efeito equilibrado na distribuição dos espaços 

e elementos estruturais.  

Volumetria: o volume tem a percepção da massa amenizada pelo requinte e engenho 

estrutural, que é capaz de criar, a partir deste, uma leveza visualmente apreensível da 

totalidade construída.  

Texturas /materiais: a obra expões o concreto estrutural que adquire qualidades plásticas 

evidenciadas pelas formas inusitadas que o conjunto apresenta.  

Colorido no desenho: mantém a sobriedade do tom do concreto aparente  

Singularidades/ênfases: o edifício foi pensado como parte e continuidade do meio urbano, 

conectando-se a este, e assumindo-se como praça semi-elevada e aberta.  Esta solução 

possibilitou acesso livre às arquibancadas do ginásio coberto. A solução conceitua o clube 

como espaço privativo e público a uma só vez, sendo que, para o clube, a praça é  mirante e 

terraço (ZEIN, 2011).  

 

Foto 70 Ginásio do Clube Paulistano e praça de acesso 

Fonte: http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201958-

31/fichatecnica1958-31.htm.  
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Fotos 71, 72 e  73  

Fonte:http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201958-

31/fichatecnica1958-31.htm  
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Foto 74 -  Interior 

Fonte: http://arkitectos.blogspot.com/2007/06/paulo-mendes-da-rocha.html 

 

Imagem 16 - PLANTA 

 Fonte: redesenho do Arqo. Ms. Edson Lucchini, in ZEIN, 2011. 

http://2.bp.blogspot.com/_kbn8MFkCWGI/RnZb29JSk8I/AAAAAAAAAjQ/HEEVVLRJzt8/s1600-h/1.jpg
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Imagens 17 e 18 - CORTES – Fonte: idem imagem anterior 

Imagem 19 – CORTE Fonte: idem imagem anterior 

 

Imagem 20 - Elevação 

Fonte: 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=5b97fb10b4e144a5a6fee8e2140acec9  
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5.8. - PEDRO PAULO DE MELO SARAIVA E MAURICIO TUCK SCHNEIDER 

 

5.8.1 – Edifício Albar 

 

1.Nome da obra: Edifício Albar 

2. Função: Edifício residencial 

3. Data Projeto e término da obra: 1963-1964 

4. Autoria: Pedro Paulo de Melo Saraiva e Mauricio Tuck Schneider. Construtora: Biro 

Ernesto Zeitel 

5. Endereço: Rua Albuquerque Lins, 1.045 – Santa Cecília, SP 

6. Área do terreno  e dimensões do edifício: o lote tem 20 mx 40 m, é de esquina (Rua 

Albuquerque Lins com Alameda Barros). O recuo em relação ao edifício vizinho e as 

dimensões e forma do terreno foram critérios para o partido adotado, que optou por dois 

blocos independentes articulados pela circulação vertical e prumada de serviços.  

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: edifício sobre pilotis   

8. Materiais (construção e acabamentos) Concreto armado e estrutura independente.  

9. Programa e dimensionamento das áreas: térreo sobre pilotyps com salão de festas; onze 

pavimentos-tipo, cada um com  324 m2; 22 unidades residenciais; 2 apartamentos por andar 

de 162 m2, 3 dormitórios. Apartamento para zelador e estacionamento no sub-solo (2 vagas).  

10. Relações entorno (antes/hoje): relação de vizinhança mantida desde a implantação 

11. Obra hoje: estado de conservação – Ótimo estado de conservação 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: não consta 

13. Modificações aparentes: não constam 

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: o edifício 

é revestido de pastilhas cerâmicas, que contrastam com as janelas de madeira.  
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ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: o desenho procurou desenvolver uma volumetria apresentando 

massas equilibradas. O equilíbrio se revela também nas elevações, que distribuem 

simetricamente composições que articulam cheios e panos de aberturas.  

Análise espacial da planta: a planta se desenvolve em duas alas, simétricas em relação a uma 

articulação central que contém as circulações verticais e prumada de serviços. As aberturas 

dos dormitórios estão voltadas ao poente.  

Proporções em todas as fachadas e espaços: a fachada principal voltada à Alameda Barros 

demonstra proporcionalidade obtida entre faixas laterais revestidas e porção central, formada 

pelas sucessões rítmicas de aberturas.  

Cheios e vazios: o térreo sobre pilotis cria espacialidade que enfatiza a fluidez, compondo 

com a torre.  

Ritmo: as aberturas e massas criam ritmo nas elevações.   

Volumetria: volume regular, de geometria pura, própria à arquitetura moderna.  

Texturas /materiais: concreto armado estrutural, madeira, pastilhas cerâmicas, vidros e 

alumínio.   

Colorido no desenho: contraste entre os revestimentos cerâmicos em branco e a madeira das 

aberturas.    

Aspectos visuais estéticos da obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 75 – Edifício Albar 

Fonte: http://123i.com.br/buscar/Sao-Paulo?q=R.%20Dr%20Albuquerque%20Lins 
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Foto 76 -Localização: Rua Dr. Albuquerque Lins, no. 1.045, esquina com Alameda Barros 

Fonte: Google Street View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com.br/maps?q=Rua+Doutor+Albuquerque+Lins,+1045,+S%C3%A3o+Paulo&layer=c&z=17&iwloc=A&sll=-23.536151,-46.657080&cbp=13,248.4,0,0,0&cbll=-23.536142,-46.657057&hl=pt-BR&gl=br&ved=0CA4Q2wU&sa=X&ei=viuzTYHKL4HqzASY_7HZCw
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Imagem 21 – Edifício Albar              Fonte: Revista Acrópole, no. 310, 1964, p. 42 
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Imagem 22 – Edifício Albar Volumetria e Plantas pavimento térreo e pavimento-tipoFonte: 

Revista Acrópole, no. 310, 1964, p. 43 
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5.8.2 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL À RUA PIAUÍ (EDIFÍCIO TAMAR) 

 

1.Nome do Edifício: Edifício residencial à Rua Piauí (Condomínio Edifício Tamar) 

2. Função: Edifício residencial 

3. Data Projeto e término da obra: 1962-1964 

4. Autoria: Pedro Paulo de Mello Saraiva e Mauricio Tuck Schneider  Construção Engo. 

Mario Montag e Rafael Golombeck 

5. Endereço: Rua Piauí, 631 Higienópolis, SP  

6. Área do terreno  e dimensões do edifício: o terreno tem dimensões reduzidas, de 14,50 x 50 

ms.  O edifício apresenta o térreo e mais 11 pavimentos, sendo um apartamento por andar. 

Conta com 1 sub-solo de garagem,com 22 vagas.    

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: Estrutura em sistema porticado, utilizando 

concreto armado. Os pilares são visíveis externamente, semi-embebidos nas lajes. O sistema 

de pórtico se acentua mediante a exposição e visibilidade dos pilares.   

8. Materiais (construção e acabamentos) Concreto armado; exteriores revestidos.  

9. Programa e dimensionamento das áreas: pavimento-tipo com 255 m
2, 

, caracterizando 

apartamentos de alto padrão. O pavimento tipo conta com as circulações verticais localizadas 

(dois elevadores e escada)  no centro da planta, subdividindo-a, simetricamente. À esquerda 

dessa área central, distribuem-se três dormitórios, vestiário, dois banheiros; à esquerda dos 

elemento de circulação, estão as salas de estar e jantar, cozinha, terraço de acesso, área de 

serviço e quarto de empregada. O térreo encontra-se elevado em relação à rua; observa-se a 

presença de rampa de acesso ao sub-solo.   

10. Relações entorno (antes/hoje): relação de vizinhança mantida desde a implantação. 

Recuos laterais e uso de pilotis permitiram proporções esguias para o volume, fazendo com 

que o edifício tenha uma aparência e escala que amenizam possíveis constrangimentos 

causados pelas dimensões do lote (ACRÓPOLE, 1965).   

11. Obra hoje: estado de conservação – Ótimo estado de conservação 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional:  

13. Modificações aparentes: não constam  

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: os 

arquitetos se utilizaram de diferentes caixilhos, o que confere à fachada diversidade  e 
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dinamismo, variando de acordo com o tipo de ambiente que vazam (ZEIN, 2011). Os 

elementos estruturais externos são revestidos.  

 

 ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: a expressão arquitetônica é foretemente condicionada à solução 

estrutural, que se encontra visível. Os ritmos e proporções impressos à elevações resultam da 

exibição de elementos estruturais e jogos compositivos com os perfis da caixilharia de 

alumínio.  

Nível de detalhamento: faixas revestidas de jacarandá demarcam a separação entre 

pavimentos na fachada, assinalando rtimos horizontais na toalidade vertical.  

Croquis, perspectivas 

Análise espacial da planta: A planta-tipo se baseia na “galeria corredor”  (ZEIN, 2011), 

gerando o uso da estrutura independente  generoso espaço de uso múltiplo,  abrigando áreas 

de estar e jantar, recurso que possibilta eliminar o corredor de distribuição e propiciar maior 

fluidez entre os ambientes. 

Proporções em todas as fachadas e espaços 

Cheios e vazios: a fachada frontal revela-se francamente vedada por vidros, vazando a massa 

que é fortemente condicionada pelos elementos estruturais, caros ao brutalismo.  

Ritmo: Na fachada frontal, o ritmo é fruto da modulação regular da caixilharia e nas fachadas 

laterais, a modulação dos pilares aparentes não é constante. No entanto, visualmente, a 

percepção é de uma sucessão de elementos estruturais semelhantes.  

Equilíbrio e simetria: A fachada frontal é marcada pelo equilíbrio conferido pela modulação 

da cixilharia, que a divide em quatro faixas que acentuam a verticalidade.  

Volumetria: o volume prima por linhas retas e geometria pura e rigorosa.   

Texturas /materiais: o edifício tem caixilharia de alumínio, vidros ray-ban, revestimentos em 

mármore e lambris de jacarandá, assim como nas fachadas laterais, os pilares estão revestidos 

de material cerâmico branco.   

Colorido no desenho: a madeira dos lambris contrasta com a transparência dos vidros de 

tonalidade verde, e alumínio das peças de caixilho, bem como faz par com os revestimentos 

em mármore que se encontram no térreo e acesso social. Essa diversidade materiais e cores 
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caracteriza o edifício, que deixa por essa razão de ser singularizado exclusivemanete pela 

materialidade da estrutura.   

Singularidades/ênfases: elegância de proporções, leveza visual assinalada pelo generoso recuo 

em relação à via.  
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2. Análise estética da obra 

 

 

 

 

 

 

Localização 

 

Mapa 3  

 Fonte:http://www.infoguiasaopaulo.com.br/sao-paulo/administracao-de-

condominios/map/condominio-edificio-tamar-1.html  

  

http://www.infoguiasaopaulo.com.br/sao-paulo/administracao-de-condominios/map/condominio-edificio-tamar-1.html
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Aspectos visuais estéticos da obra (por meio de imagens/registro fotográfico) 

 

 

Foto 76 – Volumetria que se destaca na paisagem devido aos recuos laterais 

Autor: Vinicius de Faria Queiroz Dias 
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Foto 77 – Fachada frontal 

Autor: Vinicius de Faria Queiroz Dias 

 

Foto 78 – Térreo sobre pilotis e espacialidade generosa e fluida no térreo 

Autor: Discente Vinicius de Faria Queiroz Dias 
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Foto 79 – Recuo lateral, que possibilita independência do volume implantado 

Autor: Discente Vinicius de Faria Queiroz Dias 

 

Foto 80 – Elementos estruturais: pilares embebidos nas paredes laterais contrastam com 

envidraçamento da fachada frontal 

Autor: Discente Vinicius de Faria Queiroz Dias 
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5.9 - TITO LIVIO FRASCINO E VASCO DE MELLO 

 

5.9.1 - Edifício Administratvo Grupo Empresarial Ferrostaal S.A. – Comércio e 

Indústria 

 

1.Nome do Edifício: Edifício Administrativo Grupo Empresarial Ferrostaal S.A. – 

Comércio e Indústria 

2. Função: edifício administrativo 

3. Data Projeto e término da obra: 1980 

4. Autoria: Tito Livio frascino e Vasco de Mello – Central de Projetos Ltda. Arqs. 

Colaboradores: Edson Ueda, Roberto S. Paternostro e Nadia Cahen 

5. Endereço: Av. das Nações Unidas. 22.351 São Paulo 

6. Área do terreno  e dimensões do edifício:  

7. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: concreto aparente 

8. Materiais (construção e acabamentos): concreto e vidro 

9. Programa e dimensionamento das áreas: área total construída 5.950 m2. Edifício Principal 

de Escritórios, Sala de Exposições, Centro de Processamento de Dados. 

10. Relações entorno (antes/hoje): o novo edifício criou um conjunto que, conforme os 

arquitetos, não visou à unidade de conjunto, mas um contraste.  

11. Obra hoje: estado de conservação – ótimo estado de conservação 

12. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: sem descaracterizações 

13. Modificações aparentes: não consta.  

14. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético 

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: conforme os arquitetos Vasco de Mello e Tito Livio Frascino, 

procurou-se uma totalidade diversificada, formada pelo edifício original e o novo acréscimo. 

A solução escalonada das massas do edifício de acréscimo tem o obejtivo de criar 
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singularidade plástica e fornecer proteção ambiental. As principais aberturas se voltam às 

áreas internas do terreno   (MELLO, 2011). 

Nível de detalhamento 

Croquis, perspectivas 

Análise espacial da planta: o novo adendo é destinado a escritórios do tipo landscape office,  

Proporções em todas as fachadas e espaços 

Cheios e vazios: a singularidade compositiva é fruto de jogo de cheios e vazios, buscado nos 

recuos das volumetrias que demarcam os vários pavimentos do edifício.  

Ritmo: o ritmo se desenvolve conforme repetição de um padrão de recuos na massa.  

Equilíbrio e simetria: uma expressiva espacialidade foi criada com o recorte da volumetria, 

principalmente com recuos dos volumes dos pavimentos uns em relação aos outros. O 

resultado é um conjunto que é marcado por equilíbrio dinâmico e assimetria, desenvolvidos 

tridimensionalmente.   

Volumetria: consta de articulação de volumes distintos, em escala e gabarito de altura, bem 

como em termos de soluções de recortes, cheios e vazios.   

Texturas /materiais: o concreto aparente tratado com camada de silicone dá ao edifício de 

apoio um acabamento refinado 

Colorido no desenho: As fachadas foram tratadas a fim de receber brises soleil, e cores vivas 

(amarelo) foram aplicadas a detalhes.  

Singularidades/ênfases:o projeto foi objeto de um concurso para a ampliação das instalações e 

escritórios da empresa. Havia no local um edifício que foi reciclado interna e externamente, 

tendo recebido adição de áreas de apoio, que configuram uma volumetria diferenciada e com 

gabarito mais baixo.   

 

2. Análise estética da obra 

Aspectos visuais estéticos da obra (por meio de imagens/registro fotográfico) 
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Foto 81 – Volumetria e recortes na massa, gerando jogos de cheios e vazios 

 

Fonte: 

http://www.vascodemello.com.br/projetos.htm;http://www.titolivio.com.br/imagens/ferrostal.j

pg  
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MELLO, Vasco de. Site dipsonível em http://www.vascodemello.com.br/projetos.htm -  

 http://www.titolivio.com.br/imagens/ferrostal.jpg  
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5.9.2 - Edifício Paulista Boulevard 

 

1.Nome da obra: Edifício Paulista Boulevard 

2. Função: Edifício de escritórios Cliente Julio Bogoricin; Paulitec  Construções Ltda.  

3. Data Projeto e término da obra: 1993-95 

4. Autoria: Tito Livio Frascino e Vasco de Mello – Central de Projetos Ltda.  

Arqa. Colaboradora: Patricia Pereira Galvão Alves 

5. Endereço: Alameda Santos, 211 São Paulo  

6. Sistema Estrutural, estrutura aparente ou não: concreto, 20 pavimentos 

7. Materiais (construção e acabamentos): concreto e vidro; chapas de alumínio 

6. Programa e dimensionamento das áreas: área total construída 15.100 m2. Área total para 

locação 7.200 m
2
. Edifício de escritórios, e serviços de apoio.  

9. Relações entorno (antes/hoje): edifício distinto dos vizinhos, em termos de escala e número 

de pavimentos. Por essa razão, impõe-se à paisagem e a redesenha, e ao mesmo tempo, 

confere identidade marcante ao conjunto edificado.  

10. Obra hoje: estado de conservação – ótimo estado de conservação 

11. Uso atual e adaptações decorrentes de uso funcional: sem descaracterizações 

12. Modificações aparentes: não consta.  

13. Detalhes: colunas, texturas, acabamentos e revestimentos, ornamentos, pisos, térreo, andar 

tipo, circulações, paisagismo, elementos estruturais de uso ornamental e/ou estético: as 

colunas do térreo são revestidas em alumínio; formando contraste com o fulget branco que 

reveste a estrutura e conferem ao edifício colorações claras que revestem a luz solar.  

 

ANÁLISE ESTÉTICA  

 

1. Análise estética do projeto 

 

Características do Desenho: O desenho procura evidenciar as necessidades estéticas,pautadas 

em superfícies e exterioridade preponderantes, por se tratar de edifício coprporativo.  Além de 

dotar a construção de aprimorados requisitos tecnológicos para o funcionamento dos 

escritórios, observa-se o tratamento das fachadas que receberam  com fulget branco (MELLO, 

2011). 
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Nível de detalhamento: No térreo uma parede côncava em tijolos de vidro emoldura um 

conjunto de colunas que tem como pano de fundo a superfície de vidro mencionada.  

Croquis, perspectivas 

Análise espacial da planta:  

Proporçõ procura evidenciar as necessidades estéticas, além de dotar a construção de 

aprimorados requisitos tecnológicos para o funcionamento dos escritórios. A fachada com 

fulget brancoes em todas as fachadas e espaços 

Cheios e vazios: a singularidade compositiva é fruto de jogo de cheios e vazios, buscado nos 

recuos das volumetrias que demarcam os vários pavimentos do edifício.  

Ritmo: o ritmo se desenvolve na repetição das sacadas no corpo central, na curvatura repetida 

nos últimos pavimentos. A nítida separação visual entre base, corpo e coroamento marcam os 

ritmos que constituem a composição volumétrica.   

Equilíbrio e simetria: o edifício apresenta equilíbrio simétrico, e desenho que traz princípios 

de arquitetura academista: base, corpo e coroamento destacados à percepção e marcados por 

materialidades distintas. Um pórtico envolve a volumetria dá unidade ao conjunto tripartido, a 

base, as sacadas pronunciadas do corpo principal e revestidas em chapas de alumínio e os 

pavimentos superiores envidraçados e com fechamentos curvos com vidros azuis, formam 

uma totalidade de forte impacto visual na cidade.   

Volumetria: jogo de volumes das sacadas revestidas por chapas de alumínio e  superfície 

curva dos últimos andares do prédio, todos destinados a escritórios (fonte: 

http://www.revistaconstrucaoenegocios.com.br/materias.php?FhIdMateria=274). 

Texturas /materiais:  concreto revestido por alumínio e fulget branco  

Colorido no desenho: revestimentos  de fulget branco contrastam com as chapas de alumínio e 

vidros azuis dos pavimentos de escritórios superiores.  

Singularidades/ênfases: ênfase na composição do volume e das superfícies, pontos focais para  

a construção de imagem corporativa por meio da arquitetura 
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Aspectos visuais estéticos da obra (por meio de imagens/registro fotográfico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 82, 83 e 84 – Térreo e acesso principal (à esquerda); volumetria com destaque para o 

ático (à direita) e fachada frontal que explora o contraste entre as fitas de aberturas 

envidraçadas e o ático e sua curvatura 

Fonte: http://www.buildings.com.br/edificio/1145-paulista-boulevard 
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Foto 85 – Relação do edifícios com seu entorno e o ambiente construído 

Fonte: MELLO, Vasco de. Site dipsonível em http://www.vascodemello.com.br/projetos.htm 

-  http://www.buildings.com.br/edificio/1145-paulista-boulevard  
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MELLO, Vasco de. Site do Arquiteto, disponível em 

http://www.vascodemello.com.br/projetos.htm -  http://www.buildings.com.br/edificio/1145-

paulista-boulevard  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As obras arquitetônicas estudadas revelam uma qualidade fundamentada na formação 

recebida pelos arquitetos objeto de investigação, qualidade obtida pela competente integração 

e articulação entre aspectos técnicos, plásticos e de composição.  

Exprimem um “saber fazer” arquitetônico, e competência no uso dos materiais - 

quanto às técnicas empregadas, limites e possibilidades de aplicação. No entanto, essa 

habilidade e competência técnicas constatadas não excluíram a percepção de que nas obras 

analisadas observam-se soluções plásticas e de composição que as tornam presença marcante 

no ambiente construído e objetos singulares de qualificação desse ambiente.  

Embora se observe que a época de formação na escola varie (variação que se atém ao 

intervalo do recorte de 1931 a 1965), é possível notar que se os fundamentos de formação 

propiciaram sólida base de princípios de natureza funcional, teórica, experimental e técnica, a 

opção estética coube sempre ao indivíduo, sujeito da escolha considerada adequada e 

justificada, para responder aos desafios que a realidade e o momento histórico de atuação 

impõem. 

Se conteúdos e formas de atuação se caracterizaram como condição de excelência para 

a qualidade da produção arquitetônica dos arquitetos e obras estudados, é também importante 

assinalar que o momento histórico relativo a essa produção era o de um país em que tudo se 

encontrava por fazer: havia campo de trabalho para os arquitetos que se formavam e 

passavam a atuar nas principais capitais brasileiras em busca da modernização. Nesse 

ambiente urbano em que havia urgência de obras arquitetônicas expressando os mais 

diversificados programas funcionais e para as quais a opção da arquitetura moderna se 

expressava adequada, legítima e de vanguarda. É possível dizer que essas gerações de 

arquitetos foram beneficiadas pela quase inexistência de infraestrutura necessária a um País 

rumo ao seu desenvolvimento.  

Os arquitetos mackenzistas receberam sólida e rigorosa formação capaz de 

proporcionar-lhes meios competentes de atuação para enfrentar a escolha pela arquitetura 

moderna, fazendo desses arquitetos pioneiros, contribuindo para a consolidação dessa 

arquitetura em São Paulo e no País, apesar de toda resistência à época, em relação aos 

elementos do novo paradigma, o moderno. As mais diversas finalidades a que se destinavam 

as obras somente vêm enaltecer a contribuição do papel desempenhado pelos Arquitetos 

formados no Mackenzie no cenário arquitetônico nacional.  
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Cabe ainda ressaltar que os bons resultados de natureza arquitetônica observados no 

decorrer dos estudos não se devem apenas à formação acadêmica e formal, mas também às 

oportunidades de relacionamento, solidariedade e troca de vivências e informações, isto é, a 

existência de um ambiente cultural endógeno e social propício ao estabelecimento de uma 

rede de relacionamentos entre os formados na faculdade. Esta característica se refletiu na 

qualidade das obras de arquitetura estudadas, à medida que essa cultura de ajuda mútua foi 

surgindo, no decorrer da pesquisa, como responsável por associações, parcerias estudantis e 

profissionais, que resultaram em significativos trabalhos realizados em conjunto ou 

estimulados pela proximidade, quer dos indivíduos ou dos escritórios de arquitetura de que 

estes eram os titulares. Não se pode deixar de lembrar que tais parcerias se davam também 

entre ex-alunos que ingressavam na profissão e professores da faculdade, de que é exemplo o 

profícuo relacionamento acadêmico e profissional, entre os arquitetos mackenzistas e o 

Professor Engenheiro e calculista Roberto Rossi Zuccolo, de cujo relacionamento foi possível 

surgir obras de elevada qualidade de desenho e construção.   

Esse ambiente acadêmico foi responsável pela possibilidade de amadurecimento 

intelectual conjunto e formação de laços de amizade e cooperação, de que resultaram ricas 

parcerias profissionais. Deve-se lembrar que tal ambiente cultural favorável e vanguardista se 

manifestou de formas diversas ao longo do período estudado, conforme a faculdade buscava 

caminhos para atender às demandas que historicamente se impunham aos arquitetos e à 

profissão.  

É importante também frisar que a localização privilegiada do Campus do Mackenzie e 

sua proximidade com a área central da cidade e as ofertas culturais do momento, em muito 

contribuíram para o contato de seus alunos com as outras manifestações artísticas e culturais 

que aí se desenvolviam. A estratégica localização propiciou também o relacionamento dos 

estudantes da faculdade e profissionais nela formados com as outras instituições próximas, 

bem como o acesso dos alunos às obras de arquitetura moderna que despontavam no bairro de 

Higienópolis, no decorrer do período recortado. 

 Ressalte-se que o desenvolvimento urbanístico desse bairro favoreceu ali a 

implantação de um significativo patrimônio de arquitetura moderna, que conformou um vasto 

conjunto de exemplares arquitetônicos à disposição de estudantes e profissionais que 

buscavam adotar os paradigmas novos que a prática dessa arquitetura exigia. Alguns 

arquitetos que realizaram parte desse patrimônio moderno exerceram a docência na faculdade, 

nela assumindo posição de destaque, e outros, ex-alunos, foram exercê-la em outras 
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instituições, demonstrando o fluxo de influências estabelecido em meio ao ambiente cultural 

que se oferecia.   

As considerações aqui apresentadas sugerem uma possível relação entre a qualidade 

atingida pelas obras estudadas e a formação recebida no Mackenzie, compreendendo essa 

formação de um ponto de vista que envolve o rigor acadêmico e habilidades técnicas e 

plásticas adquiridas, bem como envolvendo o ambiente cultural, artístico e social que 

alicerçou essa formação.  A pesquisa realizada abre um campo de possibilidades a ser 

explorado em futuros trabalhos, no que diz respeito à análise da produção arquitetônica em 

São Paulo e no Brasil, no período de implantação e consolidação da arquitetura moderna, 

produção esta realizada por ex-alunos da Arquitetura Mackenzie. Também se revela rico 

instrumental para a exploração de fundamentos para a reflexão a respeito do ensino de 

arquitetura e a formação do arquiteto, nas condições históricas e  meio acadêmico atuais.  
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