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INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA REALIZADA
As pesquisas do grupo “Arquitetura, Ensino e Profissão” têm por objetivo geral contribuir para
a divulgação e registro da vasta e intensa produção arquitetônica dos arquitetos diplomados pela
Faculdade de Arquitetura Mackenzie, no período que compreende desde a fundação da Escola
como Faculdade autônoma, em 1947, até 1970. Esse período desperta grande interesse
acadêmico e de pesquisa, por consistir em momento em que se experimenta, no Brasil e no
mundo, a transição do paradigma arquitetônico acadêmico ao moderno, incidindo de maneira
significativa na educação dos Arquitetos. O período estabelecido abrange o intervalo entre as
décadas de 40 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 Kubitschek de Oliveira (1955-1960), Jânio da Silva Quadros
(1961), João Goulart (1961-1964) e o golpe militar de 1964, com a consequente implantação
do regime militar. Houve ênfase na implantação e desenvolvimento da indústria nacional e da
infraestrutura necessária, na busca da independência das importações, na cultura nacional e na
afirmação de uma nação que buscava seu lugar no cenário mundial (ABASCAL, BREIA E
MENDES, 2011). Neste período assistiu-se ao crescimento da população e o aumento
expressivo do êxodo rural, 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 obtenção de recursos financeiros, 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 infraestrutura.
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. Verificou-se a presença de condições favoráveis ao acolhimento da Arquitetura
Moderna, na forma de edifícios corporativos, comerciais e residenciais, dando oportunidade ao
florescimento de uma intensa prática arquitetônica. Os egressos da Arquitetura Mackenzie
contribuíram para a consolidação da nova Arquitetura em São Paulo, bem como em outras
regiões do País.
Experiência pioneira no ensino e formação em Arquitetura no País, a Faculdade de Arquitetura
Mackenzie viveu a transição do ensino da Arquitetura Acadêmica para o da Arquitetura
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Moderna, de maneira tensa e produtiva. Assistindo ao processo histórico, na FAU Mackenzie
jovens estudantes e egressos, motivados pela modernidade em marcha e embasados pela sólida
formação acadêmica recebida nos bancos escolares, tornaram-se ao mesmo tempo hábeis
projetistas acadêmicos e agentes da prática e consolidação da arquitetura moderna em São Paulo
e no Brasil.
O estudo dos fundamentos da formação dos arquitetos mackenzistas permite compreender
melhor a marcante e competente presença do Arquiteto fundador Christiano Stockler das Neves
direcionou a adoção de procedimentos didáticos metodológicos no Curso. Estes eram
referenciados diretamente no repertório adquirido em sua formação, na Fine Arts School of
Pennsilvanya, pautada pela visão da Arquitetura como integração entre arte e técnica. Essa
visão se fundamentava nos princípios acadêmicos da École des Beaux-Arts de Paris e pela
prática e habilidade na adoção dos elementos e princípios compositivos provenientes do
academicismo, em conjugação com a adoção dos avanços tecnológicos desenvolvidos para a
construção civil. Pode-se dizer que estes fundamentos implantados com rigor propiciaram aos
mackenzistas a possibilidade de se tornarem arquitetos modernos, desde 1917, quando o Curso
era ligado à Escola de Engenharia, no Mackenzie College.
A habilidade de relacionar técnica e estética consiste no legado de Christiano S. das Neves à
formulação do ensino de Arquitetura professado no Mackenzie, sendo essa marca reconhecível
já nas obras arquitetônicas realizadas por mackenzistas nos tempos de consolidação do Curso
de Arquitetura até os primeiros momentos da Faculdade de Arquitetura (final da década de 40
e a década de 50).
O legado de formação do Arquiteto Christiano S. das Neves (PEREIRA, 2005) implicou em
aceitar que a Arquitetura deveria ser a síntese entre os ensinamentos calcados no modelo
Beaux–Arts, que propalava a Arquitetura como Arte, além de incorporar à sua conceituação a
busca de constante modernização, compreendida pragmaticamente como um movimento
contínuo em direção à atualização técnica e correção construtiva. A prática manualística
vigente, de origem beauxartiana, fundamentava o ensino de Arquitetura na apresentação de
modelos compilados, tanto das ordens clássicas como aqueles de atualização técnica. Todos
importantes recursos para a difusão de variados instrumentos para o exercício profissional (tais
como Desenho, Matemática, Geometria Descritiva, História da Arquitetura, bem como Higiene
das Habitações, estudos de ventilação, insolação, e ainda, orçamentos, contratos, memoriais
descritivos e especificações). Entre os vários manuais adotados destacava-se o American
Vignola de William Robert Ware (1902) que se alçou então à condição de referência,
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assinalando a tentativa de síntese entre os modelos francês (acadêmico) e inglês (arquitetura
como ofício), este último transposto para os Estados Unidos da América.
A genealogia da Faculdade de Arquitetura imersa no Curso de Arquitetura da Escola de
Engenharia do Mackenzie College, a aproxima da tradição histórica de formação de arquitetos
em que se deve ressaltar a predominância do ensino projetual embasado em princípios
academistas, e que persistiram na formação ministrada no Mackenzie mesmo sob a ascensão
dos processos históricos que desenvolveram e incorporaram a modernidade. Esses princípios
se manifestaram 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 na Faculdade.
A articulação presente entre estrutura, sistema construtivo, espacialidade e plástica se
expressava por meio de habilidades de representação espacial e desenho. Essas características
múltiplas e integradoras manifestadas através do desenho se mantiveram como fundamento ou
ao menos motivação essencial do ensino de arquitetura na FAU – Mackenzie. Expressavam-se
sob a forma de princípios compositivos e da busca da boa representação e solução formal
consistente, significando a adequação entre espaço-forma-estrutura e programa funcional,
princípios que embasavam a procura da excelência plástica e que acompanhavam o
desenvolvimento dos projetos de arquitetura. Essa integração significava excelência, e
implicava na prática da Estética do Projeto, definida como correção compositiva, adequada
utilização dos elementos que compunham elevações e volumes, proporção e relações entre
cheios e vazios, isto é, o conjunto de expertises aplicáveis a todo e qualquer projeto, que
independia do estilo ou linguagem arquitetônica adotada.
A orientação da escola desde o início prezava a integração de arte e técnica, lembrando que a
técnica se apresentava como a constructibilidade, necessária à realização da arquitetura, não
subjugando a última à primeira, e acentuando que a vanguarda se efetivava não somente como
ideia, mas como pragmática.
O ensino pautado na linguagem clássica arquitetônica, e no ecletismo foi, no entanto,
confrontado pela necessidade de formação do arquiteto frente a um processo de renovação de
meios materiais e expressão, motivando a sempre transformar esse instrumental. Esse paradoxo,
entre conservação e modernidade, que acompanhou a Escola até a data em que Stockler das
Neves deixou a Faculdade persistiu, o que significou, a despeito da preservação de
características históricas fortemente expressas em aulas de História da Arquitetura Analítica,
por exemplo, a manutenção do princípio de tornar o arquiteto apto e hábil para se sintonizar
com as transformações da Arte e da Arquitetura, transitando então em direção à visão de futuro,

6

e não de passado. As gerações que aprenderam com este espírito e sob ele, e se seguiram à saída
de Stockler das Neves, partiram destas origens, em graus variados, expressaram-se por meio
dos instrumentos fornecidos durante o período de sua formação.
Em razão de sua consistente formação, não escaparia, aos mackenzistas a compreensão das
possibilidades envolvidas na concepção do espaço e de sua materialidade, bem como da
condição plástica que deveria lhe ser intrínseca. O que significa que caberia ao arquiteto
formado no Mackenzie um domínio dos instrumentais de linguagem, de representação do
espaço como mediação do conceito e da técnica, gerando adequação, no projeto, entre tema,
programa de necessidades e expressão. As técnicas, ligadas à compreensão da materialidade,
das possibilidades estruturais e à representação do espaço se sujeitariam à constante atualização,
trazendo à luz tradição e mudança, sustentando que a tradição está sujeita à atualização que o
tempo exige, constituindo assim um embasamento estético, que viria caracterizar o ensino de
Arquitetura no Mackenzie naquele período. Este processo se caracterizou por uma mudança
que foi se acelerando conforme ocorria uma maior aceitação e estímulo, por parte da sociedade,
em relação à Arquitetura Moderna. Relacionava-se também à ânsia dos próprios alunos em se
inserir no cenário como agentes ativos na consolidação desta arquitetura em consonância com
o processo das vanguardas.
A partir da fundação da Faculdade de Arquitetura em 1947, e sua consequente autonomia, as
gerações de arquitetos diplomados na década de sessenta, que ingressaram na Escola nas
décadas de 1950 e 60, acompanharam o processo de transição de uma escola acadêmica por
excelência à outra que adotaria a Arquitetura Moderna como insígnia de sua atualidade.
Durante este período, a Arquitetura Mackenzie acolheu a Arquitetura Moderna como parâmetro
de ensino e produção e, ao mesmo tempo, afirmou sua especificidade enquanto escola, pois esse
movimento de aceitação e incorporação do novo paradigma foi uma obra coletiva, aí incluídos
os corpos discente e docente, junto com a direção. Porém, as novas características, não
resultaram de ruptura abrupta e radical com os ensinamentos que fundamentaram o Curso de
Arquitetura desde sua criação, em 1917. O que também se configura como elemento a ser
ressaltado, pois não houve solução de continuidade no curso durante o processo.
A obra do Arquiteto Francisco Lucio Petracco, é importante para a compreensão do período e
do processo histórico mencionado. Formado pela FAU-Mackenzie em 1958, e contemporâneo
de outros reconhecidos arquitetos como Jose Maria Gandolfi, João Carlos Bross e Mauricio
Tuck Schneider, Roberto Ciampolini Bratke e Decio Tozzi, o arquiteto Francisco Petracco um
dos representantes da geração de alunos que vivenciou a transição, ao receber como referência
e instrumento conhecimentos do mundo acadêmico e também fundamentos modernos, que

7

chegavam aos inquietos jovens por meio não apenas de publicações estrangeiras que por aqui
aportavam, mas da própria construção, uma vez que a paisagem paulistana e nacional se
encontrava à época já enfaticamente marcada por obras de Arquitetura Moderna de autoria de
arquitetos nacionais e estrangeiros aqui radicados. É inegável a necessidade de compreender a
produção da Escola no conjunto das relações com o ambiente cultural e acadêmico da época,
bem como o próprio ambiente construído, paisagem referencial por excelência pontuada por
obras de Rino Levi, Oswaldo Bratke, Bernard Rudofsky, e tantos outros que deixavam a marca
de suas obras no conjunto da cidade em transformação.
As obras e projetos de Francisco Petracco e seus colegas e contemporâneos constituem matéria
historiográfica relevante à compreensão do complexo processo histórico que pretende pensar a
relação entre a formação nas Escolas de Arquitetura, o trânsito de um ideário de vanguarda
como matéria crítica de modelos arquiteturais consolidados, e a resposta inovadora de síntese,
que a consolidação da Arquitetura Moderna entre nós representa.
Neste cenário, é importante destacar que constituirá um trabalho relevante na medida em que
incentivará as novas gerações de arquitetos mackenzistas a conhecer as bases sobre as quais se
assenta a sua formação, apontando que aqui há um passado expresso e materializado desde o
Curso de Arquitetura que o arquiteto Christiano das Neves criou, em 1917. A pesquisa
sinalizará elementos e características do longo e gradual processo de atualização e
modernização que até hoje se mantém, consubstanciando um corpo de conhecimentos que, por
sua consistência, propicia aos jovens alunos de hoje condições de atuar de forma competente
em uma realidade globalizada e altamente competitiva.
A escolha do nome de Francisco Petracco para que sua obra seja alvo de uma análise justificase em primeiro lugar, por ele ter sido aluno desta instituição e parte integrante, enquanto
discente, do processo de transição em direção à produção de arquitetura moderna; em segundo
lugar, pelo fato de ele ser atualmente professor deste curso, no momento contemporâneo, que é
também de transição; uma terceira justificativa seria a qualidade de sua produção profissional,
consistente e passível de ser analisada como um exemplo de aplicação dos fundamentos teóricos
e práticos advindos de uma formação calcada no rigor e na sensibilidade estética, sem perda da
expressão espacial e material característica da arquitetura moderna.
Os objetivos desta etapa de investigações foram estudar a concepção de Arquitetura e seu
Ensino, através de depoimentos, imagens e projetos de Francisco L. M. Petracco, formado em
1958 e professor na FAU-Mackenzie, buscando traduzir tais indícios em princípios capazes de
caracterizar esta produção específica, bem como utilizá-la como meio para compreender a
formação recebida na Faculdade de Arquitetura Mackenzie no período delimitado. O ano de
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sua formatura, 1958, assinala o momento em que o fundador da Escola, Arquiteto Christiano
Stockler das Neves, a deixa, devido a pressões estudantis e institucionais. Cabe o estudo
específico da contribuição do Arquiteto Francisco Petracco no universo dos que estudaram na
instituição, também pelo fato de ele ter sido, de maneira assumida, um dos líderes do
movimento estudantil que exigiu o afastamento de Stockler das Neves.
Essa especificidade exalta por meio das obras dos ex-alunos, a relação indissociável, que é
possível identificar, de integração espaço-forma-estrutura, sugerindo uma responsabilidade
construtiva, refletida na habilidade de articular esses elementos.
Trata-se de uma modernidade que não deixaria de relevar a orientação estética pautada pela
aplicação de princípios advindos da formação, aplicando princípios de harmonia, proporção,
equilíbrio de entre cheios e vazios, massas arquitetônicas, claro e escuro, entre outras qualidades
atreláveis à arquitetura acadêmica, e que permanece nos projetos realizados por seus egressos,
o que também se pode verificar na obra de Francisco Petracco. O ensino de Arquitetura
Moderna na FAU Mackenzie provavelmente jamais se pautou por uma renovação de
fundamento meramente funcionalista, buscando sim, a correção técnica e estética como a
excelência do projeto, independentemente da expressão adotada.
A metodologia da pesquisa envolveu:
organização de uma biografia do arquiteto Francisco Petracco, orientada e autorizada
por este;
depoimento do arquiteto, a fim de compreender com precisão o contexto de formação,
trajetória e obter subsídios para uma análise futura das obras selecionadas;
análise de obras selecionadas, a fim de ampliar sua documentação e registro;
organização do material tendo em vista a organização de um futuro acervo de obras de
egressos.

CAPÍTULO I
A FACULDADE DE ARQUITETURA MACKENZIE E A ARQUITETURA
MODERNA

9

1.1 A CONCEPÇÃO DE ENSINO DE ARQUITETURA NO MACKENZIE
A concepção de ensino de Arquitetura adotada no Mackenzie, calcada na visão norte-americana
do ensino Beaux-Arts (Arquitetura como Arte) incluía uma articulação necessária entre técnica
e estética do projeto. Sob esse fundamento, a técnica era compreendida como aplicação de
sistemas construtivos e materiais pertinentes e adequados, selecionados conforme a temática e
a finalidade do projeto.
Uma aproximação ao pensamento do fundador do Curso (1917) e da Faculdade de Arquitetura
Mackenzie criada no ano de 1947, Christiano Stockler das Neves, a partir da leitura de textos
de sua autoria, confirma o papel desempenhado pela sua formação, pela experiência e
procedimentos metodológicos e pedagógicos vivenciados em sua época de formação na School
of Fine Arts, na Pennsilvannya (EUA), instituição onde se formou Arquiteto em 1911.
A formação recebida nesta Escola se baseava no entendimento da arquitetura como uma
indissociação entre arte e técnica, ao considerar a arquitetura academista universal, expressando
essa condição por meio do uso de elementos compositivos, compreendidos como linguagem,
ou ainda, como uma instrumentação necessária e suficiente registrada, à época, em Manuais de
Arquitetura. Esses manuais compilavam soluções aplicadas que se demonstravam eficientes.
Deve-se ressaltar também o ideário filosófico do pragmatismo norte-americano, representado
por John Dewey e William James. Esse pensamento propugnava a valorização dos processos
históricos através da ação e seus efeitos práticos; no campo da arquitetura e diante do ensino
Beaux-Arts. Isto significava a aplicação dos princípios clássicos consagrados e da linguagem
arquitetônica em consonância com os aspectos materiais e técnicos. Esta formação acadêmica
foi acrescida dos conhecimentos obtidos na viagem de um ano que fizera pela Europa, logo
após a formatura, antes de regressar ao Brasil.
Em finais do século XIX e início do XX, coube aos Estados Unidos da América a dianteira no
desenvolvimento e aplicação de novos materiais, estruturas e técnicas pela chamada Escola de
Chicago que passaram a ser utilizados na construção, transformando a paisagem urbana por
meio dos arranha-céus. Transpondo-se este entendimento à formação em Arquitetura no
Mackenzie, caberia ao Arquiteto o domínio de instrumentais – de linguagem e técnica, adequar
tema e programa de necessidades à expressão universal de princípios estéticos fundamentais,
mediados pelo projeto arquitetônico. Este se pautaria pela composição, harmonia, ritmo e
proporção. A formação acadêmica e formal seria complementada pelo aporte das disciplinas
técnicas, tais como cálculo, materiais e estruturas provindas da Engenharia (lembrando que o

10

Curso esteve vinculado à EEM por trinta anos, o que facilitou o trânsito de docentes e planos
de ensino comuns).
O legado de Christiano S. das Neves (PEREIRA, 2005) implicou em aceitar que a Arquitetura
deveria ser a síntese entre os ensinamentos calcados no modelo Beaux –Arts, que propalavam
sua condição de Arte, e a procura de uma constante atualização técnica e correção construtiva.
A relação entre arte e técnica na Arquitetura Mackenzie passou por um processo que se no
início deu ênfase à Arte, visão que persistiria na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, também
em seu profícuo percurso moderno, possibilitou a visão de que a singularidade arquitetônica
reside na concepção integradora de Espaço, Matéria, Estrutura, sendo a Composição a
expressiva articulação desses mesmos elementos. A arquitetura diferindo por essas razões da
Engenharia, ocuparia posição primordial ao subordinar as técnicas, tornando-as subsidiárias e
instrumentação necessária como fundamento da expressão artística.
A integração entre técnica e estética consistiria na característica que Christiano S. das Neves
imprimiu no ensino da Arquitetura no Mackenzie. Esta marca persistiu e se expressou no
paradoxo entre conservadorismo e progresso.

[...] embora defendesse com veemência a estética beaux-arts, paradoxalmente
o professor Christiano era adepto das novas tecnologias de construção, desde
que recobertas por elementos neoclássicos franceses. Essa dicotomia se
manifestava tanto em suas obras, [...] como também transparecia no exercício
de seu ofício de professor e diretor do curso que liderava (BREIA, 2005,
p.400).

A Estética do Projeto consistia em “correção compositiva”, exigindo plena e hábil utilização
dos elementos arquitetônicos, compreendidos como linguagem, para compor elevações e
volumes, cuidando das proporções e das relações entre cheios e vazios. Esta correção
compositiva se definia como um conjunto de expertises conscientemente aplicáveis a todo e
qualquer projeto, independente de estilo arquitetônico – expertise, não como sinônimo de
imagem de arquitetura de estilo, mas aplicação dos princípios clássicos. Assim, os estudantes
eram levados a desenvolver nas aulas temas arquitetônicos singulares, temas cujo projeto
gerasse edifícios com expressão arquitetônica, utilizando não apenas os princípios clássicos,
mas também elementos ornamentais pertinentes. Sob esse ponto de vista, edifícios que apenas
propiciassem abrigo não seriam adequados à formação do Arquiteto, não sendo conceituados
como Arquitetura. Este último princípio persistiu na ótica de Christiano Stockler das Neves no
que tangia também à Arquitetura Moderna, em discordância visceral com o princípio
funcionalista “A forma segue a função”, mas um ideário Moderno de transformação contínua.
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[...] o professor Christiano estava firmemente imbuído da correção de seu
pensamento, expresso em preleções, aulas, publicações próprias e em jornais
e revistas. Defendia a ‘Arquitetura Bella’, contra a ‘Arquitetura dos
Transatlânticos’, como definia as obras de Le Corbusier (BREIA, 2005,
p.402).

Tal ideário vinha sendo buscado pelos alunos do curso de Arquitetura do Mackenzie, desde os
anos 1930. Tinham notícias sobre a Arquitetura Moderna através de livros e revistas importados
e dos relatos das viagens que alguns faziam.
A cidade de São Paulo dava sinais de novos tempos, inclusive em relação à Arquitetura com o
processo de verticalização e transformação da linguagem arquitetônica. O ímpeto
transformador se disseminava, desde a Semana de Arte Moderna de 1922, desestabilizando o
conservadorismo em todos os aspectos culturais da cidade. Os jovens estudantes de arquitetura
se inspiravam neste ambiente e buscavam as novas formas de expressão Moderna.
A Arquitetura Mackenzie viveu a transição de maneira tensa e produtiva. Os jovens estudantes
motivados pela modernidade em marcha e embasados pela sólida formação acadêmica que
receberam nos bancos escolares, tornaram-se ao mesmo tempo hábeis arquitetos e agentes da
prática e consolidação da arquitetura moderna em São Paulo e no Brasil.
A partir de 1947 os alunos passaram a realizar protestos organizados pelo Diretório Acadêmico,
o DAFAM, criado ao mesmo tempo em que a Faculdade (1947), e que foi muito ativo, no
sentido de clamar por uma nova diretoria da Faculdade e de uma nova diretriz curricular,
compatíveis com o que chamavam de ‘nosso tempo’, isto é, o Moderno, alinhados e atualizados
com as obras estrangeiras e internacionais que eles ansiavam por estudar e analisar, das quais
tinham mais informações através dos meios de comunicação que se ampliavam. Este cenário
de insatisfações e confrontos que se traduziam em assembleias permanentes e greves dos
alunos, permeou toda a década de 50 e se arrastou até o ano letivo de 1965. Neste ano verificouse que a parte mais conservadora do corpo docente já não mais lecionava na Faculdade e havia
sido substituída por professores adeptos da Arquitetura Moderna e que buscavam também as
novas correntes pedagógicas para o exercício da docência. Eram eles professores estrangeiros,
principalmente europeus que haviam imigrado devido à Segunda Guerra Mundial, por várias
razões e muitos ex-alunos do curso que produziam obras modernas na vida profissional.
Mas, não há instantaneidade na História. Mudanças são frutos de
processo em que por um período de tempo [...], os adeptos tento do
status quo quanto da mudança de paradigma, coexistem. Assim, houve
professores que, mesmo sendo ‘fundadores’ da Faculdade,
permaneceram nela lecionando até meados da década de 1960, como
foi o caso dos professores Pedro Corona e Elisiário da Cunha Bahiana
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e de professores das disciplinas técnicas. [...] A convivência entre as
duas concepções foi se tornando cada vez mais discrepante (BREIA,
2005, p.404).
A transição, no ensino da Arquitetura do Mackenzie foi gradual e não
fruto de uma Reforma radical, e constou de uma série de providências,
tentativas, experimentações, avaliações e reavaliações para se efetivar.
(BREIA, 2005, p. 404).
As pesquisas anteriores elaboradas pelo grupo “Arquitetura, ensino e profissão” puderam
evidenciar que, embora se imagine que havia uma intransigência total e uma censura impeditiva
da apresentação de projetos modernos pelos alunos, por parte do professor Christiano S. das
Neves, isso não correspondia totalmente à verdade. Projetos de características modernas foram
apresentados na Escola e levados a avaliação. Nestes casos eram providenciadas bancas
externas para a avaliação desses trabalhos, delas tendo participado também ex-alunos, a
exemplo de Oswaldo Arthur Bratke, um dos primeiros arquitetos modernos, com trajetória
profissional consistente. Prova disso são alguns “Trabalho – Tese” e trabalhos elaborados
durante os anos letivos, publicados na Revista de Engenharia da Escola de Engenharia
Mackenzie, como os que seguem:
- O primeiro, é a Tese de José Barros Silva, projeto do novo Paço Municipal de Taubaté, 1927.
Aqui se evidenciam as características ecléticas, tanto no desenho da fachada principal, como
nas plantas dos pavimentos, onde se evidenciam simetria e axialidade, e nos cortes. A
representação gráfica do projeto, que na época era todo desenvolvido a mão, desde os primeiros
croquis, até o produto final, revela muita segurança no traço, bem como grande riqueza, em
todos os desenhos da tese publicada.
Os próximos trabalhos foram publicados na mesma revista em 1937:
- O segundo, trabalho do então aluno do terceiro ano, Jacob Ruchti, o projeto de um Pavilhão
de Consultas, apresentado na disciplina Pequenas Composições em Architectura, que recebeu
a Primeira Menção. Observa-se uma limpeza nos traços, tanto no próprio Pavilhão como no
“paisagismo” (apenas volumes) e no Tipo da Letra utilizado, que revelam mudanças na
concepção e linguagem de representação. No entanto, observa-se ainda, também, simetria entre
os dois lados e nos volumes paisagísticos. A composição revela também axialidade. Jacob
Ruchti foi um dos primeiros arquitetos modernos egressos da Arquitetura Mackenzie.
- O terceiro, uma Exposição de trabalhos apresentados pelos alunos do curso, mesmo ano, e
uma fotografia dos alunos com o professor Theodoro Braga. Os trabalhos revelam tendência de
mudanças na forma de concepção e representação dos projetos, além de Temas variados.
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- O quarto, trabalho do aluno Manoel Carlos Soutello, Uma Faculdade de Letras, apresentado
na disciplina Grandes Composições de Architectura, cujo professor responsável era Christiano
Stockler das Neves. Note-se as semelhanças e diferenças na concepção e representação entre o
primeiro trabalho apresentado e este.
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Pode-se então dizer que houve abertura em relação a alunos com inclinações modernas, a
exemplo de Plinio Croce (1946), Carlos Milan (1951), Paulo Mendes da Rocha (1954), Pedro
Paulo de Melo Saraiva (1955) e Francisco Petracco (1958), possibilitando que estes e outros se
tornassem atores fundamentais da disseminação da prática competente de Arquitetura Moderna.
A transição se intensificou no final dos anos 1940 e levou ao acirramento dos conflitos entre
direção, professores e alunos, que culminaram na saída de Stockler das Neves da Direção da
Faculdade em 1956 e da Escola, em 1958, ano no qual se diplomou o arquiteto, objeto deste
trabalho, Francisco Lucio Mario Petracco.
O estudo da produção do Arquiteto Francisco Lucio Petracco, objeto e motivação desta pesquisa
pode contribuir para a compreensão do período e do processo histórico mencionado.
Contemporâneo de outros reconhecidos arquitetos, ele é um dos representantes da geração que
estudou na Arquitetura Mackenzie e vivenciou a mencionada transição.

1.2 OS EGRESSOS DA FAU-MACKENZIE E A SITUAÇÃO DA ARQUITETURA
MODERNA EM SÃO PAULO

Quando se pensa no período em que a Arquitetura Moderna começou a se consagrar como
representativa da realidade de progresso econômico-financeiro da cidade de São Paulo,
deixando sua condição quase que provinciana para alcançar a feição de metrópole industrial, é
importante ressaltar a contribuição dos arquitetos, que inclui aqueles formados no Mackenzie,
na transformação da paisagem urbana. O momento histórico dos anos 50 e 60 do século XX
foi extremamente fecundo em manifestações culturais que acompanharam os processos de
modernização e progresso nos quais o País se envolveu, a partir do fim da Segunda Grande
Guerra Mundial, estendendo-se até 1964, com o golpe militar e implantação da ditadura. Esse
interregno consiste em um período privilegiado, de crença no progresso e ações que eram então
caracterizadas como meio para atingi-lo, entre as quais se destaca a ênfase na promoção estatal
da Arquitetura Moderna. Esse momento, que se beneficiava da difusão do ideário
desenvolvimentista pela afirmação dos meios de comunicação de massa, influenciou também a
formação de arquitetos que vivenciaram e expressaram esse espírito, através suas propostas
arquitetônicas. Os alunos da Faculdade de Arquitetura Mackenzie e os arquitetos mackenzistas
formados neste ambiente sociocultural instigante e desafiador, realizavam em São Paulo parte
expressiva de suas obras de Arquitetura Moderna, fruto do debate que propiciou o avanço das
reflexões, contatos e referências, no momento em que importantes transformações ocorriam no
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cenário nacional. Além de São Paulo, vários egressos produziram sua Arquitetura Moderna em
outras partes do país, a exemplo de Oswaldo Arthur Bratke e Pedro Paulo de Mello Saraiva.
É possível sugerir que a qualidade das propostas e projetos realizados por estes agentes,
enquanto mediação e representação do espaço se revela nas obras e que parte da explicação
desse reflexo tem suas raízes na formação recebida no Mackenzie. Isto se justifica pela
expressão profissional que esses arquitetos alcançaram e pela significativa e farta produção
arquitetônica por eles realizada, na cidade de São Paulo. Obras marcantes a pontuar a paisagem
paulistana se devem a mackenzistas que exprimem sua integridade como construção e uso,
qualidades que se apresentam em 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.
Haveria um conjunto de características que definiram uma formação identificável como
mackenzista, relativamente às demais formações em Arquitetura (e Engenharia-Arquitetura)
em São Paulo? 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?
Essas indagações cabem à análise da obra dos agentes históricos envolvidos com os processos
de transição de uma Faculdade de orientação acadêmica em direção à prática da Arquitetura
Moderna, expressando-se em projetos e obras de ex-alunos diretamente envolvidos com os
fenômenos que atingiam a conturbada FAU-Mackenzie e os acontecimentos brasileiros e
paulistanos, diretamente relacionados à emergência e consolidação do paradigma da
Arquitetura Moderna.
A seleção de arquitetos mackenzistas como objetos de estudo do grupo de pesquisa de forma
geral e em especial no estudo em tela de Petracco, pautou-se pela expressão das obras e intensa
atividade profissional e também pela observação de uma prática recorrente a encontrada entre
os formados pelo Mackenzie, a que se poderia denominar de “produção arquitetônica
mackenzista” de que há uma grande incidência de produções individuais ou em parcerias com
outros egressos doa Arquitetura Mackenzie, fator evidenciado em pesquisas anteriormente
realizadas e concluídas pelo grupo, tais como “Arquitetura Mackenzie: os egressos e suas obras
na cidade de São Paulo”.
Seria possível aventar que as relações historicamente verificáveis entre egressos, por meio de
atividades profissionais e obras em parceria, bem como sua participação atuante e articulada no

23

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, resultado de relações,
associações e também de conflitos.
Este campo se definiu na prática e estabeleceu-se no sentido de fortalecer e enfatizar as relações
entre os ex-alunos do Mackenzie por meio de associações e parcerias destinadas a atividades
acadêmicas e profissionais, cultura que teria sido originada durante a formação no Mackenzie.
Cabe ressalvar que este campo não necessariamente se configurou de maneira totalmente
homogênea. É possível identificar conflitos, divergências, ideologias distintas, diferenças de
grau de engajamento à causa e consolidação dos princípios de Arquitetura Moderna em São
Paulo, processo histórico expresso em meio a tensões quanto às práticas e juízos de valor
relativos ao Moderno.
O campo formado pelos mackenzistas implica ainda em sistemas de tensões internos à Escola,
quando dos embates em prol da implantação do ensino da Arquitetura Moderna que remonta
em suas origens à década de 30 do século XX e se reconfiguram sob o paradigma moderno.
Cabe sugerir que a relação entre arte e técnica na então fundada Faculdade de Arquitetura
Mackenzie enfatizava a Arte como especificidade da Arquitetura, atribuindo-lhe posição
primordial, ao subordinar as técnicas, que se tornavam dependentes da concepção arquitetônica,
e uma instrumentação necessária como fundamento da expressão artística. Essas relações entre
arte e técnica eram eivadas pelo conflito já mencionado, que pode ser exemplificado pelo fato
de que os exercícios acadêmicos de projeto (nas disciplinas de Pequenas e Grandes
Composições) descartavam determinar um terreno como dado objetivo, obrigando a soluções
idealizadas e desconectadas de problemas e situações da realidade, concebidas para um lugar
qualquer, o que demonstra fricção em um sistema aparentemente harmônico de relacionamento
entre arte e técnica.
A formação em Arquitetura, definida no processo de evolução histórica da FAU Mackenzie, ao
consagrar o que se transpusera da Pennsylvania, fincava bases na prioridade dos princípios
artísticos, evidenciados nas pesquisas anteriormente realizadas pelo grupo, pela habilidade
plástica dos formados no Mackenzie, cujo domínio do sentido plástico e compositivo fora
conferido por disciplinas prioritariamente acadêmicas, que legaram essas habilidades e
aprendizado de rigor e apuro plástico à expressão moderna de arquitetura.
Os arquitetos mackenzistas que lutaram pela consolidação da Arquitetura Moderna o fizeram a
partir de uma formação imersa em contradições, alentadas pela prática provocativa e
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vanguardista de projetos de Arquitetura Moderna realizados na Escola e fora dela, e obras
modernas construídas na cidade de São Paulo e em outras capitais, a exemplo de ícones
referenciais, como as experiências modernas representadas pelas residências de Gregori
Warchavchik (décadas de 1920 e seguinte), o Edifício Columbus (1932, Rino Levi), o Edifício
Esther (1938, Álvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho), o Edifício Prudência e Capitalização
(1946, Rino Levi), Conjunto Residencial Nove de Julho (1946-50, Plínio de Arruda Botelho) e
tantas outras, bem como o Edifício do MES, Rio de Janeiro (1936, Lucio Costa, Affonso Reidy,
Oscar Niemeyer, Jorge Moreira e Carlos Leão e Ernani de Vasconcellos).
Os alunos do Curso de Arquitetura do Mackenzie, durante o período abordado nesta pesquisa,
se encontravam entre o futuro acenado pela presença e possibilidades abertas pela arquitetura
Moderna, e a 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 elaboradas aquarelas e desenhos, utilizando as mais variadas técnicas -, fundamentadas por rigorosos
princípios plásticos e compositivos.
As tensões apontadas no campo assinalado evidenciam uma formação rigorosa quanto a estes
princípios compositivos e à presença e atuação sincrônica de estudantes ávidos pela renovação
arquitetônica, realizando projetos com expressão de vanguarda, o que é exemplificado nos
estágios que realizavam e nos concursos para os quais eram convidados a participar,
fundamentaram sua expressão projetual enquanto profissionais, o que se pode constatar ao
analisar projetos desenvolvidos e publicados.
Esta expressão evidencia domínio espacial dos projetos por seus autores, domínio expresso por
cortes perspectivados e perspectivas na forma de croquis e expressa características decisivas e
fundamentais para a compreensão da concepção arquitetônica.
Os croquis não expressavam apenas um entendimento estético e espacial, mas procuravam
também articular estrutura, sistema construtivo e materialidade para isso utilizavam
preferencialmente cortes e cortes em perspectiva, sendo recorrentes as tentativas de expressão
tridimensional. O desenho e a representação demonstram uma educação do olhar para a
arquitetura compreendida enquanto sistema, articulador de espaço, estética e materialidade.
Essa sensibilidade para a qualidade do projeto manifesta por meio dos croquis e projetos
arquitetônicos demonstra domínio de concepção e conceito, além de capacidade de síntese,
resultado da indissociabilidade dos aspectos espaciais, técnicos e plásticos. Estas características
indicam uma possível relação entre a qualidade da representação em projeto e a qualidade da
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obra construída, sugerindo conexões significativas entre as pesquisas anteriormente realizadas
e esta, que ora se apresenta.

CAPÍTULO 2
FRANCISCO PETRACCO E A ARQUITETURA
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2.1 - INFLUÊNCIAS FAMILIARES E FORMAÇÃO ESCOLAR

Nascido em São Paulo em 18 de setembro de 1935, de família de imigrantes italianos, era neto
de Francisco Verrone, arquiteto,
[...] contratado no esplendor do desenvolvimento industrial paulista,
vindo da Itália para projetar e coordenar obras da IRF Matarazzo, tais
como a Casa das Caldeiras e a Maternidade do Hospital Matarazzo, por
parte de mãe e do imigrante socialista, também italiano, José Petracco
artesão metalúrgico, gravador em metal, fundador da Indústria Petracco
Nicoli. Este fez a maioria dos sete filhos estudarem arte e música no
Instituto Benedetto Marcello, freqüentado por Mário de Andrade e
outros intelectuais da época. Pai violinista e, depois, por força das
circunstâncias, industrial (e músico frustrado), coibindo o estudo da
música (PETRACCO, 2004, p. 25).
Francisco Petracco se interessou por arquitetura ainda no ambiente familiar, sob a influência
tanto de seu avô materno, o arquiteto Verrone, quanto do avô paterno, o gravador em metal José
Petracco, além dos pendores musicais de seu pai violinista.
Estudou no Colégio Dante Alighieri, e destaca o professor Vicente Mecozzi, pintor e desenhista,
que incentivava os alunos com aptidões artísticas a cursar Arquitetura, como o fez com o
arquiteto Telésforo Cristofani e o próprio Petracco, que prestou vestibular apenas no
Mackenzie, “[...] pois a FAU-USP, como as escolas públicas em geral, eram menos
recomendadas à ‘burguesia’” (2004, p. 27).

2.2. O CURSO DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE 1954
E 1958
2.2.1. CONCURSO DE HABILITAÇÃO DE 1954
Naquela época o Concurso de Habilitação podia ocorrer duas vezes, no início do mesmo ano.
Era composto de várias provas exigentes, em dias seguidos. Havia também provas orais, além
das escritas. O número de vagas era pequeno e na cidade de São Paulo só havia dois cursos de
Arquitetura: o do Mackenzie e o da Universidade de São Paulo. (Segundo dados do IBGE, a
população urbana era de aproximadamente 2.500.000 habitantes em 1954, uma vez que o censo
de 1950 contou 2.198.096 habitantes e de acordo com o censo de 1960 a população era de
2.781.446).
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A Faculdade contava com 291 alunos no total e neste ano foram oferecidas 60 vagas. Estas
vagas eram em maior número do que em provas anteriores, porque agora a Faculdade já
ocupava prédio próprio, o edifício Chamberlain.
As provas escritas eram discursivas. Ambos os tipos eram elaborados, aplicados e avaliados,
por bancas de professores do curso, dentro de suas respectivas especialidades. Para as provas
orais os candidatos eram divididos em duas turmas para que fosse possível aplicá-las no mesmo
dia, metade de manhã, metade à tarde.
As provas aplicadas abrangiam várias disciplinas, sendo divididas em vários dias: Desenho
Artístico, Desenho Geométrico, Física, Matemática, Português e Inglês.
Neste ano de 1954 houve 138 candidatos e só eram admitidos aqueles que tivessem atingido o
alto nível desejado para os alunos da Faculdade.
Por esta razão era oferecido o Segundo Concurso Vestibular, que oferecia as vagas restantes e
desta vez havia 146 candidatos. Francisco Petracco foi aprovado em 12º lugar. Devido à
necessidade de haver dois Concursos de Ingresso, as aulas do primeiro ano começavam em
abril, sendo que devemos nos lembrar que o curso à época era anual.
O professor Christiano Stockler das Neves já não era mais o Diretor da Faculdade, pois havia
sido nomeado como primeiro vice-reitor da Universidade, desde sua instalação, em 1952, mas
continuava a ministrar aulas. Em 1954, o professor Américo da Graça Martins era seu substituto
interino.
2.2.2 – GRADE CURRICULAR DE 1954 E DE 1958 - PROFESSORES A distribuição das disciplinas em 1954 com seus respectivos professores era a seguinte:
- 1º Ano –
- Topografia – teoria –Alberto Campos Borges;
- Topografia – desenho – Cláudio Orlandi;
- Topografia – campo - Antônio Abreu;
- Matemática Superior – teoria e exercícios – Américo da Graça Martins;
- Geometria Descritiva – Francisco J. E. Kosuta;
- Arquitetura Analítica – João Francisco Portilho de Andrade;
- História da Arte – teoria - Ruy Martins Ferreira;
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- Desenho Artístico – Pedro Corona;
- Modelagem – Laszlo Zinner.
- 2º Ano –
- Mecânica Racional – Sérgio Sonnino;
- Perspectiva – Francisco José Esteves Kosuta;
- Estereotomia - Francisco José Esteves Kosuta;
- Arquitetura Analítica – João Francisco Portilho de Andrade;
- Teoria da Arquitetura – Fernando Martins Gomes;
- Pequenas Composições – Christiano Stockler das Neves;
- Resistência dos Materiais – Octávio Camillo Pereira de Almeida;
- Grafo –Estática - Octávio Camillo Pereira de Almeida;
- Desenho Artístico – Pedro Corona.
- 3º Ano –
- Estabilidade das Construções – Antônio Luiz Ippólito;
- Materiais de Construção – José Fonseca;
- Técnica da Construção – Philipp Lohbauer;
- Física Aplicada – Domingos Nolasco de Almeida;
- Hidráulica – José Martiniano de Azevedo Netto;
- Teoria da Arquitetura – Fernando Martins Gomes;
- Composições de Arquitetura - Fernando Martins Gomes;
- Composição Decorativa – Ruy Martins Ferreira;
- Desenho Artístico – Pedro Corona.
- 4º Ano –
- Concreto Armado – Roberto Frade Monte;
- Higiene e Saneamento – Antenor Pinto da Silveira;
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- Arquitetura no Brasil – Enoch da Rocha Lima;
- Teoria da Arquitetura – Enoch da Rocha Lima;
- Grandes Composições - Christiano Stockler das Neves;
- Direito Administrativo – Antônio Cuoco;
- Economia Política - Antônio Cuoco;
- Composição Decorativa – Ruy Martins Ferreira;
- Alvenaria - Antônio Luiz Ippólito.
- 5º Ano –
- Grandes Composições - Christiano Stockler das Neves;
- Urbanismo – Henrique Neves Lefèvre;
- Arquitetura Paisagista – Elisiário da Cunha Bahiana;
- Sistemas Estruturais – Roberto Rossi Zuccollo;
- Organização do Trabalho – Luiz de Castro Sette;
- Prática Profissional - – Elisiário da Cunha Bahiana;
- Estatística – Gilberto Pacheco e Silva;
- Mecânica dos Solos – Sigmundo Golombeck.
Em 1958, último ano no Curso de Francisco L. M. Petracco, cuja Colação de Grau aconteceu
em 1959, a distribuição das disciplinas com seus respectivos professores era a seguinte:
- 1º Ano –
- Topografia – Serafim Orlandi;
- Matemática Superior– Américo da Graça Martins;
- Geometria Descritiva – Francisco José Esteves Kosuta;
- Arquitetura Analítica – João Francisco Portilho de Andrade;
- Desenho Arquitetônico – Francisco Denapoli;
- Desenho Artístico – Pedro Corona;
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- Modelagem e Plástica – Laszlo Zinner.
- História da Arte - Ruy Martins Ferreira;
- 2º Ano –
- Mecânica Racional – Sérgio Sonnino;
- Perspectiva, Sombras e Estereotomia – Francisco José Esteves Kosuta;
- Arquitetura Analítica – João Francisco Portilho de Andrade;
- Teoria e Filosofia da Arquitetura – Fernando Martins Gomes;
- História da Arte - Ruy Martins Ferreira;
- Pequenas Composições – Fernando Martins Gomes;
- Resistência dos Materiais (incluía a Grafo – Estática) - Octávio Camillo Pereira de Almeida;
- Desenho Artístico – Pedro Corona;
- Modelagem e Plástica – Laszlo Zinner.
- 3º Ano –
- Estabilidade das Construções – Antônio Luiz Ippólito;
- Materiais de Construção – Tecnologia e Processos Gerais de Construções – José Fonseca;
- Técnica da Construção – Philipp Lohbauer;
- Teoria e Filosofia da Arquitetura – Fernando Martins Gomes;
- Pequenas Composições – Fernando Martins Gomes;
- Física Aplicada – Domingos Nolasco de Almeida;
- Hidráulica – teoria e aplicação - José Martiniano de Azevedo Netto;
- Composição Decorativa – Ruy Martins Ferreira;
- Desenho Artístico – Pedro Corona;
- Sociologia – José Ignácio B. de Rezende.
- 4º Ano –
- Concreto Armado – Roberto Frade Monte;
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- Higiene Geral: Higiene dos Edifícios e Saneamento das Cidades – Antenor Pinto da Silveira;
- Estabilidade das Construções – Antônio Luiz Ippólito;
- Alvenaria - Antônio Luiz Ippólito;
- Composição Decorativa – Ruy Martins Ferreira;
- Teoria e Filosofia da Arquitetura – Eduardo Corona;
- Economia Política e Direito - Antônio Cuoco;
- Elementos de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações – Sigmundo Golombeck.
- Arquitetura no Brasil – Enoch da Rocha Lima;
- Grandes Composições – Gustavo Caron.
- 5º Ano –
- Grandes Composições – Ricardo Caron;
- Urbanismo – Henrique Neves Lefèvre;
- Arquitetura Paisagista – Elisiário da Cunha Bahiana;
- Sistemas Estruturais – Roberto Rossi Zuccollo;
- Organização – Luiz de Castro Sette;
- Prática Profissional - Elisiário da Cunha Bahiana;
- Estatística – Gilberto Pacheco e Silva;
- Mecânica dos Solos – Sigmundo Golombeck.

2.2.3 - ANÁLISE DE FRANCISCO PETRACCO A RESPEITO DE SUA FORMAÇÃO
E DOS PROFESSORES - 1954 – 1959
O Arquiteto Petracco apontou tanto em sua Tese como em Depoimentos, que a Arquitetura
Mackenzie, considerada como fruto da EEM – Escola de Engenharia Mackenzie -, era
paradoxalmente, pródiga em professores imbuídos de uma postura ‘beaux-artiana’ a que
reputou quase ‘barroca’. Preocupados com a Harmonia e o Equilíbrio, eles preconizavam que
o Desenho consistia no meio por excelência e verdadeiro contexto na produção da Arquitetura.
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Reforçou o fato de que a consistência intelectual e profissional do Arquiteto Christiano S. das
Neves teria sido a grande responsável pela condução do processo de Ensino de Arquitetura na
Instituição, desde sua emancipação em 1947.
Foi na década de 1950 (1954-58) que o então aluno Francisco Petracco teve sua formação no
Mackenzie, em período integral de oito horas. Em sua Tese de Doutorado e em Depoimentos,
o Arquiteto enfatizou que a qualidade do Curso de Arquitetura do Mackenzie se devia às
habilidades manifestas por seus professores, em sua maioria bons desenhistas, a exemplo de
Laszlo Zinner, Francisco José Esteves Kosuta, Elisiário da Cunha Bahiana, Ruy Marcondes
Ferreira. Expôs uma percepção amadurecida pelo tempo a respeito das características do Curso,
sendo que não as desvincula da qualidade de seus professores.
O destaque maior é destinado a Pedro Corona, o professor artista, da disciplina Desenho
Artístico e de Observação, a quem reputou grande parte de suas próprias habilidades para
desenhar. Acredita que foi Pedro Corona quem desencadeou o fazer artístico de sua geração,
formada entre final dos anos cinquenta e início da década de 1960.
Enfatizou a preocupação, presente principalmente em Corona, de despertar nos estudantes o
sentido profundo da observação, e da representação artisticamente condicionada e
objetivamente educada, treinando o olho do observador para o entendimento da proporção,
dimensão, harmonia, ritmo e sentido compositivo, isto é, aprender a ver e olhar para realizar
um desenho em que a observação e a interpretação fossem o forte, consistindo no meio
privilegiado e fonte do Projeto Arquitetônico e do Desenho de Urbanismo.
Um desenho a que denominou e repetiu várias vezes, como ‘historiologizado’, isto é:
compromisso com o real e com a representação; o desenho proposto como fiel e sensível recurso
de intermediação entre a percepção e o mundo real. Destacou ainda a possibilidade de o desenho
poder representar a matéria e o espírito artisticamente educado ser capaz de compreender o
objeto representado como possibilidade. Durante um Depoimento, Petracco ponderou que nem
todos os bons desenhistas são arquitetos, mas todos os arquitetos de valor são bons desenhistas.
Para Corona, segundo o Arquiteto, o Desenho informado e historicizado permitia aos alunos
sua utilização como instrumento de criação do espaço. Trata-se de apresentar a expressão
gráfica moderna na utilização de elementos para demonstrar não apenas a escala humana, mas
posturas que indicam os usos previstos para os espaços, tornando-os quase que personagens de
uma estória criada durante a concepção arquitetônica dos espaços.
Ressaltou a importância da Modelagem, disciplina criada em 1954, organizada e ministrada
durante muitos anos pelo professor húngaro Laszlo Zinner. Para Petracco, a partir da
compreensão e da prática da modelagem, abria-se a possibilidade do entendimento da maquete
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como outro instrumento para a concepção do espaço e de desenvolver através dela o repertório
arquitetônico.
Outro professor destacado por ele foi o engenheiro – arquiteto Francisco Kosuta, formado pelo
Mackenzie em 1925, professor de Técnicas, cuja contribuição ao ensino de Geometria
Descritiva era referência fundamental para se compreender a habilidade e competência
necessárias nesse campo de representação. Kosuta também lecionava a disciplina Perspectiva,
Sombras e Estereotomia, de acordo com o site da Faculdade.
De forma geral, nos anos 1950, na Arquitetura Mackenzie, o Desenho ainda era utilizado como
instrumento de aprendizagem nas aulas de outras disciplinas, o que reputa como uma louvável
estratégia pedagógica, no ensino das Histórias, da Teoria e das Técnicas.
Assim, por exemplo, nas aulas de História da Arte, ministradas pelo professor Ruy Martins
Pereira reproduziam-se modelos arquitetônicos provenientes do repertório histórico, a fim de
estimular os alunos a compreender a Arquitetura através deste meio. Estas aulas eram
fundamentadas pelo livro de referência publicado inicialmente em 1896 e que se encontra em
sua vigésima edição, de autoria de Sir Bannister Fletcher, A History of Architecture : on the
comparative method, fartamente ilustrado com desenhos de diversas obras arquitetônicas e de
seus detalhes, que facilitam a visualização dos edifícios e compreensão dos textos.
Valorizou e ainda valoriza muito o papel dos responsáveis pelas disciplinas consideradas
Técnicas, que traziam os ensinamentos sobre os novos materiais e técnicas empregados nas
obras de Arquitetura Moderna. Lembrou que as habilidades do Professor Philip Lohbauer eram
ensinadas e utilizadas para desenvolvimento de projetos que envolviam desde as fundações ao
telhado. Diz ainda que todos os formandos da Arquitetura Mackenzie saiam da Faculdade aptos
a projetar, mesmo que uma ‘casinha’, pois haviam recebido instrumentos para poder fazê-lo,
das fundações ao telhado, se não tivessem aptidão para mais.
O professor Roberto Rossi Zuccolo foi mencionado, pois difusor da riqueza gerada pela parceria
entre arquitetos e engenheiros calculistas, para tornar Arquitetura e Engenharia harmônicas.
Zuccolo não interferia em um projeto ou concepção arquitetônica de um estudante, mas
trabalhava para que a arquitetura fosse preservada apesar da necessidade estrutural, em
harmonia.
Rememorado como um homem de extraordinária competência, Roberto Zuccolo acompanhava
os alunos no 5º ano de formação, reconhecidamente de maneira a exaltar a concepção
arquitetônica apesar da orientação que pudesse oferecer aos alunos a respeito de sistemas
estruturais e construtivos. Foi também um dos introdutores de sistemas estruturais inovadores
para a época e para o país, como o cálculo e a técnica do concreto protendido e dos pré-
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moldados. Zuccolo acompanhava com seu escritório o início profissional de vários de seus exalunos, assessorando-os na viabilização e no cálculo de suas composições arquitetônico estruturais modernas.
É possível notar a influência que este professor exerceu sobre o Arquiteto Francisco Petracco,
na relação proposta pelo título de sua Tese de Doutorado, “Arquitetura: desenho, estrutura e
ritmo” (2004).
Refere-se também a outros professores, dentre eles o Diretor da Faculdade, o professor
Christiano Stockler das Neves, mesmo discordando de sua preferência pela arquitetura
acadêmica. Pontuou que não se deve diminuir a importância e o mérito daqueles a quem reputa
bons professores, iniciando a relação pelo nome de Christiano S. das Neves, à frente de
“Pequenas e Grandes Composições”. Este, por sua posição academista a que denomina
neoclássica, representava para ele o ‘antiparadigma’.
O professor Elisiário da Cunha Bahiana, engenheiro-arquiteto da Escola Nacional de Belas
Artes, formado com méritos, em 1920, foi qualificado por Francisco Petracco como grande
arquiteto, a quem considera precursor da Arquitetura Moderna no Brasil.
Lembrou que Bahiana foi autor do projeto do novo Viaduto do Chá inaugurado em 1938, feito
em concreto armado, com o dobro do tamanho da ponte original, de autoria de Jules Martin
demolida. Outra obra citada, foi o edifício que veio a abrigar o Mappin Store na Praça Ramos
de Azevedo, no centro da capital, se tornou referência da marca.
Suas aulas de paisagismo versavam sobre jardins clássicos ingleses e
franceses, cujo traçado ele pedia aos estudantes que examinassem e
reproduzissem em desenhos a bico de pena. [...].
Sua maneira de lecionar era totalmente anticonvencional; nas aulas de
paisagismo, rodeado por pequenos grupos de alunos, punha-se a pintar
aquarelas com grande perícia mostrando os truques da técnica Além do
reconhecimento como exímio desenhista e aquarelista, muitos
assinalam o grande conhecimento de Bahiana das técnicas de
construção (GATI, 2000).
Não se esqueceu de afirmar a importante contribuição do Professor João Francisco Portilho de
Andrade da disciplina Arquitetura Analítica, disciplina esta que deixou de fazer parte do quadro
de disciplinas, na institucionalização do ensino da Arquitetura Moderna. O conteúdo tratava
das características do local e da arquitetura, desde a Antiguidade. Em cada período eram
analisadas as influências geográficas, geológicas, político-sociais e religiosas, que
fundamentavam as análises dos períodos, os processos construtivos, as características gerais e
os principais monumentos e tipologias, além das influências recebidas, os detalhes construtivos
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e ornamentais. Nas aulas práticas da disciplina, os alunos deviam copiar detalhes construtivos,
estruturais e ornamentais de edifícios notáveis de cada período.
Em relação ainda ao ensino de História, mencionou a característica de se fazer poucas
referências à produção arquitetônica contemporânea (isto é, do século XX), bem como a falta
ou descompromisso frente às questões e contexto urbanos, em sua opinião consistindo tal
descaso em um significativo problema do curso como um todo, pois o conteúdo trabalhado
ficava muito distante das preocupações dos alunos.
Petracco mencionou também o professor Augusto Carlos de Vasconcelos, que ensinou noções
primevas de aplicação da técnica do concreto protendido, depois bastante utilizado em suas
obras no exercício profissional.
Teceu críticas tanto em Depoimentos, como em sua Tese, quanto à abordagem de algumas
disciplinas, principalmente os exercícios de Projeto, evidenciando exercícios propostos sem
vinculação a um “sítio” determinado, característica do ensino Beaux-Arts. Destacou também
que os professores de Projeto, disciplina desdobrada, à época de estudante, em duas outras,
denominadas “Pequenas Composições de Arquitetura” e “Grandes Composições de
Arquitetura” eram hábeis desenhistas, com pleno domínio desse instrumento.
Segundo o Arquiteto, as disciplinas de Projeto eram ministradas com base em exercícios de
intervenção pontual, sem maiores preocupações com o lugar, sequer com os contextos físico e
social, embora se conferisse grande ênfase e rigor à concepção do projeto, assim como à sua
representação. Os professores atuantes na maior parte das disciplinas dominavam o Desenho, a
exemplo do Prof. Antonio Gallo Ferrigno, formado no Mackenzie em 1922 (também professor
de “Arquitetura Analítica”) e outros, ensejando grande preocupação pela qualidade gráfica.
Enfatizou também o Prof. Takeshi Suzuki, arquiteto e grande aquarelista, formado no
Mackenzie em 1933 que ministrou “Pequenas Composições de Arquitetura”, “Arquitetura
Analítica” “Sombras”, e “Grandes Composições de Arquitetura” (2004, p. 33) e foi o autor do
projeto para o Auditório Ruy Barbosa, o maior e melhor auditório no campus.
Takeshi Suzuki (Tóquio, Japão, 1908 - São Paulo, SP, 1987). Pintor,
desenhista, engenheiro e arquiteto. Radicado em São Paulo ainda jovem, é o
primeiro imigrante japonês a se formar em arquitetura no país, graduando-se
em 1933 na Escola de Engenharia do Mackenzie. Começa a pintar
regularmente durante a década de 1940. A partir de 1947, participa da
retomada das atividades do grupo seibi (ou seibi-kai), agremiação de artistas
nipo-brasileiros fundada em 1935, cujas atividades foram interrompidas
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durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ocupa a presidência do
grupo por um período de dez anos.
Em 1948, realiza sua primeira mostra individual na capital paulista, na Galeria
Domus. Nesse período, participa do grupo dos 15 (ou jacaré), um ateliê
coletivo cujas atividades se dissolvem em 1949. Desde sua fundação em 1950,
participa dos dez anos de atividades do grupo Guanabara, reunido em torno
do ateliê de molduras do pintor Tikashi Fukushima (1920-2001), e integra as
diversas mostras coletivas do grupo. Nesse período, é convidado a lecionar
arquitetura na Universidade Mackenzie. Entre seus projetos de arquitetura,
destacam-se o Centro Cultural Brasil-Japão e o Pavilhão Japonês, construído
no Parque Ibirapuera para as comemorações do 4° Centenário de São Paulo.
Atua também como divulgador do teatro clássico japonês noh, através das
atividades do grupo hakuyokai e da Escola Hosho, onde realiza encontros e
apresentações regulares. Em 1986, publica o livro Budismo: do Primitivo ao
Japonês. (Enciclopédia do Itaú Cultural).

Tratou também sobre as aulas de Urbanismo, com o professor Milton Carlos Ghiraldini, que
privilegiava o desenho como instrumento para o urbanismo. Mas, criticou o conteúdo da
disciplina, dizendo que o Urbanismo não era ensinado como ciência, mas timidamente
apresentado apenas no 5º ano, com conteúdo reducionista, e que o enfoque era
fundamentalmente o Traçado de Cidades.
Petracco teceu, assim, uma análise crítica do Currículo do Curso de Arquitetura em que se
graduou, apresentando os pontos positivos, e aqueles que poderiam ou deveriam ter sido
diferentes. Reconheceu também, a louvável estratégia pedagógica de ensinar História da
Arquitetura pelo método analítico, embasado em iconografia produzida pelos alunos
vinculando sempre o desenho e a imagem à teoria (2004, p. 35-7).

2.2.4. - AS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E PARACURRICULARES –
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As atividades extracurriculares realizadas pelos estudantes foram destaque para Petracco, como
no ensino de Topografia (Prof. Engo. Serafim Orlandi e assistentes), que integrava teoria e
prática.
A disciplina contava também com um período denominado
Acampamento de Topografia, realizado em instalações fora do campus,
no Cabuçu, a partir de 1948. Havia muita rejeição por parte dos alunos
da Arquitetura na realização desta atividade, que consideravam mais
apropriada para a Engenharia, mas era obrigatória para eles. Realizado
nas férias, por quinze dias, este Acampamento era condição para o
aluno ser aprovado na disciplina (BREIA, 2005, p.288).
As práticas esportivas, bastante valorizadas na Instituição como um todo, foram sempre muito
difundidas entre ‘mackenzistas’. Os alunos da Arquitetura participavam da principal
competição paulistana, a chamada FAM-FAU, pois à época só havia as duas Faculdades de
Arquitetura na cidade de São Paulo.
No âmbito cultural, a organização de exposições de trabalhos acadêmicos, sobretudo de Projeto,
bem como a participação em concursos de Projetos de Arquitetura, contribuíam também para
gerar o sentido de coletividade e companheirismo, e acabavam por formar uma cultura de
convivência e de parceria, o que certamente possibilitou que as práticas recorrentes de uma
formação de raiz Beaux-Arts pudessem ser estimuladas nos alunos.
Tais práticas contribuíam para fazer emergir um desejo participativo que conduzia a uma
disputa salutar, fundamentada em princípios éticos. Tudo isso contribuiu para criar uma cultura
indutora de parcerias entre alunos e de envolvimento em concursos, tanto internos, como
externos, quando contribuíam na elaboração das propostas dos escritórios de Arquitetura.
Petracco relembrou que as atividades paracurriculares eram intensas e também de grande
importância para a formação pessoal e profissional. Ao currículo de oito horas/aula ao dia,
somava-se o estágio para desenvolver aptidão técnica realizado no SENAI. Este se demonstrava
pertinente e importante para obtenção de conhecimento prático, sobretudo de sistemas
construtivos e aplicação de materiais de construção.
Tais práticas e cultura eram meio para que vínculos de envolvimento com a escola fossem
criados, fazendo com que os estudantes amadurecessem como cidadãos e desenvolvessem
respeito e admiração pela Faculdade. Petracco sinaliza a existência de uma sensibilidade própria
da época, para a formação da cidadania relativa à convivência das pessoas, mesmo sob a
coexistência de distintas posições políticas, ideologias e princípios: “[...] Os conceitos e a
imagem política naqueles tempos tinham um rebatimento muito diferente de pós-64. Mesmo
em trincheiras opostas, se era fraterno” (2004, p. 39).
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Diplomou-se em 1959 pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, (naquele ano formaram-se 33
alunos, dos 60 que haviam ingressado) vindo a exercer a profissão junto a uma geração que
ajudou a transformar o panorama da arquitetura paulista. Com muitos parentes engenheiros
formados pelo Mackenzie, a família sequer aventava outra possibilidade de formação, que não
fosse nessa instituição, que já vinha diplomando outros de seus integrantes. Em 1964, foi
convidado pela primeira vez a dar aulas no Mackenzie.

2.2.5. FRANCISCO PETRACCO SEGUNDO ELE MESMO
O depoimento que aqui se apresenta foi obtido durante evento organizado pelas Profa.s Dras.
Eunice Abascal, Maria Teresa de Stockler e Breia, com a colaboração do Prof. Dr. Celso
Lomonte Minozzi, em outubro de 2012, durante o I Colóquio de Pesquisa FAU-Mackenzie,
realizado como parte das atividades da Semana Viver Metrópole de outubro de 2012, nas
instalações da Faculdade de Arquitetura Mackenzie. (Infelizmente não foi possível gravá-lo;
por isso o que segue foi baseado na memória dos professores e as anotações feitas durante o
Depoimento)
Foi conduzido de forma que o discurso apresentado fosse acompanhado de desenhos livres
capazes de evidenciar a utilização desse instrumento como raciocínio arquitetônico, e como
meio privilegiado através do qual espaço, forma, estrutura e materialidade se configuram
mediante o domínio da representação na forma de croquis ilustrativos. Optou-se na ocasião por
tão somente dar início a uma conversação, que pudesse deixar o Arquiteto à vontade para
desenvolver suas ideias, selecionar lembranças e traduzi-las em desenhos.
Em sua grande maioria, os desenhos produzidos durante o evento foram realizados no quadro
negro da sala de aula em que o evento ocorreu. Os croquis foram produzidos em escala gráfica,
acompanhando a fala e demonstrando grande habilidade no controle do campo e do gesto, bem
como das proporções, de cada um deles e do todo, expresso na disposição de conjunto, o que
evidenciou domínio do espaço existente no suporte da representação.

Os desenhos

demonstraram também a capacidade do arquiteto de concatenar a exposição de motivos
alentadores à representação de cada um dos projetos e/ou obras abordados, e reforçando que o
desenho é um meio apropriado para que diversos conteúdos e intenções sejam expressos, e que
o exercício da representação é por assim dizer um instrumento essencial para o
desenvolvimento e a educação do arquiteto.
Também foi significativo observar os variados temas que percorrem a obra apresentada e
evidenciada como significativa, utilizando de representações diversas, ora em plantas baixas ou
cortes, ou aproximações na forma de cortes em perspectiva.
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Para o Arquiteto, os integrantes de sua geração formados pelo Mackenzie formam um grupo
privilegiado, prefigurando uma “época áurea”, de que emergiram figuras emblemáticas para a
arquitetura paulista.
Essa formação, que contou com a participação intensa do Arquiteto Christiano Stockler das
Neves, fundador do Curso de Arquitetura do Mackenzie College em 1917, e depois, da
Faculdade de Arquitetura Mackenzie, em 1947 e que segundo Petracco, defendia posições
ferrenhamente conservadoras, pode ser complementada pelo fato de que Stockler das Neves
demonstrava também grande “amor pela arquitetura”. Envolvido com a prática de modelos
academistas e da arquitetura neoclássica, sua intransigência frente à renovação prometida pela
arquitetura moderna teria incentivado, como uma reação às posições defendidas, os jovens
estudantes do Mackenzie a estudá-la, estimulados pelo desafio representado e possibilidade de
questionar e romper com velhos paradigmas.
Francisco Petracco reconhece hoje, assim como o reconhecem outros mackenzistas que
vivenciaram o período, ao mirar os acontecimentos do passado que levaram os alunos
insurgentes a exigir a retirada do Professor Christiano, arrependimento, definindo como cruel
a forma pela qual o fundador foi levado a deixar a escola, e reconhecendo que “[...] ele merecia
um cargo vitalício” (PETRACCO, 2012).
Como professor, contou que deixou de dar aulas no Mackenzie por duas vezes: uma em 1964 e
outra por decisão da então Reitora Esther de Figueiredo Ferraz, em 1968, ano do A.I.5,
juntamente com outros dezoito professores também convidados a deixar a Faculdade, devido a
posições declaradamente de esquerda: Telésforo Cristofani, Fabio Penteado, David Ottoni,
Salvador Candia e outros, configurando momento de grande ativismo político.
Destaca que se ensinava que a arquitetura consistia em uma atividade que envolvia o projeto,
considerando-o indissociável do artesanato, princípio que também era fundamental na Bauhaus
e da Arquitetura Moderna. Credita à sua formação a compreensão de que não é possível projetar
sem entender o detalhe, a materialidade, os espaços, e que esta habilidade podia ser observada
em todos os alunos, que sabiam fazer ao menos uma casa, da fundação ao telhado. Destaca que
essa era uma das contribuições do corpo docente: o ensino minucioso do desenho e da
representação do todo e do detalhe, dominando também a representação e o projeto.
Sempre participou de concursos, mesmo ainda estudante, sozinho ou em parceria com colegas,
tais como o projeto para o Iate Clube de Londrina e outros, sabendo muito bem apresentar
plantas baixas, cortes, fachadas e perspectivas.
Admite uma admiração nutrida pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAU USP), fato recorrente aos colegas da sua geração, a exemplo da estreita relação
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mantida entre arquitetos do Mackenzie como Paulo Mendes da Rocha e Pedro Paulo de Melo
Saraiva com aquela Escola, incentivada pela proximidade geográfica – Mackenzie e FAU USP,
únicas no tema na cidade de São Paulo, e parte de um ambiente cultural comum incentivado
pela proximidade com a sede do IAB paulista1. Completou o Curso de doutorado que resultou
sua Tese de Doutoramento, importante fonte de pesquisa para a realização deste Relatório,
tendo-a defendido em 2004, na FAU USP. Neste trabalho revisitou sua trajetória de Professor
e Arquiteto, o que lhe proporcionou a percepção de interconexões, tanto em relação a elementos
e partidos arquitetônicos, os quais conseguiu relacionar à sua formação, como às referências
advindas de sua convivência familiar. A Tese, que recebeu o título “Arquitetura: desenho,
estrutura e ritmo”, foi inicialmente orientada pelo Professor Dr. Eduardo Corona, que propôs o
tema e faleceu durante o processo de orientação, tendo sido substituído pela Profa. Dra. Marlene
Yurgel.
A relação proposta pelo título “Arquitetura: desenho, estrutura e ritmo” traduz a influência que
sobre o Arquiteto Petracco exerceu o Professor Roberto Rossi Zuccolo, precocemente falecido
na década de sessenta. Rememorado pelo Arquiteto como um homem de extraordinária
competência, Roberto Zuccolo acompanhava os alunos até o 5º. ano de formação,
reconhecidamente de maneira a exaltar a concepção arquitetônica apesar da orientação que
pudesse oferecer aos arquitetos a respeito de sistemas estruturais e construtivos, assessorando
a realização de seus projetos, e reafirmando que arquitetura e estrutura eram indissociáveis. Um
dos introdutores de sistemas estruturais inovadores para a época e para o País, como o citado
cálculo e a técnica do concreto protendido e pré-moldados, tendo-os desenvolvido em inúmeras
obras arquitetônicas e de infraestrutura Foi sob a consultoria do Engenheiro Roberto Zuccolo
que Petracco participou do concurso para o prédio do SNI, da Secretaria de Segurança Pública
de Brasília, em que tirou o segundo lugar, tendo sido vencedor o projeto do Arqo. Jaime Lerner.
Essa parceira com alunos e ex-alunos era também a marca de Zuccolo e de sua presença na
Arquitetura Mackenzie.
Esta afirmação da boa relação entre arquitetura e a estrutura, que marca a arquitetura paulista
do momento, é reafirmada por Petracco, articulada ao amor ao ritmo e sua importância
compositiva conscientemente herdada do pai, violinista, devotado à música e impedido de
segui-la como profissão pela família. Era muito familiar a ideia de que as composições
arquitetônicas tivessem o compromisso musical da harmonia, do acerto do “timbre” e da
textura, analogias que logo o Arquiteto levaria à prática do projeto arquitetônico.

1

Fundada em 1948.
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Francisco Petracco considera a arquitetura fruto de uma tríade: observação, criação e crítica.
Trata-se ainda do desenho “historiologizado”, que vem da interpretação e da observação, como
síntese de um conjunto de ideias ou referências que nascem, sendo o desenho o meio de
concisão desse processo, que vai da observação à composição. Pensa ainda que é fundamental
à arquitetura a criação de “espaços harmônicos”, possíveis pela habilidade de compor. Esta
concepção pôde transpô-la à criação, junto com Oswaldo Correa Gonçalves, Toscano, Abraão
Sanowicz, da FAU Santos. Esse curso teve o interesse de congregar nomes interessantes, tais
como os de Sergio Ferro e Gustavo Caron, preconizando o equilíbrio entre atividades
acadêmicas e profissionalizantes, buscando a excelência no desenvolvimento dos trabalhos dos
alunos.
A mesma forma de pensar foi reproduzida na organização curricular e nos processos didáticos
e pedagógicos do Curso de Arquitetura da Anhembi-Morumbi, de que foi Coordenador,
transpondo um desenho que conceituou como historiologizado, a partir da formação cultural
dos alunos que deveria nutrir desenhos, com base na Filosofia, na História etc...
Buscava-se naquela experiência um ensino que não fosse minado pelo empreendedorismo,
levando o desenho como meio importante e decisivo, tanto para a arquitetura como para o
desenho urbano, que reuniu professores tais como Antonio Carlos Sant’Anna Jr., Zico
Rolemberg, Lelio Reinert, Ruth Verde Zein e Manetti, sob o olhar de um urbanismo que
compreendia o desenho como essência. Os professores propostos eram pessoas aptas a entender
e ensinar projeto como desenho urbano, a essência a preservar nos temas relacionados à
arquitetura e urbanismo.
Foi também professor ali o colega Fabio Canteiro, exímio desenhista, formado no Mackenzie,
o próprio Petracco e José Maria Pessoa, conduzindo a questão da arquitetura um pouco à luz da
antiga disciplina mackenzista de Modelagem, cujo mentor e titular por muitos anos, como dito,
fora o húngaro Laszlo Zinner, criador e professor dessa disciplina no Curso de Arquitetura do
Mackenzie. A partir da compreensão e da prática da modelagem criada por Laszlo Zinner,
abriu-se caminho para a modelagem, e também ao entendimento da maquete como um
instrumento de concepção do espaço, para desenvolver através dela o repertório arquitetônico.
É possível dizer que houve desde sempre uma procura da indissociação entre arte e arquitetura,
e como da mesma maneira preconizada no Renascimento, uma ênfase da tridimensionalidade
como forma de investigação espacial. Buscavam-se meios de enfrentar a dificuldade por vezes
observada na prática projetual de estudantes de representar a ideia espacial, sem utilizar
qualquer instrumentação de linguagem gráfica.
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A contribuição do Prof. Engo.-Arquiteto Francisco Kosuta ao ensino de Arquitetura no
Mackenzie, competente no ensino de Geometria Descritiva na época em que Francisco Petracco
estudou é referência fundamental para compreender a habilidade e competência necessárias
nesse campo da representação espacial, conforme o Arquiteto objeto de estudo, para o ensino
hoje.
E também o seriam outros professores considerados exemplares, como o mencionado Roberto
Rossi Zuccolo2, que entendeu perfeitamente e foi difusor da necessidade de constante e profícua
parceria entre arquitetos e engenheiros calculistas, não para antagonizar Arquitetura e
Engenharia, mas torná-las harmônicas. Zuccolo jamais interferiu em um projeto ou concepção
arquitetônica de um estudante e trabalhava para que a arquitetura fosse preservada apesar da
necessidade estrutural3.
Outro fato relevante é que enquanto estudantes, os mackenzistas participavam de concursos de
Arquitetura, a exemplo do primeiro concurso de que participou, para a sede do Instituto
Previdenciário do Estado de São Paulo4, com Hoover Américo Sampaio, no período em que
trabalhou em seu escritório, e no qual alcançaram o segundo lugar. Estas oportunidades, que
os estudantes ou recém-diplomados no Mackenzie não descartavam, possibilitaram avanços em
direção a novas estruturas e soluções arquitetônicas, abandonando outras repetitivas ou fáceis,
superando clássicas modulações entre pilares ou vigas, “[...] separados de 10 em 10 metros,
como se assiste tantas vezes em práticas conformistas, muitas vezes alentadas por professores!
Conservadorismo que transforma o ensino de Arquitetura em reducionismo engenheiril, com
base na ideia de que é melhor acertar do que ousar” (PETRACCO, 2008).

2.2.6 - ESTÁGIOS
Voltando a tratar do período como estudante, o arquiteto afirma a importância do Estágio na
formação do futuro arquiteto e ressalta o momento político vivido quando era estudante, sob o
governo de Juscelino Kubitschek, exarando grande desenvolvimento da Arquitetura Moderna,
o que propiciou a abundância de oferta de estágios em escritórios de arquitetura, que não eram

3

Cabe lembrar o Discurso de Fundação da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, proferido por Christiano Stockler
das Neves, em 1947. Nesse documento (uma publicação realizada especialmente para o evento fundacional),
Stockler argumentava, a partir de fortes pressupostos acadêmicos de origem Beaux-Arts, que Arquitetura como
uma forma de Arte pressupõe a Engenharia, mas a esta não se subordina. A concepção de “Arte”, no texto
fundacional em sua relação com a Arquitetura transparece nas entrelinhas como resguardando a questão da criação
e da concepção arquitetônicas. (NEVES, Christiano Stockler das. Discurso de Fundação da Faculdade de
Arquitetura Mackenzie, de 12 de agosto de 1947).
4
O projeto para o concurso da sede do Instituto Previdenciário de São Paulo foi publicado na Revista Acrópole.
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muitos, lembrando mais uma vez que em São Paulo até a década de 1970 só havia dois cursos
de Arquitetura em São Paulo, o do Mackenzie e o da FAU USP. Ressalta que o grande meio de
aprendizado de Arquitetura era nestes escritórios e nos canteiros de obras e que vários dos
titulares destes escritórios permaneceram como seus amigos depois. Destaca também os
ensinamentos recebidos dos Desenhistas Projetistas que forneciam valiosos ensinamentos para
aprimorar a representação gráfica. Assinala também que naquela época era igualmente um
contingente reduzido de estudantes.
Com a esperança desenvolvimentista despertada por Juscelino e o Brasil crescendo, os
arquitetos não tinham dificuldade de trabalho, e argumentava-se que em São Paulo, duas escolas
ensinavam arquitetura, mas era nos bons ateliers em que de fato se aprendia a fazê-la. Essa
forma de pensar generalizada era uma das razões, talvez a mais importante, que levava os
estudantes, já nos primeiros anos, a buscar estágios.
Como estudante, realizou vários Estágios, com o engenheiro Zapparolli, com o arquiteto
também mackenzista Roger Zmekhol, estabelecendo uma “quase” cooperativa durante o curso
com vários arquitetos do Mackenzie – Jorge Nasser, Hoover Américo Sampaio, Maurício Tuck
Schneider, Júlio Neves, Alfredo Paesani e Pedro Paulo de Mello Saraiva (2004, p.151), e ainda,
estagiou com Eduardo Corona e Mario Guarnieri, com Alberto Botti e Marc Rubin no 4º ano e
Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro, no último ano de formação.
Tais episódios extra-aula, diz, eram profícuos, e a importância de compreender a linguagem
arquitetônica na materialização dos canteiros de obra obrigava os jovens arquitetos a
desenvolver um raciocínio construtivo, visando a fiel reprodução do projeto. Em respeito aos
estagiários e futuros colegas, os titulares dos escritórios em sua maioria esforçavam-se em
esmiuçar as prioridades dos projetos em ricos e elucidativos diálogos.
A presença nos escritórios da figura do Desenhista Projetista deve ser lembrada. Técnicos que,
muito hábeis e dotados de conhecimentos rigorosos de desenho e representação gráfica e
geralmente verdadeiros artesãos, ensinavam aos iniciantes importantes tópicos, deixando-lhes
um legado profissional plenamente desenvolvido com a prática, nas diversas ocasiões em que
enfrentavam trabalhos mais complexos (PETRACCO, 2004).
O domínio de novas técnicas e materiais empregados em desenhos de perspectivas e plantas
baixas ilustrativas, utilizando aquarelas, nanquim, estiletes, verniz e colagens e outros recursos,
possibilitavam que os estagiários fossem solicitados para colaborar em projetos alvo de
concursos (PETRACCO, 2004).
Apontou ainda os aspectos da formação no curso de Arquitetura do Mackenzie de grande valia
para o desempenho em atividades de estágio nos escritórios e depois, durante a atividade
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profissional, assinalando que o curso do Mackenzie deixou inegavelmente contribuições muito
positivas para que a função de estagiário e, posteriormente de Arquiteto, fossem desempenhadas
com sucesso pelos então estudantes:
1)

A prática do Desenho em aulas de “Desenho Arquitetônico”, “Perspectivas”,

“Sombras”, “Desenho Artístico” e outras, em que se exigia bastante dos alunos, em trabalhos
de apresentação, com perspectivas aquareladas, o que possibilitava aos estudantes
precocemente habilitar-se como Desenhistas de Representação;
2)

Aulas de Paisagismo, nas quais se produziam belas aquarelas e se aprendiam passos e

lições para o cotidiano arquitetônico, que eram ministradas pelo Professor e destacado arquiteto
Elisiário da Cunha Bahiana;
3)

A qualidade das aulas de “Técnicas de Construção” e “Desenho de Detalhes

Construtivos”, dadas pelo Professor Engo.-Arqo. Philip Lohbauer. Aprendiam-se tópicos
fundamentais de maneira muito objetiva, principalmente no que se referia aos detalhes
construtivos;
4)

Soma-se a isso tudo a carga horária e o período de aulas, o que permitia algumas horas

disponíveis para estágio (2004, p.42).

2.2.7. PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS NA DOCÊNCIA Ao término de 1963, com a reformulação que se esboçava no Mackenzie, foram convidados a
integrar o novo quadro docente, Petracco, Odileia Toscano e Geraldo Vespaziano Puntoni e
outros. Como todos eram grandes desenhistas; nutriam muitas esperanças e se encontravam
confiantes de resgatar ao curso a mesma ênfase conferida ao Desenho de quando eram
estudantes, seguindo os passos do Prof. Pedro Corona, que sempre estivera à frente da disciplina
“Desenho Artístico”. Este havia deixado o curso e fora substituído por professores mais jovens,
que não conseguiram resgatar, diz, a competência do professor que não mais se encontrava no
Mackenzie, e que, embora artista plástico agregava em discurso e prática o conteúdo do espaço
arquitetônico. A experiência durou poucos meses, devido ao golpe militar e instalação da
ditadura.
Em 1968, a Faculdade empenhada em mais reformas, contratou-o uma vez mais para lecionar
no curso de Arquitetura, o que durou muito pouco, somente naquele ano, devido ao AI - 5.
Ocupava o cargo de Diretor o Arquiteto e Professor Salvador Candia, que lhe recomendou,
comentando o exercício do magistério: [...] recordo-me que Candia nos chamou para
conversarmos e pediu: - ‘Você pode ensinar só Arquitetura aqui no curso, sem suas convicções
políticas?’ Respondi-lhe:- ‘Não, porque sem o pensamento político a arquitetura não existe’.

45

Ao que retrucou: ‘Está bem, rendo-me, mas lembro-lhe que meu objetivo é torná-los Homens
antes de serem Arquitetos, e como acredito ser também o seu, considere-se contratado’ (2004,
p. 51).
O arquiteto então descreve as características do curso em 1968, que se mantinham tal como as
conhecera, desde o tempo de estudante, entre 1954 e 1958: conta que a despeito das várias
propostas de mudança no currículo e de procedimentos e práticas de ensino, encontrara a escola
na qual havia estudado e se formado com quase todas as qualidades e infelizmente vários
defeitos do tempo de aluno. Nela o Desenho havia perdido força, como em quase todos os
cursos do Brasil, e também se verificava ainda um tratamento descontextualizado do projeto.
Afirma que embora em seu grupo de professores se considerassem arquitetos “modernistas e
estruturalistas” (sic), mantinham um senso de realismo ao qual denomina “contexto”, postura
que considera primordial e da qual sente orgulho. Contestando uma atitude empírica nos
exercícios ainda predominante, para tentar corrigi-la logo no primeiro encontro com os
estudantes, convidavam o Professor Cláudio Gomes, um dos precursores da disciplina de
Urbanismo, a fim de evidenciar a importância do Desenho Urbano em vez do Planejamento
Urbano. Debatia-se a distinção entre ambas as abordagens, reforçando-se o Planejamento como
procedimento usual na época, embora neste todas as questões urbanas fossem abordadas com
ênfase quase exclusiva no âmbito social econômico, desprezando-se o Desenho, transformando
propostas em folhas de papel pintado, necessárias, mas insuficientes à determinação da proposta
arquitetônica e de urbanismo (PETRACCO, 2004).
Em 1992, o Professor Francisco Petracco mais uma vez voltou a lecionar em sua escola de
origem, convidado a integrar a equipe de implantação do Trabalho de Graduação
Interdisciplinar – TGI. Em sua tese de doutorado, apresenta uma análise comparativa geral dos
seguintes currículos do curso: 1917 (fundação do curso de Arquitetura ligado à Escola de
Engenharia Mackenzie), 1987 e atual (sua tese foi depositada em 2004), além de uma tabela em
que consta, de dez em dez anos, o número total de disciplinas no curso e sua distribuição pelos
departamentos que compunham a Faculdade até aquele momento, quais fossem, de Projeto, de
Planejamento Urbano, de Teoria e História da Arquitetura, de Técnicas e uma coluna para
outros departamentos pertencentes a outras unidades, com disciplinas no curso de Arquitetura
(deve-se lembrar que a estruturação dos cursos universitários em Departamentos se deu a partir
da implantação da Lei de Diretrizes e Bases) e apresenta suas principais constatações.
No intervalo de 1917 até 1997 houve um aumento constante no número de disciplinas, de 59
para 89; no currículo atual houve diminuição para 82 disciplinas. Desde o currículo de 1917
ocorre a predominância das disciplinas do Departamento de Projetos, ocorrendo atualmente um
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equilíbrio, com 25 disciplinas no Departamento de Projetos, 22 no Departamento de Teoria e
História e 24 no Departamento de Técnica, restando 11 disciplinas para o Departamento de
Planejamento. A partir do final dos anos de 1960 a Faculdade incorpora o Planejamento Urbano.
A partir deste levantamento analisou os dados e elaborou algumas conclusões relacionadas à
configuração do curso de Arquitetura do Mackenzie, ao longo do tempo. Para ele não procede
a crença de que haja uma sobrevalorização das disciplinas de natureza técnica na Faculdade de
Arquitetura, pois a quantidade delas é equivalente às disciplinas do Departamento de História
e Teoria da Arquitetura, o que demonstra uma preocupação com a formação conceitual dos
alunos.
No primeiro currículo constata-se um expressivo número de disciplinas de outros
departamentos, o que não ocorre no de 2004, demonstrando que no decorrer de sua história a
Faculdade soube se organizar e criar uma estrutura departamental própria.
Em relação às constatações sobre os currículos, teceu as seguintes considerações, que
resumimos:
1.

A carga horária embora seja uma das maiores entre todos os cursos, talvez menor

somente que a da FAUUSP, é bem menor do que ao tempo em que se formou.
2.

O Mackenzie sempre primou pela ênfase na carga horária das disciplinas de Projeto.

3.

No terceiro item (sic): ‘A partir dos anos 60 a faculdade se volta para o Planejamento

Urbano’. Deve-se chamar a atenção para o fato de que naquela época foi promulgada uma lei
que institucionalizou a obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor para cidades populosas.
Logo, seria um equívoco não contemplar tal disciplina a qual poderia abrir frentes de trabalho
para o contingente profissional, reforçando o privilégio existente no Brasil, diferentemente de
outros países, de serem os Arquitetos reconhecidos e com atribuições definidas. O Planejamento
Urbano, atividade da Arquitetura envolvendo equipes multidisciplinares, quase sempre foi
exercido por arquitetos ou profissionais menos preparados para o Desenho, e em certos
momentos de forma a privilegiar aportes teóricos e por isso conduzido invariavelmente em
todas as Faculdades e também profissionalmente, a assumir feição sociológica, minimizando a
importância do Desenho Urbano, real atribuição do Arquiteto”! (PETRACCO, 2004, p. .qual a
página na tese?
4.

Ao comparar o Currículo ao tempo de sua formação e o de 2004 frisa o aumento de

preocupação em relação ao contexto social, enfoque que se mostrava inexistente mesmo nas
disciplinas de natureza histórica ministradas então.
5.

Acredita que os departamentos são de certa forma, inconsistentes. Se em certo sentido

criam uma aproximação maior aos objetivos individuais dos professores, por outro prejudica a
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interdisciplinaridade ou a interação entre matérias, gerando hiatos e disjunções, tais como as
que se verificam entre as disciplinas de “Estrutura” e “Projeto” (PETRACCO, 2004).

2.2.8. O GESTO PROJETUAL – O PROJETO
O arquiteto considera o “Gesto Projetual”, visceralmente conectado ao “Fazer Arquitetura”:

[...] persegue-se um viés de interpretação, quase espiritual, do que é o Fazer
Arquitetura, como este anseio de arte se equilibra no campo das artes, e o que
ele representa para a evolução social, expressando, ora de maneira lúdica, às
vezes poética, ora conceitualmente, mas sempre sem presunção de postulados
filosóficos (2004, p.407).
Entende o Gesto Projetual como um ato criativo informado, advindo do conhecimento da
história e da ciência. Esse gesto é, pois, o conjunto de comportamentos e procedimentos que
envolvem o profissional, no desenvolvimento de uma concepção determinada, desde o primeiro
olhar ao derradeiro pormenor.
Para o arquiteto, o “Gesto Projetual” é:
1)

processo criativo, compreendido como base da produção cultural, e inserido no método

cognitivo. A cognição se define, segundo Petracco, como algo que se desenvolve com a
Observação, que induz a Crítica e enseja a Criação. Essa postura está relacionada ao Desenho,
compreendido como meio por excelência para que a observação possa ser mediada e
apresentada ao fazer arquitetônico.
2)

Conceitua a Arquitetura como uma obra artística, reconhecendo-lhe natureza também

subjetiva, e que emerge de uma análise historiológica. Posiciona o arquiteto como um
profissional que interpreta e observa a realidade e transpõe ao Desenho de maneira artística,
não se desvencilhando de uma proposta tecnológica geralmente prospectiva, portanto passível
de ser enfrentada com recursos do método científico (2004, p. 407-8).
Desenvolveu e propôs uma sistemática para o “Ato Projetual”, fundamentando-o na natureza
prospectiva e propositiva.
O Projeto nasce da aplicação de uma sistemática que compreende o desenrolar-se do Ato
Projetual arquitetônico, pois o Projeto é algo propositivo, com degraus a escalar, que abrangem
desde a solicitação do promitente até o desenvolvimento final da obra. Dessa maneira, o
Desenho é uma ação tectônica, que se interpõe para traduzir a:
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- Aproximação ao problema;
- Análise Programática;
- Visualização, Análise do Sítio;
- Adequação – Análise Crítica dos Limites – Reprogramação;
- Espacialização – Concepção Estrutural;
- Simbolização – Hermenêutica – Interpretação e Idealização do Espaço que transcende;
- Lugar – Contexto e Arquitetura.

Afirma que o conceito de lugar, como manifestação da tectônica que o projeto traduz e
determina, aparece como objetivo do conhecimento, sendo a construção do lugar o objetivo do
projeto arquitetônico.
Tece observações e críticas a respeito de metodologias de ensino e ensinamentos que inferiu a
partir da atuação de seus professores durante o período como aluno, no sentido de estabelecer
parâmetros para sua própria prática docente e escolha dos elementos fundamentais necessários
à formação de um profissional da Arquitetura durante o curso e discorre sobre cada um dos
elementos listados acima: “Estudamos sob várias regras ou atos individuais de nossos
professores que ora eram totalmente indutivos e, às vezes, totalmente pragmáticos, de fácil
dedução ou soluções aleatórias” (2004, p. 420).
Pondera ainda que os arquitetos, embora reconhecidos como autores da Arte Maior que é a
Arquitetura, não são porta-vozes exclusivos da criação e da composição; sua expertise envolve
o domínio do pensar enquanto processo inerente ao ser humano e também a muitas outras
profissões, o que se torna mais explícito em algumas e nem tanto em outras, mas condição
sempre presente e característica de seu desenvolvimento.
O arquiteto, pondera Petracco, é um profissional em busca de uma linguagem exclusiva para
expressar-se, neste sentido se aproximando do artista plástico. A fala, que evoca a indissociação
entre Arquitetura e Arte apresentada como um princípio esclarece que o projeto é um meio pelo
qual uma mensagem quer ser enunciada e refletirá sua singularidade e possivelmente levará o
usuário a uma vivência fruto de um conceito.
As mensagens enunciadas por estes atos, ressalva o arquiteto, que estão arraigados nos projetos
contêm excepcional força comunicativa e consistem em um sentido indelével, como o que se
apresenta como significado na cúpula de Filippo Brunelleschi ou mesmo no desenho de Brasília
de Lúcio Costa, capazes de perenizar seu conteúdo, transformando a mensagem em conteúdo
simbólico. Essa condição, única presente nos projetos marcantes, é reconhecível quando somos
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capazes de perceber neles a exacerbação da riqueza das qualidades do ‘Lugar’ criado, que o
tornam marcante e inesquecível.
Ao final de sua tese, Francisco Petracco elabora uma espécie de balanço de sua atuação e
trajetória como arquiteto e estabelece pontes entre Arquitetura e Música, ambas manifestações
da Arte, para justificar o título adotado, incluindo os fatores estruturais como elementos de
fundamental importância para a concretização da obra arquitetônica: Arquitetura: Desenho,
Estrutura & Ritmo.

Nesses quase 50 anos de vida ligados solidamente à arquitetura às vezes se é
guindado à euforia, outras nem tanto, e ainda outras (mas felizmente poucas),
abatidos por revezes de nossas lutas pelos anseios que sempre almejamos, na
produção, pequena, mas de muito trabalho, assim como em uma luta de
cidadãos de largos gestos profissionais e político de procura à verdade no
caminho estreito e perigoso do comportamento ético. Não titubeamos em
dizer ‘não’ aos projetos que não se enquadram às condutas que achamos
correta. A mentir ou a preterirmos trabalhos de clientes que exigiam
modismos ou condicionamentos alheios a nossa postura. Erramos, e muitas
vezes, porém nunca transgredimos os nossos princípios (2004, p. 432).
Petracco se diz entre os arquitetos bem aventurados que conseguiram, ou tentaram trabalhar
‘projetos barrocos’, aqueles de conteúdos programáticos democráticos e criadores de espaços
generosos propondo absoluto diálogo com a sociedade, mesmo que às vezes isso apresentasse
alguns desvios suportáveis na qualidade do desempenho do objeto.
Essa inflexibilidade, confundida com radicalismo, diz, acarretou em muitos dissabores
profissionais pechas de comportamento temperamental exacerbado e soberbo. A quantidade de
estudos preliminares realizados pelo Arquiteto que não reverteram em obra proporcionam ideia
das dificuldades enfrentadas de diálogo com clientes.

Transgressões ao tempo de elaboração de projetos, por dúvida da melhor
solução, ou pela busca da precisão, constantemente nos desgastaram.
Dúvidas, quem não as tem? Preciosismo é defeito? Talvez a falha em
dimensionar o tempo e ponderar o ideal tenha sido erro constante. Mas como
dissociar o processo artístico da criação se sempre nos ativemos à Arquitetura
como Arte? [...] esta passagem lembra o discurso do Christiano, dizendo que
a “Architetura é uma bella arte” Como não ser radical na atitude de um
comportamento que defendemos radicalmente? Esta também lembra o
Christiano, só que no neoclássico. A postura de radicalismo parece muito
semelhante. - Veja que bela conclusão para o nosso trabalho. Isto não nos faz
infelizes, nem nos diminui ou frustra até que tenhamos a vontade e o ímpeto
de projetar, mesmo que para isso seja necessário forjar o cliente, inventar o
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programa, simular o contexto e criar a Arquitetura (talvez por isso somos
além: Professor Arquiteto) (2004, p. 432 – 3).
A passagem destaca a relação que não se pode subestimar no pensamento de Petracco entre
Arte e Arquitetura, na menção recorrente a Christiano S. das Neves como fonte de princípios;
também ressalta a importância da Estrutura como elemento inerente à concepção de uma
proposta projetual.
Lembra que a Estrutura, em termos físicos, é a sistematização dos elementos construtivos que
integram uma determinada composição arquitetônica. A Estrutura comparece na formação de
todos os corpos, sejam concretos ou abstratos.
Não seria exagero, diz, que a Engenharia, forjada na Revolução Industrial com suas novas
propostas teria de certa forma se sobreposto à Arquitetura ditando um comportamento técnico
e profissional relevante, em virtude desta preocupação.
Mas, pondera, a Estrutura como concebemos não pode ser considerada um mero fruto de
dimensionamento de peças – é por assim dizer uma proposição plástica – estética filosófica, e
por isso toda impressão mecanicista se dissipa. Pensamo-la como possibilidade material da
forma da asa do pássaro, como as costelas que abrigam os pulmões, ou a estrutura que conforma
os espaços construídos, assim como a estrutura de todos os processos compositivos, que se
observa em todas as Artes Plásticas, Música, etc. e, por que não, também nas ciências.
Petracco confirma a crença de que não se projetam espaços sem a respectiva estrutura, sendo
esses elementos da arquitetura indissociáveis. Afirma uma impossível dissociação entre
história, tecnologia e projeto. Define a composição como um mecanismo intrínseco à concepção
do conteúdo estrutural, o que a Arquitetura Moderna sugere, propondo um neologismo,
‘Arquiestrutura’ – termo que expressa a Arquitetura que não existe sem Estrutura, que dela
depende, assim como a compõe, aquela na qual a estrutura é propriamente uma concepção
arquitetônica, cujo espaço é a síntese de sua mensagem.
Relembrando Vilanova Artigas, pondera da importância do que este dizia sobre Estática - temos
que compreendê-la e dominá-la, desfrutando de seus princípios, mas sem submissão aos
dogmas por ela insinuados. O arquiteto tem liberdade de parafrasear e ousar no campo
estrutural, pensando-a como dimensão indispensável de uma linguagem pessoal, que se constrói
a partir de um pretexto e de um conteúdo de mensagem que, de certa forma, influenciará na
leitura, mais ou menos emotiva do projeto.
Lembra que se é possível qualificar o ensino de uma história analítica da arquitetura como
procedimento de crítica dos espaços, não nos podemos furtar a enunciar o papel do desenho
como meio de analisá-los. Por meio de disciplinas técnicas tais como Estabilidade das
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Construções é possível saber que alguns estudam as forças incidentes em uma viga em balanço
cujas solicitações por esforços diminuem e, portanto, quanto mais nos afastamos do engaste,
pode-se compreender esse comportamento principalmente pelo desenho de observação e é
dessa forma que as podemos conceber integralmente. Quando observamos os membros
superiores do homem são perceptíveis os braços, o antebraço, a mão com seus carpos e meta
carpos e, cada vez mais esbeltos, as falanges, falanginhas e falangetas como resposta do
desenho à teoria de Resistência dos Materiais.
Portanto, para ele,
[...] a qualidade dos espaços está indelevelmente vinculada à estrutura e viceversa. O desenho que os perfazem (sic) (advém da qualidade estrutural e esta
por sua vez é reflexo dos esforços aos quais responde. A análise das estruturas
elementares como dos vertebrados mais primários e das características de
seus componentes reforçam estas conclusões praticamente radicais (2004, p.
456 passim 460).
Por fim, trata do Ritmo e de sua relação com a Arquitetura, iniciando com uma alusão ao
símbolo do diretório acadêmico da Faculdade onde estudou, conectando com alguns aspectos
de sua formação como arquiteto:
Relembra que o diretório da FAU Mackenzie expunha a figura humana desenhada por Le
Corbusier – ‘O Modulor’- como um símbolo iconográfico e elemento essencial da ergometria.
Recorda ainda que todos os professores do curso em sua época, tanto os que lecionavam
disciplinas de Projeto como de Estrutura, induziam à procura ou à criação de um determinado
módulo. Reconhece que tal procedimento foi importante ao estabelecer ao menos um
‘parâmetro’ para criar espaços: se, de certa forma, a modulação pode ser limitadora,
condicionando por vezes excessivamente algumas ideias, consiste em um recurso organizativo
e disciplinador. Ao projetar um edifício com fachada cortina de vidro, todos os ambientes
devem ter as paredes condicionadas às dimensões da caixilharia, mas esta também enseja a
poesia das dissonâncias alcançada por meio de alternância do ritmo básico. Essa preocupação
com a modulação, bastante sistemática nos projetos de raiz acadêmica, somada aos princípios
musicais que sempre o fascinaram desde a infância, foram o estímulo para que Petracco se
lançasse a esta busca contínua do Ritmo na Arquitetura.
O que o leva a concluir que todas as composições contemplam Ritmo, expresso de forma mais
ou menos marcada, com ‘frases’ construtivas mais ou menos enfáticas em seus compassos.
Conscientiza-se que diante do Ritmo, a referência fundamental é a música, o campo das Artes
em que este é preponderante e crucial, tanto no que se refere ao seu próprio conteúdo, como
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também o que se expressa na composição, propugnando a indissociabilidade entre ritmo e
composição.
O Ritmo é conteúdo em todas as composições artísticas, encontrando-se presente nas teorias
científicas também. Ao realizar uma incursão pelo universo musical, pode-se iniciar a reflexão
por sua essência: o som é a célula (ponto) inicial, assim como o espaço, a menor partícula da
Arquitetura. Parte então do princípio que nem tudo que tem efeito sonoro é propriamente som,
a exemplo de um ruído que não tem frequência definida, ao passo que para o som, esta é
definida.
O som se caracteriza por Altura, Duração, Intensidade e Timbre, e para melhor entendê-lo, é
possível até mesmo fazer um gráfico primário de como nasce a Música a partir destes fatores
ou parâmetros.
A estrutura proporciona ritmo por meio da repetição de elementos ou de sua ausência, sendo
pressentido de forma bastante definida na composição musical e em outras linguagens
harmônicas, tanto no campo das artes visuais, plásticas e cênicas como nas literárias. O ritmo
se expressa, pondera Petracco, em diversas escalas, no projeto de uma residência, ou em um
simples desenho, e no Desenho Urbano por meio da implantação e configuração de seus
edifícios. Dessa forma, pondera que o ritmo nas artes musicais e literárias é promovido pelo
‘tempo’ entre frases e nas visuais, por meio do ‘espaço’ entre os elementos construtivos.
O arquiteto abre um parêntesis, onde reforça a propriedade e a pertinência da denominação
‘Composição’ para a então disciplina de Projeto Arquitetônico, indicando seu desuso atual, mas
relembrando a ênfase conferida a ele nas escolas de Belas Artes. A relevância da Composição
reside, em seu modo de ver, no fato de que os processos criativos, sejam quais forem,
fundamentam-se na intencionalidade de alcançar a harmonia das partes de determinado todo,
consistindo em uma diretriz e alvo que o autor deseja atingir.
A maneira de relacionar as partes ou de compô-las difere, caracterizando distintos “métodos”,
palavra atribuída para designar que os resultados e expressões não são iguais, mas quase sempre
correlatos, no conjunto da obra de cada arquiteto. Talvez na concepção de obras teatrais, diz, a
‘marcação’ consista em recurso semelhante ao utilizado pelo escultor, acentuando ou ao
amenizar a pontuação, ou do poeta em construir rimas de forma a realçá-las ou não, no intuito
de melhor transmitir o significado, da maneira como faz o autor ou diretor de uma peça teatral,
reforçando ou atenuando a mensagem. Ritmo e timbre são formas de creditar à composição o
significado.
Petracco define Ritmo em Arquitetura como a “[...] organização compositiva dos espaços,
obtida por meio da disposição harmônica de elementos construtivos, sejam vedos ou
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estruturais” (2004, p.477). Esta definição evidencia a imbricação proposta entre espaço,
materialidade, estrutura e composição, sendo possível sugerir que o momento vivido pelo
Arquiteto durante sua formação embora expressasse de forma tensa os fatores constituintes de
seu campo histórico, apresentava aos alunos essa complexa e delicada relação, também sendo
possível pensar que a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, desde finais da década de 1940
fazia parte do ambiente cultural e especialmente, arquitetural, que ia se delineando na cidade
de São Paulo: uma modernidade que, ao se renovar, não deixava facilmente para trás suas raízes
– a composição beauxartiana.

2.2.9. FORMAÇÃO, PENSAMENTO E OBRAS: CARACTERISTICAS

É bastante recorrente no discurso de Franscisco Petracco a alusão constante ao professor de
Desenho – o artista plástico Pedro Corona – responsabilizado pelo ensino e difusão de um
Desenho informado e historicizado, que permitiu aos alunos desenvolver habilidade para
utilizá-lo como instrumento de criação do espaço.
Os egressos da Arquitetura Mackenzie enfrentavam desafios profissionais vários, e muitos
relatam que procuravam solucionar diferentes demandas profissionais, preferindo essa postura
a uma excessiva especialização. Francisco Petracco evidenciou ao relatar seus princípios de
conduta a crença de que a atuação do arquiteto deve se pautar por uma dimensão política,
evidenciando a grande admiração e alinhamento ao pensamento e obra de João Vilanova
Artigas. Esse fato sinaliza uma clara relação entre o desenvolvimento da Arquitetura Moderna
e a construção de um ideário que a acompanhava que articulava o Mackenzie ao ambiente de
sua emergência e consolidação em São Paulo.
A formação no Mackenzie parece ter exercido sobre os egressos, em especial, no caso,
Francisco Petracco não é uma exceção, um importante papel, mas a ideologia difundida por
Artigas, que se configura num “fazer” específico e visceralmente político da Arquitetura, teve
influência profunda.
A essa admiração e inclinação a seguir o ethos moderno que Artigas perseguiu durante toda
vida, a formação no Mackenzie representou a permanência de aspectos de formação acadêmica.
Manifesta-se no discurso de Petracco, no entanto, uma presença e referência, mesmo que
negada ou velada, à figura de Christiano Stockler das Neves e ao que esta significa: essa
lembrança fundamenta uma dialética, que embora preze o passado na admiração por Stockler e
Pedro Corona, por exemplo, impele a procura de outros referenciais (Vilanova Artigas) que
complementa a negação à visão acadêmica da arquitetura.
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2.2.10. HISTÓRIA E MEMÓRIA

Neste sentido, se define um complexo universo que envolve as relações entre História e
Memória inferidas no discurso de Petracco, que podem ser de Continuidade,
Complementaridade ou de Negação. A relação de Complementaridade é uma maneira de se
conectar com o passado, trazendo uma representação amigável deste por meio de um ator (no
caso, o Professor Pedro Corona). Da mesma maneira que se idealiza a casa da infância
(BACHELARD, 2008), tornando-a ícone e referência primaz de memória, a lembrança de
Corona, Zuccolo e de outros emerge como um esteio de formação, que perdura amigavelmente.
No entanto, a lembrança de Stockler das Neves é a de Negação, que leva à busca de outras
relações, impele a buscar fora de seus próprios limites e vida cotidiana as referências para
avançar, o que na trajetória de Petracco aponta em direção de outros agentes Históricos (a
exemplo de Artigas).
A admiração por Vilanova Artigas representa o sabor da ruptura e da negação, contra todo
conservadorismo imposto durante o período de sua formação.
Se Pedro Corona, mestre do Desenho, significa o domínio do instrumento, da persistência das
referências, a vanguarda e sua conscientização levam à crise; Artigas significa a consolidação
da nova ideologia – a ruptura com o passado; enquanto Zuccolo traz a coerência da
materialidade, do pragmatismo aliado à produção da Arquitetura Moderna. Assim, na
Arquitetura Moderna paulistana espaço, vanguarda, representação e matéria são elementos
indissociáveis, caracterizam-na, e neste sentido, Francisco Petracco é precursor de algumas
soluções contemporâneas – por exemplo, o Palácio das Nações e Anhembi Morumbi de
Interlagos, que aludem por sua relação de materialidade, estrutura e espacialidade a soluções
utilizadas por Santiago Calatrava na Cidade das Artes e da Ciência, Valéncia, Espanha.
A análise do conjunto da obra de Petracco assinala que projetos e obras se autorreferenciam
mutuamente – quer dizer, podem ter partido de uma formação em que se aceitava e usava
referências, o que é afirmado pelo currículo da Escola que incluía a prática do estudo de
referências históricas, como na disciplina “História da Arquitetura Analítica”. Em tais aulas, os
estudantes eram convidados a reproduzir modelos históricos, de forma a compreendê-los
analiticamente pela construção da representação, articulando as partes num todo representado.
Essa naturalidade da prática do estudo referencial pode explicar que nas obras arquitetônicas
de Petracco sejam perceptíveis características ou referências de soluções desenvolvidas pelos
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“pais” modernos (Artigas, Oscar Niemeyer), utilizando primordialmente o concreto armado
como material.
Estruturas Metálicas também foram sendo empregadas, sobretudo a partir da década de 1990,
a exemplo dos edifícios educacionais da Universidade Anhembi Morumbi (caracterizando obra
mais recente, analisada no capítulo 3).
Tal mudança no emprego dos materiais revela o sentido de atualização, cuja origem pode
remontar ao entendimento da Arquitetura como relação entre arte e técnica presente no Curso
de Arquitetura dirigido por Stockler das Neves, voltado eminentemente ao atendimento de
demandas do mercado e também de demandas públicas por concursos, exigindo tal diversidade
uma habilidade de atualização constante expressa na obra dos arquitetos, condição
possivelmente desenvolvida durante sua formação. A partir da década de 1990, observa-se uma
mudança significativa na adoção de materiais e soluções estético-estruturais novas, dirigindo a
obra a um novo patamar de realizações, que lhe confere visível estado de contemporaneidade.
Essa habilidade e inclinação em direção à atualização se percebe ainda em obras nas quais
utilizou também estruturas pré-moldadas; a habilidade de representação se afirma ao perceber
que desenha magistralmente. Considera a Arquitetura uma criação com arte, facultada pela
técnica, buscando parceria com calculistas – com predomínio de Roberto Zuccolo – quem
facilitava a ousadia nas propostas estruturais que se desenvolveram em conexão à concepção
espacial, gerando segurança nas propostas em relação a este aspecto.
A obra explora a plástica da estrutura e da materialidade, a criação de ambiências,
espacialidades, vãos livres – resultante da quase autonomia plástica. A planta livre moderna
segue a tônica, bem como uma espacialidade fluida – revelada em seus croquis, nas plantas e
perspectivas, como por exemplo, as duas abaixo:
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Fonte: PETRACCO,2004

Podem ser observadas ainda propostas de relação e diálogo entre edifício e cidade, em várias
escalas – trabalho e proposição – do urbano à residência, incluindo até cenografia e figurinos
teatrais, nas quais se verifica o emprego de formas livres, o uso frequente da curva, de balanços
arrojados e poucos apoios, como demonstrado na Residência Izzo, no Guarujá, ilustrada acima.
O que evidencia uma busca de formas livres, não condicionando a obra à utilização de linhas e
ângulos retos.
Tal linguagem sugere intenção de um posicionamento singular e autoria, uma expressão,
caracterizando eventuais vínculos com a origem da formação hibrida entre clássico e moderno.
As soluções espaciais intercalam dentro e fora, que se interpenetram.

2.2.11. DOCÊNCIA

Petracco passou por diversas experiências docentes, primeiro na Universidade de Brasília - UnB
em 1962, lá ficando por poucos meses. Então teve a oportunidade de lecionar no Curso de
Arquitetura da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, ministrando a disciplina de
Desenho em 1962; em seguida, uma experiência breve e interrompida pela ditadura de 1964, já
no Mackenzie ministrando a disciplina de Desenho – com Odiléia Toscano e Geraldo
Vespaziano Puntoni. Também no Mackenzie, lecionou Projeto com David Ottoni em 1968,
tendo sido uma vez mais afastado em 1969.
Na FAU UNISANTOS, de 1971 a 1996 ministrou a disciplina de Projeto com Abraão Sanovicz,
Júlio Katinsky, e “vários outros arquitetos participantes do Fórum 62, liderados por Artigas”
(PETRACCO, 2004, p. 257). O Fórum 62 refere-se à discussão a respeito das propostas de
Vilanova Artigas, para a reforma curricular na FAU USP, a respeito da qual não se pôde obter
registros.
Na Universidade Anhembi Morumbi, criou e implantou o Curso de Arquitetura, de que foi
Coordenador, definindo-se como o “Construtor” do mencionado Curso; e na Faculdade de
Belas Artes (São Paulo), ministrou Projeto com ênfase na Estrutura, e Projeto com ênfase em
Revitalização e Restauro, num curso que pretendia forte renovação do ensino de Arquitetura,
recriado por Jorge Caron.
Na Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde 1992, além de
ministrar a disciplina de Projeto, foi convidado pelo Arquiteto Sami Bussab a assumir aulas nos
9º. e 10º. semestres, o último ano de formação e momento em que os estudantes desenvolvem
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o Trabalho de Conclusão de Curso –o então TGI (Trabalho de Graduação Interdisciplinar),
papel que desempenha até os dias de hoje, sendo professor do TFG – Trabalho Final de
Graduação.
2.2.12. PARCERIAS E CONCURSOS –

Entre os inúmeros parceiros que manteve durante a trajetória profissional destaca aquela com
o Arquiteto mackenzista Pedro Paulo de Mello Saraiva, com quem faria importantes projetos
para concursos, dos quais se destaca o Clube XV, em Santos, projeto vencedor.
Destaca ainda seu primeiro projeto como aluno, um Estudo Preliminar para uma casa na praia
da Enseada em Ubatuba, de frente para o mar, com orçamento estreito.
O primeiro emprego de Francisco Petracco se deu no escritório de Hoover Américo Sampaio,
arquiteto formado no Mackenzie e professor da Faculdade de Arquitetura Mackenzie por um
longo período, de 1960 a 2012 – emprego que durou poucos meses, nos quais contribuiu “para
o desenvolvimento de vários projetos de casas, edifícios e principalmente de uma casa
‘wrightiana’5 da fase de eixos triangulares e hexagonais em 60° e 30°” (PETRACCO, 2004, p.
155).
Em 1959, já formado, foi com Hoover Sampaio que pôde desenvolver uma “real e efetiva coautoria de projeto”– para o Concurso do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo –
IPESP, classificado em segundo lugar.
É também bastante valorizada pelo Arquiteto sua atuação política, e em 1964 – abrigou
Vilanova Artigas por semanas em sua casa.

Tais fatos vão determinar, em grande parte, as ações desta geração de
percurso posterior ao ano 64. Nossa atuação como a de grande parte dos
produtores da cultura da cidade, será marcada pelo posicionamento
político de resistência à conjuntura apresentada. O projeto não será visto
somente em sua instância disciplinar apoiada no binômio arte – técnica,
mais essencialmente como ato ideologizado, como já o fora para as
vanguardas históricas na Europa no início do século (2004: p. 163).
A participação em Concursos é relembrada como um fato recorrente em sua trajetória
estudantil, despontando ainda quando aluno do colégio Dante Alighieri. Nessa ocasião, teria
5

É reconhecida em inúmeros trabalhos acadêmicos a influência sobre arquitetos do Mackenzie exercida pela
arquitetura do Arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright (1867-1959), sobretudo pressentida em projetos
residenciais, de vez que foi pródiga a produção dessa modalidade tipológica nos Estados Unidos no período
compreendido entre 1900 e 1950.
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participado de inúmeras feiras de trabalhos, apresentando “[...] desenhos livres, vitrais e
algumas peças de escultura” (2004, p.166).
Durante o curso de arquitetura – o primeiro concurso de que participou – do projeto para as
Indústrias Goyana, disputando o Prêmio Marcoplas:

Concurso de idéias ou projetos, onde se usasse o material de fibra de
vidro fornecido em placas lisas ou onduladas, que, por serem
translúcidas e coloridas, poderiam ser usadas como coberturas ou como
vitrais. [...]
De grande promoção e muito bem estruturado, com um júri de
arquitetos de reconhecido valor como Paulo Mendes da Rocha,
Salvador Cândia e Plínio Croce, teve grande repercussão (2004, p.166).
Neste concurso, seu projeto ficou em segundo lugar,

[...] proposta de mobiliário urbano de abrigo para pedestres, coberto
com placas lisas e onduladas, que formavam um conjunto rígido, que
além de dar a ele um aspecto de cobertura plana, sem as características
de ‘telhado’, contemplava ainda a leveza e característica translúcida do
material (2004, p. 166).
Demonstrou ainda grande apreciação pelos concursos:
Diríamos ‘Se Estágio é uma Grande Escola, Concursos são a Aula
Magna’. É geralmente um trabalho em equipe. Invariavelmente
trabalhávamos sem nenhuma remuneração, eventualmente quando a
equipe vencia. Tínhamos uma singela participação. Éramos convidados
ou até mesmo nos apresentávamos para ajudar, quando o Tema nos
sensibilizava pois sabíamos como este processo de projeto era, como
ainda é, sui generis e importante. Nele a criatividade é buscada a cada
momento e uma boa idéia de qualquer membro da equipe, pode, muitas
vezes, ser aproveitada, obviamente sem descaracterizar o cerne do
princípio autoral. [...]
O concurso é sem dúvida uma das circunstâncias peculiares que
permitem maior liberdade no processo criativo do arquiteto não se
igualando apenas à prerrogativa dos trabalhos de graduação, nos cursos
de arquitetura, essencialmente acadêmicos. Devemos, porém, observar
que, embora por vezes com editais cerceantes, é neste trabalho que o
arquiteto pode se libertar de uma série de condicionamentos,
principalmente das colocações de linguagem mercadológica ou
subjetivas, dos modismos – como acontece constantemente nos projetos
do cotidiano.
O arquiteto pode e deve considerar a proposta de seus anseios,
libertando-se e enriquecendo o programa proposto, conceber os espaços
ideais que sua formação política preconiza e substantivamente incutir
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no processo de tecnologia inovadora, inclusive como a busca de uma
proposta nova.
É ainda notável o potencial desta atividade que aguça o espírito da
autocrítica, pois neste processo nos travestimos de cliente, autor e júri,
avalistas até de nossa própria proposta (2004, p.167-9). (grifos do autor)
Aponta que os concursos ‘geram grandes momentos de debate sobre o
exercício arquitetônico’ (2004, p.170).
Participou ainda do Concurso para o Yacht Clube de Londrina, nacional e aberto, em cujo
projeto reconhece influência do Palácio da Alvorada na proposta, não o tendo vencido.
Outros concursos, dos quais participou na década de 1970 eram principalmente para obras
públicas, para abrigar instalações de infraestrutura de mobilidade e serviços, tais como estações
rodoviárias e agências telefônicas, como também Agências dos Correios, de que é exemplo o
projeto para a Telefônica de Jales.
Do Concurso para o Clube XV de Santos, em parceria com Pedro Paulo de Mello Saraiva, hoje
demolido, diz:

Pensamos que o Clube XV é um exemplo feliz, tanto na macro escala,
enquanto leitura de postura urbana, quanto na sua concepção da
estrutura. Seu partido arquitetônico representa um contra ponto (sic)de
uma paisagem urbana de edifícios semelhantes de skyline uniforme. Sua
volumetria baixa entre estes prédios altos desperta uma emoção,
configura um vazio, uma praça.
Em sua linguagem tectônica se constitui de elementos estruturais
porticados justapostos, conscientemente, de forma enfaticamente
repetitiva, que criam uma base rítmica semelhante à música como a de
Cole Porter, Night and Day ou Jobim em seu esplêndido ‘Samba de uma
nota só’ e reforçam a consistência da repetição, na de Porter é o timbre
que se altera reforçando-a (2004, p. 189).
No projeto para o Clube XV, a analogia com a música uma de suas premissas biográficas,
influência de seu pai, músico, é desenvolvida e justificada pelo ritmo das lâminas estruturais
que compõem a fachada e sua espacialidade e pela fluidez espacial que é pressentida nos
desenhos ilustrativos dos interiores, conforme ilustra a figura anterior.
No projeto para o Clube da Orla – Guarujá salienta o conceito e a composição marcada por
ritmos que alternam cheios e vazios:
A grande viga de novo foi componente importante e quase único. O
projeto não é bonito, mas a idéia sim. Nós demos arroubo e enfatizamos
a composição pela forte repetição dos elementos estruturais, por meio
da omissão de uma (sic) deles, que pela ausência, quebra-lhe o
compasso, reforçamos a mensagem rítmica. Semelhante a musical,
como o popular ‘samba de breque’ quando eliminamos (uma ou duas)
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vigas, criando um hiato, pretendia-se a quase inversão da composição
vazio e cheio da sessão áurea: neste era o vazio. Não era uma solução
gratuita, meramente formal, pois o vazio se fazia necessário, já que ali
se situava a piscina, permitindo sua insolação, no entanto era importante
também que a mensagem plástica se tornasse interessante (2004, p.
202).
Destaca-se na citação anterior uma alusão constante à música, ao ritmo e à repetição de
elementos estruturais que levam à ênfase conferida ao aspecto formal, mas uma preocupação
realista, caracterizada por atender às necessidades funcionais do programa.
Merece menção o projeto para o concurso da sede da Assembleia Legislativa de São Paulo, de
que participou como membro da equipe do Engenheiro - Arquiteto Eduardo Kneese de Mello,
em cuja concepção aponta influências de Oscar Niemeyer e Oswaldo Bratke, na contraposição
entre
[...] um bloco baixo [...], com outro esbelto e alto. O primeiro
estruturado por colunas externas com tímpanos de vedação em plano
bem recuado. Nele podemos contemplar uma modulação marcante
tanto como nas casas de Bratke. A representação das colunas, ainda sob
influência deste arquiteto [...], reforça a busca de um ritmo contínuo
horizontal que irá dialogar com a torre tal como um verdadeiro
contraponto (2004, p.184).
Do concurso para o projeto do Clube Presidente Prudente, comenta:
[...] nos incita a colocá-la para apreciação em virtude de seu partido
muito forte, embora singelo, totalmente linear, [...] e principalmente
pela concepção estrutural dentro de uma linguagem há tempos
perseguida. De fato, a busca do grande vão no nível do pavimento
principal, e por meio de transições minorar os esforços nos andares
superiores já acontecia e repete-se em outros projetos como na Central
Telefônica da Jales e Museu Escola de Jundiaí.
Assim é que o grande espaço de vivência e salões do pavimento térreo
(acima do embasamento) onde a fluidez entre os espaços internos e
externos se faz necessário os pilares são distantes, com vãos
consideráveis, para o pavimento superior, por meio de uma viga peitoril
suportar a cobertura formada (sic) pelos pórticos que nela se apoiam
(sic) (2004, p.212).
Sobre o projeto para o Concurso Petrobrás, em parceria com o Arquiteto Luigi Villavecchia,
comenta>

[...] levou em consideração os problemas estruturais do pórtico prémoldado, uma laje tabuleiro que neles se apoiava com liberdade nas
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larguras dos espaços, necessária aos escritórios, ou grandes áreas de
‘espaço paisagem’, e ainda coroado por uma rígida racionalidade das
instalações prediais, com um grande vazio central, visitável, que
contemplava um grande ‘cerne técnico’ (2004, p. 218).
Quanto ao concurso para a sede do Departamento Federal de Segurança, no qual obteve o
segundo lugar, afirma:

[...] propusemos um edifício sóbrio onde comparecia uma busca
profunda na técnica das instalações hidráulicas, elétrico-eletrônicas e
de conforto ambiental.
Desta vez a maior procura foi no sentido da construtibilidade racional
industrializada de elementos pré-fabricados justapostos e solidarizados
por meio de protensão entre as peças. A consultoria de cálculo estrutural
foi de Roberto Zuccolo.
A planta é precursora de espaços livres, tipo paisagem hoje tão
difundida, com duas torres de circulação vertical e sendo que as
horizontais se dão nas faces do edifício, colocando a área de trabalho
ilhada no interior do prédio, buscando a fluidez as áreas de circulação
voltadas para a paisagem (2004, p. 220).
No Concurso para a sede do IBC – Instituto Brasileiro do Café – Santos, do tipo fechado,
disputou com cinco concorrentes, ficando em 2º lugar.
Propusemos um edifício de planta livre com um núcleo de elevadores e
sanitários e estrutura totalmente externa.
Novamente o ritmo comparecia de forma acentuada e desta vez com
variações, ao invés de consegui-la pela simples repetição. Os apoios dos
pilares ao bloco do edifício se fazem de forma descontínua, dentro de
um ‘scherzzo’ arquitetônico, variando seus contatos em andares
alternados. É a busca do pilar distante do sólido que sustenta tornando
sua leitura explícita, independente do edifício.
Os apoios alternados proporcionam um desenho elegante dos pilares,
ora se afastando ora ‘tangenciando’ o edifício em formas curvas que,
justapostas aos pilares paralelos, provocam um movimento que nos
sugerem as imagens de um caleidoscópio. [...]
Por situar-se em Santos, local de geologia problemática os pilares têm
pequena distância entre eles, e se apóia (sic) em uma grande fundação
corrida como uma grande sapata, evitando-se recalques acidentais
diferenciados entre eles.
Entre o volume do edifício e piso do térreo situa-se o auditório cuja
estrutura se dá por cabos atirantados em cada módulo nas nervuras,
dando-lhe total liberdade em relação aos pilares parecendo flutuar. Os
pilares que tem apoio em andares alternados nos andares tipo, no
coroamento do edifício, encontram-se todos na laje que dá cobertura ao
edifício e desta maneira formam um espaço como um átrio terraceado
(2004, pp. 226-7).
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Nota-se na explicação acima a presença de novas menções ao ritmo em analogia às composições
musicais.
O edifício projetado para o Concurso – Sede do CREA – São Paulo, em parceria com o
Arquiteto José Roberto Soutello o levou a considerar que:

[...] nos agrada a volumetria e o diálogo com o entrono da região, que
na ocasião não apresentava edifícios altos.
Esta observação nos levou a pensar num partido que contivesse uma
torre, pois em nosso entender, poderia servir de marco na paisagem,
assim como simbolização para o Conselho, como órgão promotor de
renovações artísticas e tecnológicas.
A proposta, compositiva, era formada por três elementos básicos: a
torre, uma marquise de ligação e um bloco baixo, de forte conteúdo
escultural, que abrigava o plenário. O primeiro, um sólido alto e
cilíndrico, o segundo, de forma orgânica e este último, redondo
estruturado por uma série de pórticos convergindo radialmente para o
vazio da ‘câmara’ (2004, p. 237).
O projeto do Palácio de Justiça de Santa Catarina, com os Arquitetos Pedro Paulo de Mello
Saraiva e Sami Bussab, ambos arquitetos formados na FAU Mackenzie, foi realizado para um
concurso fechado e suscitou a reflexão seguinte:
Assim como no concurso do IBC, tratava-se de um edifício
administrativo a ser construído em terreno isolado, tal como uma praça,
ou seja, sem frente ou costas. Seu conteúdo, Palácio da Justiça ensejava
uma solução mais sofisticada do que um simples sólido prismático. A
forma do terreno induzia a uma planta quadrada.
De novo partimos para a exclusão de pilares internos. Como partido
assemelha-se a planta livre com o núcleo de circulação vertical. Em
virtude do vão de dimensões consideráveis, e sua forma quadrada, sua
laje enunciava a estrutura em grelha. As soluções podiam ser nervuras
que iriam-se (sic) descarregando em vigas periféricas ou, cada uma em
pilares aporticando-se. Obviamente que o vão central levou-nos a optar
por esta última.
Consequentemente, surgiriam os pilares esternos que, extrapolados,
objetivando um balanço que contemplasse o alívio do vão, foram
imaginados em grandes abas que serviriam inclusive de grandes
‘brises’. É evidente sua raiz na solução do clube XV, ou seja, é como
se usássemos aquela matriz verticalizando-a. A solução de estrutura –
o andar tipo nos dois sentidos – proporcionada pela planta quadrada,
resultou em uma altura, bem mais esbelta das nervuras do que
conseguiríamos se não fossem em grelha quando estas se solidarizam
através de seus nós (2004, p.241)
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CAPÍTULO 3
ALGUMAS OBRAS DE FRANCISCO PETRACCO
3.1. RESIDÊNCIAS
- RESIDÊNCIA VICENTE IZZO
1.

Ficha técnica: Residência Vicente Izzo (1972-1974), Jardim Virginia, Praia da Enseada,

Guarujá. Foi ampliada em 1975. Cliente Vicente Izzo. Projeto e cálculo estrutural de Victor
Tedeschi.
2.

Tema, programa funcional: 327 m2 de área construída; 1.314 m2 de terreno. Três

dormitórios, cozinha, área de serviço, e setor social. O terreno é plano, em aclive junto aos
limites com a rua.
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3.

Processo de projeto e referências: Uma grande cobertura desempenha papel decisivo,

do ponto de vista estrutural, espacial e plástico. Estratégias adotadas de concepção: vale lembrar
referências arquitetônicas da época, em que uma grande cobertura tem esse importante papel
de proporcionar ao edifício solução de destaque à plástica, de que é exemplo a Ópera de Sidney,
de Utzon (1972), a cobertura do velódromo de Miami, de Hilário Candela e a cobertura do
Hipódromo de Madrid (1935, Eduardo Torroja Miret) (ZEIN, BASTOS, 2011); no entanto, esse
recurso, na residência Izzo é antes de tudo uma forma de apropriação da topografia, como
suporte de uma concepção espacial. A cobertura se apoia sobre dois morros de terra, o pano de
vidro escuro impede a visão de um pilar interno, que foi colocado no projeto executivo. Essa
estratégia causa a impressão de que um grande vão foi vencido pela cobertura e que teria sido
produzido espaço fluido (DINIZ, 2014). A estrutura e a cobertura definem a expressão plástica
e o espaço como tônica, permitindo diversidade de pés-direitos nos ambientes internos. Esse
recurso tem consequências para a integração de determinantes estruturais, plásticos e espaciais.
“Pensamos que a composição arquitetônica, assim como a musical ou a poética, deve ter uma

fonte inspiradora. Neste projeto esse fato é marcante; quando pensamos esse projeto revivemos
aqueles momentos e as imagens afloram: um abrigo, as dunas, o riacho e o sol. Pensamos então
uma grande sombra, uma duna suave, um meandro d’água e o sol, ou seja, a cobertura solta,
simplesmente apoiada na topografia modificada em cenário, a piscina em formas livres como
um grande riacho cortando o terreno e um grande ‘catavento’ de forma redonda como um
grande girassol que mexendo as águas do riozinho se reportava ao rei Sol (este infelizmente
não foi construído)” (PETRACCO, 2004). Embora o cata-vento tenha ficado apenas na
concepção, a passagem reforça o partido adotado, e as referências a elementos naturais
traduzidos na estrutura e forma adotadas.
5.

Elementos arquitetônicos: acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais),

Relação com o entorno imediato; volumetria; estrutura e fechamentos; Espaço; espacialidade –
espaços internos, térreo, pavimento-tipo: A cobertura projetada para além dos limites da massa
principal da casa possibilitou circulações externa sombreadas.
Materialidade: Extensa laje nervurada, apoiada no intradorso (linha média da planta) por apenas
três pilares, são contrapostos por três tirantes, ancorados nas fundações (VASCONCELOS;
CARRIERI, 2005). O arquiteto afirma: “A cobertura, uma grande laje constituída por uma
‘Espinha de Peixe’ ou seja, um cerne longitudinal com nervuras transversais, apoiada em três
apoios alinhados na linha dorsal; para conseguir-se o equilíbrio estável, as nervuras
solidarizam-se através de outra viga longitudinal, paralela àquele central, que por sua vez
ancora uma fundação de pesado lastro. O grande balanço que ocasiona um peso próprio
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considerável irá equilibrar estas forças dos tirantes” (2004, p. 314). A ancoragem tem como
função evitar a rotação do conjunto da cobertura em torno do eixo da estrutura, para possibilitar
o balanço de grandes proporções, condição fundamental para que o espaço sob essa ampla peça
fosse criado. É possível compreender claramente o sistema de apoio da cobertura e como se
relaciona com os fluxos espaciais que a definem. A distribuição espacial de atividades
programáticas se verifica com ênfase na fluidez espacial.
Contribuição da luz e sombras: como elemento funcional e/ou espacial: generoso abrigo é
determinado pela cobertura, que recobre grande parte do volume, propiciando relações de
cheios e vazios que determinam espaços. Domus e aberturas superiores permitem a entrada de
luz natural.
Tratamento das superfícies – aberturas e seu papel na organização espacial/visual e plástica: A
cobertura se contrapõe ao vazio dos vidros, conferindo à primeira grande destaque e a impressão
de fluidez que se acentua pela forma da cobertura, que dirige o olhar ascendentemente em
relação ao corpo central da residência. A predominância da cor branca na cobertura e o piso
revestido de pastilhas de vidro brancas possibilitaram a reflexão da luz e a claridade dos
interiores.
Elementos da composição: cores, texturas, ritmo, repetição, singularidade, proporção, conjunto
e partes A cobertura define na elevação principal um equilíbrio dinâmico assimétrico, a partir
de seu desenvolvimento em relação à “espinha dorsal” central.
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Fonte: http://fpetracco.com.br/GUARUJA/
FONTE: DINIZ, Angela.
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Fonte: http://fpetracco.com.br/GUARUJA/

Fonte: PETRACCO, F., 2004

Fonte: PETRACCO, F., 2004

68

FONTE: DINIZ, Angela.

Fonte: http://www.fpetracco.com.br/GUARUJA/
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Fonte:
https://www.facebook.com/fpetraccoarq/photos/ms.c.eJwtycEJADAIA8CNikYNyf6LFWqfx6kDk0oGYPno2QRldq4RcA0rv
lPe1wWZkgzV.bps.a.840251799356324.1073741830.837590596289111/840252029356301/?type=3&theater

Fonte: http://www.fpetracco.com.br/GUARUJA/
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Fonte: http://www.fpetracco.com.br/GUARUJA/

Fonte: Croquis de Francisco Lucio Petracco
Redesenho de planta e corte por Marcio Gotsfriedt, bolsista de Iniciação Científica (CNPq), 2012.
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Fonte: DINIZ, Angela.

- RESIDÊNCIA VILÁZIO LELLIS
1. Ficha técnica: Residência Villazio Lellis, Praia de Fortaleza, Ubatuba, São Paulo, 1981-1985.
Cliente: Sheila e Samuel Rothenberg.
2. Tema, programa funcional: área construída - 700m² de área construída. Relação com o
entorno imediato – isolada no terreno.
3. Processo de projeto e referências: Uma grande laje aberta conforma um dos pavimentos,
abrigando sob sua cobertura a piscina e o setor social, fechado por grandes panos de vidro. Com
predominância ao setor social, os demais setores são construídos conforme a topografia do
terreno: se plano, ao mesmo nível da laje, se em desnível, acomodando-se à declividade ou
aclive. O programa funcional é acomodado de maneira convencionalmente disposta,
ortogonalmente em relação a espaços hierarquicamente definidos como centrais. É possível
sugerir a referência à casa de Canoas (Oscar Niemeyer, Rio, 1951-1953), com a forma sinuosa
da laje de cobertura acompanhando a piscina e compondo a paisagem externa. Os grandes panos
de vidro que vedam a parte social da casa conferem continuidade visual relacionando interior e
exterior. No entanto, embora a alusão visual se justifique, são flagrantes as diferenças de
concepção do espaço, que se revela mais definido e setorizado na residência Lellis. Na
residência Vilazio Lellis adotou como premissa um dos níveis com uma laje aberta que abriga
um terraço; a laje de forma recortada, com um corte semicircular que compõe com a piscina, e
o programa social, vedado por grandes panos de vidro. Verifica-se um protagonismo de duas
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lajes, que comparecem para articular um todo plástico e estrutural, definindo dois planos – um
de forma sinuosa e outro um grande plano, sob o qual se desenrolam os diversos setores.

Casa das Canoas, Oscar Niemeyer, Rio
de Janeiro, 1951-53
Fonte:
http://www.archdaily.com.br/br/0114512/classicos-da-arquitetura-casa-das-canoas-oscar-niemeyer/etsam

Fonte: DINIZ, Angela.
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Fonte: DINIZ, Angela.

O recurso às lajes, dá ao conjunto visível da Residência Lellis uma horizontalidade e a aproxima
de um dos atributos do brutalismo, identificados por ZEIN (2001), na arquitetura paulista,
embora a referência de Canoas se encontre também marcada. Os espaços internos, fluidos foram singularizados por peças estruturais e entrada de iluminação natural, que se inserem e
definem a espacialidade, sobretudo na visão do corte transversal, e que interrompem a sensação
de plena continuidade – como a semicúpula que se encontra na sala, e que se apoia em uma
elevação com forma e volume similar, mas invertidos em relação a ela, - que se inserem na
planta de espaço fluido oportunamente.
4. Elementos arquitetônicos: acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais): a
distribuição dos setores e espaços se dá de maneira linear e simétrica em relação ao grande vão
central, onde se desenvolve a sala.
5. Materialidade: concreto armado aparente e vidro; tendo sido utilizadas pedras do local. A
estrutura comporta laje jardim estruturada em nervuras de ‘caixão ‘ perdido, com blocos de
isopor e não cerâmicos (DINIZ, 2015).
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Fonte: DINIZ, Angela.
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Redesenho da planta da residência Vilazio Lellis. Observar a disposição ortogonal dos setores
em relação ao espaço central hierarquicamente dominante.
Fonte: DINIZ, Angela.
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Fonte: DINIZ, Angela C.

Fonte: DINIZ, Angela C.
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- RESIDÊNCIA JAYME GABRIEL
1. Ficha técnica: Residência Jayme Gabriel, Praia Sirituba, Ilhabela, de frente para o Canal de
São Sebastião, 1981.
2. Tema, programa funcional: área construída - 500m².
3. Processo de projeto: a Residência Jayme Gabriel exibe influência da casa das Canoas de
Oscar Niemeyer e também várias referências da arquitetura de Le Corbusier: “terraço – jardim”,
por exemplo.
O terreno tem topografia acidentada, mas um riacho passa por dentro de seus limites, o que foi
explorado para implantar a casa em cota superior, formando um piso contínuo ao qual Petracco
denomina “plateau”. O riacho que ocupava grande parte da área mais baixa, corria em um
lodaçal de aluvião. Estas condições, preservando visuais para o canal de São Sebastião
acarretaram implantar a casa em cota mais alta, ocasionando um grande ‘plateau’, visível em
corte. O corte foi um dos elementos definidores da forma da sala, sendo que a forma dos
dormitórios, no nível superior, foi consequência da primeira.
O ‘plateau’ surgiu de um corte no terreno e, consequentemente, um muro de arrimo é usado
como apoio contínuo da laje, em sua elevação posterior. A cobertura, na face frontal assume a
forma de laje-jardim com forma orgânica, estruturada em nervuras de ‘caixão’ perdido, e
acompanha a forma do ’plateau’ apoiando-se em pilares esbeltos. O grande espaço coberto é
vedado por panos de vidro, proporcionando a vista para o canal, assim como, para uma piscina
de água natural represada do riacho.
4. Elementos arquitetônicos – acessos e fluxos - Planta irregular, com o setor de serviços no
pavimento inferior. O setor íntimo com os dormitórios, que se acede por um pequeno vazio da
laje, debruça-se sobre o jardim da laje, como se fosse um quintal com vista para o mar (2004:
p.310).
5. Materialidade: concreto armado aparente e vidro; tendo sido utilizadas pedras do local. A
estrutura comporta laje jardim estruturada em nervuras de ‘caixão ‘ perdido.
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Fonte: http://fpetracco.com.br/ILHA-BELA/

Fonte: http://fpetracco.com.br/ILHA-BELA/
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Fonte: http://fpetracco.com.br/ILHA-BELA/

Fonte: http://fpetracco.com.br/ILHA-BELA/
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Fonte: http://fpetracco.com.br/ILHA-BELA/
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Fonte: DINIZ, Angela Costa.
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Planta Residência Jayme Gabriel
Fonte: DINIZ, Angela Costa

3.2 – EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS - ESCOLA EM POÁ
1. Ficha técnica: Escola FDE POÁ, 2002-2005.
2. Tema, programa funcional:
3. Processo de projeto e referências: articulação entre o edifício principal da escola e uma
cobertura singular, com elementos metálicos, para quadra e espaço coletivo. A cobertura cuja
forma alude ao voo de um pássaro confere ao conjunto singularidade e movimento, reforçando
o uso da metáfora do voo encontrado também no gesto projetual de outros trabalhos.
4. Elementos arquitetônicos: acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais): A cobertura
metálica se apoia em uma peça estrutural menor, de concreto pré-moldado, que conforma um
espaço de circulação e transição ao edifício principal (volume da escola). Essa peça menor
funciona, por sua conformação, como calha de escoamento de águas pluviais. Juntamente com
a cobertura de elementos estruturais metálicos, com recobrimento de chapas, integra um
conjunto plástico de grande singularidade, que compõe por jogo de contraposição, com o
volume principal prismático e ortogonal da escola.
5. Materialidade: a obra apresenta o uso de diferentes materiais aplicados aos distintos espaços
que a definem: estrutura metálica para a cobertura da quadra, concreto pré-moldado e elementos
cerâmicos vazados, no volume que contém as principais funções educacionais previstas.
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Contribuição da luz e sombras: como elemento funcional e/: os interiores se beneficiam dos
elementos vazados cerâmicos, para controle da insolação, provimento de luz natural e
ventilação.
Tratamento das superfícies – aberturas e seu papel na organização espacial/visual e plástica:
elementos vazados cerâmicos possibilitam ventilação e iluminação naturais, contribuindo para
a definição plástica do volume da escola e da principal superfície deste. A diferença de materiais
desempenha um papel de organização plástico-visual do conjunto, pelo contraste entre
concreto, cerâmica e estrutura perfis metálicos da cobertura da quadra.
Elementos da composição: cores, texturas, ritmo, repetição, singularidade, proporção, conjunto
e partes: a singularidade da cobertura metálica com peças estruturais ritmicamente dispostas
para completar o conjunto contribui para a qualidade da obra.

Fonte:https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.09/1045141_847473075300863_1662955682275933981_n.jpg?oh=8eca3ef36d53871f9cfb42490158414a&oe=56AF28C.
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Fonte
https://www.google.com.br/search?q=francisco+petracco+escolas+FDE&safe=off&biw=1366&bih=667&tbm=isch&imgil=
DlBpHvBPuzwtPM%253A%253BcUv3pXPuJIzQjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fdiretoriodaarquitetura.com.br
%25252Fprojeto&source=iu&pf=m&fir=DlBpHvBPuzwtPM%253A%252CcUv3pXPuJIzQjM%252C_&usg=__iKpTNVD2
hd7JSW4zd7laqnxY8bs%3D&ved=0ahUKEwiCmKKF9LHJAhVPLZAKHXhpBcUQyjcIJA&ei=TvtYVoK5Ns_awAT40p
WoDA#imgrc=DlBpHvBPuzwtPM%3A&usg=__iKpTNVD2hd7JSW4zd7laqnxY8bs%3D
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Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfvlwAJ/escola-poa-f-petracco

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfvlwAJ/escola-poa-f-petracco
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Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfvlwAJ/escola-poa-f-petracco

Fonte:https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.09/1045141_847473075300863_1662955682275933981_n.jpg?oh=8eca3ef36d53871f9cfb42490158414a&oe=56A4F28C.
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Fonte:https://www.facebook.com/fpetraccoarq/photos/a.847471948634309.1073741832.837590596289111/84747264863423
9/?type=3&theater

Fonte: http://fpetracco.com.br/FDE-PO%C3%81/
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Fonte:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfvlwAJ/escola-poa-f-petracco

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfvlwAJ/escola-poa-f-petracco
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Fonte:https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.09/1045141_847473075300863_1662955682275933981_n.jpg?oh=8eca3ef36d53871f9cfb42490158414a&oe=56A4F28C
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Fonte: http://www.fpetracco.com.br/PROJETOS/

Fonte: http://www.fpetracco.com.br/PROJETOS/
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Fonte: http://www.fpetracco.com.br/PROJETOS/

Fonte: http://fpetracco.com.br/FDE-PO%C3%81/
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- NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PMSBC – JARDIM SANTO INÁCIO
1. Ficha técnica: nome da obra, localização, cliente (concurso ou não), construído ou não; data
- projeto e obra: Núcleo de Educação Infantil Santo Inácio. São Bernardo do Campo, estado de
São Paulo, 1975. Colaboração: Arqo. José Roberto Soutello.
2. Tema, programa funcional: escola. O Arquiteto afirma: “Uma vez fui chamado por um
prefeito de São Bernardo do Campo, que era da Arena. O secretário de Obras e Educação
admirava muito o Anísio Teixeira e quis fazer escolas de período integral. A cidade era muito
rica e ele me colocou em contato com pedagogas e sociólogas, estudei Anísio Teixeira e fizemos
o programa” (SERAPIÃO, 2015).
3. Processo de projeto e referências: partido recorrente utilizando solução na qual uma grande
estrutura pré-moldada funciona como cobertura dos demais espaços e volumes internos a ela
(DINIZ, 2014). Esse partido foi utilizado por Petracco também na Central telefônica de Jales
(1968). O espaço é fortemente relacionado à solução estrutural, o que confere ao conjunto sua
marca de invenção.
4. Elementos arquitetônicos: acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais): a solução
estrutural adotada, de uma cobertura aporticada que engloba usos e espaços, possibilita o jogo
de elementos formais-funcionais sob esta, como no térreo (figura a seguir), em que os blocos
lineares de salas de aula compõem a planta juntamente com a arena. A palavra elemento remete
a um elementarismo que distribui formas e usos de maneira a organizar a totalidade da planta.
É possível notar um elemento formal e funcional onde se localizam os sanitários, em que um
volume é formado por uma parede semicircular e outra parabólica. O conjunto é o resultado da
articulação dessas peças-volume. O conceito arquitetônico inspirado nas concepções de Anísio
Teixeira de uma escola aberta com generosos espaços de convívio e diálogo permeia o projeto,
que procura grandes espaços com distinções e especificidade, contradizendo a relação espacialestrutural trabalhada de uma grande vão sob uma cobertura porticada, cuja cobertura é
sustentada por vigas perfil “u”.
5. Materialidade: concreto pré-moldado. A cobertura porticada, sustentada por vigas perfil “u”
permitiu o encaixe de luminárias que conferem ao espaço a eficiência lumínica desejada. O
tratamento de paredes e elementos com texturas e cores diversas compõem o ambiente
educacional. Os materiais diferenciados policromos, aplicados especialmente aos elementos e
detalhes da arquitetura – painéis, escadas, mobiliário permitem a elaboração de uma ambiência
própria ao uso educacional previsto.
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Fonte: PETRACCO, 2004

Núcleo Infantil Santo Inácio
Fonte: http://fpetracco.com.br/STO-IN%C3%81CIO/

95

Fonte: http://fpetracco.com.br/STO-IN%C3%81CIO/

Fonte: http://fpetracco.com.br/STO-IN%C3%81CIO/
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Fonte: http://fpetracco.com.br/STO-IN%C3%81CIO/

Fonte: http://fpetracco.com.br/gallery/3da9343d0d09d945edda784c9441f88a_810x500.jpg
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Fonte: DINIZ, Angela Costa. Casa projetadas pelo Arquiteto Francisco Petracco: estudos sobre a concepção estética e estrutural
1970-1980. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo PPGAU UPM,
em 2015.

Fonte: DINIZ, Angela (2014). Id., Ibid.

- UNIVERSIDADE ANHEMBI-MORUMBI
1. Ficha técnica: nome da obra, localização, cliente (concurso ou não), construído ou não; data
- projeto e obra Universidade Anhembi Morumbi, Campus Casa do Ator. Rua Casa do Ator,
275 – Vila Olímpia (1995-1996).
2. Tema, programa funcional: reabilitação de edifício industrial (Indústrias Alpargatas S.A.)
para uso educacional. No lote onde funcionava o antigo Retiro dos Artistas de São Paulo, a
Universidade Anhembi-Morumbi fez construir seu primeiro edifício deste campus, de autoria
do arquiteto Francisco Petracco.
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3. Processo de projeto e referências: Solução arquitetônica que do ponto de vista visual expressa
contemporaneidade, devido ao emprego de estrutura metálica e fechamento em grandes panos
de vidro, conferindo leveza e transparência ao conjunto. No entanto, no Edifício Casa do Ator
a expressão plástica expressa o sistema construtivo, podendo-se dizer que visualidade e
estrutura conformam um todo. Embora fortemente evidenciado o domínio da construção, a ele
não se limita: a possibilidade de articular estrutura e plástica caracteriza desde a origem o Curso
de Arquitetura a formação no Mackenzie (ABASCAL et al. 2009).
4. Elementos arquitetônicos: acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais): o elemento
estrutural que organiza as circulações verticais (escadas e elevadores) proporciona que as cargas
da estrutura metálica treliçada descarreguem, possibilitando grandes vãos e pavimentos-tipo
livres. Edifício formado por duas alas de salas de aula e um grande vazio central, de 16 m,
fechado na parte frontal por uma cortina de vidro. A continuidade do volume é rompida por
uma escada e, na fachada posterior, pelas salas de Coordenação e laboratórios. A
permeabilidade do edifício é marcada pelo acesso abrigado por viga treliça de 33 m de vão
(PORTAL METÁLICA, 2015).
Aqui o edifício tem a intenção de fazer parte do ambiente construído, e o resultado é de intensa
expressividade em que o novo não aparece como um capricho de autor, mas como afirmação
de consistente relação entre cheios e vazios, estrutura e forma, reafirmando a condição de
origem da formação do arquiteto Petracco.

5. Materialidade: estrutura externa de aço contraventada funciona como envoltória, com perfis
“I “ e vigas treliçadas, que suportam vigas engastadas às estruturas de circulação internas,
funcionando como travamento do conjunto. As caixas de elevador e escadas percorrem todo o
espaço na vertical, formando-se um átrio central que desempenha o papel de coordenador de
todo espaço interno. A escada não se apoia no chão, está soerguida por três tirantes presos à
cobertura, e que se engastam nas vigas dos andares, refletindo-se no espelho d'água (PORTAL
METÁLICA, 2015). Mezaninos em torno do átrio formam corredores de circulação em cada
andar tipo, permitindo que esse espaço central seja percebido e possibilite também grande
aporte de luz natural.
O edifício comparece como uma estrutura de grande porte, que gera e determina a envoltória
de superfícies leves e transparentes, por onde entra luz natural abundante. O edifício integra
assim os interiores ao exterior, e com este se harmoniza. As superfícies de vidro conferem
fechamento e leveza ao conjunto.
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A estrutura metálica recebeu tratamento de cor diferenciado: caixas de elevador na cor laranja
forte contrastam com outras peças estruturais em tom cinza escuro.

Fonte: Croquis Universidade Anhembi-Morumbi, Francisco Petracco

Fonte: Fonte: http://fpetracco.com.br/ANHEMBI-MORUMBI-CASA-ATOR/
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Fonte: http://fpetracco.com.br/ANHEMBI-MORUMBI-CASA-ATOR/

Fonte: http://fpetracco.com.br/ANHEMBI-MORUMBI-CASA-ATOR/
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Fonte: http://fpetracco.com.br/ANHEMBI-MORUMBI-CASA-ATOR/

Fonte:
https://pt.foursquare.com/v/universidade-anhembimorumbi/4b854837f964a5207a5431e3
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Fonte: http://fpetracco.com.br/ANHEMBI-MORUMBI-CASA-ATOR/
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3.3 - EDIFÍCIOS INSTITUCIONAIS
- ASSEMBLEIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1. Ficha técnica: o projeto foi fruto de concurso, para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(Palácio da Inconfidência), foi projetado para ser um marco arquitetônico em Belo Horizonte.
2. Tema, programa funcional: a proposta da equipe formada por Francisco Petracco, Jon
Maitrejean, Nelson Morse e Telésforo Cristófani, foi a que mais se assemelhou à Assembleia
de São Paulo. “A proposta era um edifício em monobloco, dividido em galerias laterais e
plenário, dos quais grandes pilares e lajes nervuradas formassem o volume ao lado de uma praça
que serviria como local para manifestações cívico e políticas” (GABRIEL, 2013: p. 22).
Um grande hall interno se integraria à praça externa, conduzindo os visitantes até a plenária.
Esse hall em continuidade com a plenária, confere monumentalidade ao edifício. Na proposta,
a implantação e a relação com o espaço público são fatores definitivos, impactando na plástica
da obra, além de afirmar a intencionalidade de um espaço apto para acolher a manifestação
popular (GABRIEL, 2013).

Fonte: DINIZ, Angela Costa. Dissertação de Mestrado, PPGAU Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015.
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Fonte: Acrópole

- PALÁCIO DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
1. Ficha técnica: edifício de autoria de Francisco Petracco com os arquitetos Pedro Paulo de
Mello Saraiva e Sami Bussab. Localização: Aterro da Baía Sul, Florianópolis, Santa Catarina.
Concurso fechado (1967-1975).
2. Tema, programa funcional: o projeto teve início em 1967, e foi previsto que esse edifício
faria conjunto com o a da Assembleia Legislativa, projeto de Paulo de Melo Saraiva, Francisco
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Petracco e Alfredo Paesani, e deveria ser construído na Praça Pereira Oliveira, em terreno da
antiga da Assembleia, incendiada. Sete anos depois (1964), a equipe foi convidada a projetar
nova sede para a Assembleia a instalar-se na Praça Tancredo Neves. A decisão de mudar a
localização do edifício se deu devido a estudos de impacto de tráfego, realizados à época pelo
Engenheiro Olavo Arantes (MATTA, 2009) resutou. Muitas características importantes do
projeto original, que previa uma esplanada integrando a Assembleia ao Tribunal de Justiça, não
foram seguidas. A inauguração do edifício para o Palácio da Justiça ocorreu em 3 de março de
1975, com a sede do Tribunal de Justiça e a sede do Foro da Capital, situados à Rua Álvaro
Millen da Silveira, 208, Centro Cívico Tancredo Neves. Em 1986 se construiu edifício próprio
para o Foro da Capital, desocupando o prédio do Tribunal (TJSC, 2015). Diversos tipos de
programa se distribuem em 17.000 m2, nos 10 pavimentos do edifício principal, como sala de
júri, salas de apoio administrativo e atendimento ao público. As funções de serviços jurídicos
estão separadas dos serviços de apoio, com clara distinção entre as áreas de uso geral e
circulações verticais. Atualmente, as atividades do Tribunal de Justiça de Santa Catarina estão
distribuídas em quatro prédios: Capela Ecumênica Santa Catarina de Alexandria, o Tribunal
Pleno, a Torre I e a Torre II. A Torre II do Tribunal de Justiça foi inaugurada em 25 de julho
de 2007.
3. Processo de projeto: o Palácio da Justiça ensejava uma solução mais sofisticada do que um
simples sólido prismático. Sua planta cruciforme tem simetria bilateral, com implantação nortesul. A forma do terreno induzia a uma planta quadrada. Principais ideias/referências culturais
que alimentaram a concepção: Referência na solução do Clube XV, verticalizando-a. Remissão
endógena ao processo de projeto e referências que tem origem na arquitetura de Petracco. A
planta apresenta um vazio central, articulando espacialmente os 10 pavimentos e
proporcionando ventilação natural. Para deixar a o centro do edifício vazio, adotou-se estrutura
radial distribuída na periferia do edifício. Esta solução possibilitou que os pilares sejam
elementos compositivos e rítmicos, com função de pórticos de sustentação (estrutural), controle
de iluminação e conforto térmico (brises) e elemento de diferenciação plástica.
4. Elementos arquitetônicos - acessos e fluxos: partido de planta livre, com núcleo de circulação
vertical.

O volume é o resultado da forma adotada, de prisma retangular e cruciforme

(MATTOS, 2009). Sob o prisma principal deveria ter sido construída – em sua primeira
implantação proposta, próxima ao Teatro Álvaro de Carvalho, - um subsolo com garagens e
recepção. Houve a adição de brises-soleil, e de uma escada helicoidal externa nos 10º, 11º. e
12º. andares, modificações ao projeto original, que alteraram também o volume externo,
reforçando o caráter cruciforme e projetando dois cilindros de concreto na fachada norte.
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O volume diferenciado compõe a paisagem juntamente com os demais edifícios verticais que
integram hoje o complexo do TJSC, mais o edifício da Assembleia Legislativa de SC (1957),
de autoria de Pedro Paulo de Melo Saraiva, e realizada com Paulo Mendes da Rocha (1928) e
Alfredo Paesani (1931-2010), compondo o entorno. Houve a eliminação de pilares internos.
Vão de dimensões consideráveis, condicionando a forma quadrada da laje com estrutura em
grelha. A solução adotada foi a de descarga das lajes e vigas em pilares, aporticando-se, o que
foi adotado devido ao tamanho do vão central. Pilares externos laminares, gerando um balanço
que contribuiu para compensar o vão, funcionando como abas que também serviriam como
quebra-sol (brises).
5. Materialidade: a estrutura de concreto do edifício do Tribunal de Justiça apresenta dupla
grelha estrutural: uma grelha horizontal apoiada sobre os pilares periféricos com cantos
recuados, e uma grelha vertical: uma estrutura de pilares e lajes que também configuram a
fachada do edifício (MATTOS, 2009).
As lâminas dos pilares externos que se repetem em todas as faces do edifício são elemento
gerador de sombras nas fachadas e profundidade à percepção do usuário ou observador.
Edifício brutalista de concreto armado, utilizando a solução de lâminas-pilar que funcionam
como brises. Valorização dessa materialidade criando cheios e vazios.
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Fonte:https://www.facebook.com/fpetraccoarq/photos/a.852810301433807.1073741834.837590596289111/85281066143377
1/?type=3&theater

Planta com simetria bilateral e vazio central
Fonte: MATTOS, 2009.
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Fonte:https://www.facebook.com/fpetraccoarq/photos/a.852810301433807.1073741834.837590596289111/85281066143377
1/?type=3&theater
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Fonte: MATTOS, 2009: p. 174.
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Fonte: MATTOS, 2009. p. 175
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Fonte: MATTOS, 2009. p. 177

Fonte:
https://www.google.com.br/search?q=PAL%C3%81CIO+DE+JUSTI%C3%87A+DE+SANTA+CATARINA&safe=off&biw
=1242&bih=566&site=webhp&tbm=isch&imgil=2emCpeTs5NlaeM%253A%253B230xclM1sBoIIM%253Bhttps%25253A
%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fcissaat%25252Fexemplos&source=iu&pf=m&fir=2emCpeTs5Nla
eM%253A%252C230xclM1sBoIIM%252C_&dpr=1.1&usg=__kV46_z0m1HNPhaG3VHZJ_MNgkIo%3D&ved=0CCcQyjd
qFQoTCJDHbXfu8gCFcWDkAodiHcEJQ&ei=_gcbVpDQK8WHwgSI75GoAg#imgrc=2emCpeTs5NlaeM%3A&usg=__kV46_z0m1HN
PhaG3VHZJ_MNgkIo%3D
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Fonte: MATTOS, 2009, p. 179
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- CLUBE XV
1. Ficha técnica: Clube XV. 1963 (Concurso). Av. Washington Luiz, Santos, São Paulo
(Demolido em 2001). Autoria do projeto é conjunta com o arquiteto Pedro Paulo de Mello
Saraiva.
2. Tema, programa funcional: Clube recreativo. Concurso no qual foi escolhida uma solução
horizontal. Cobertura para áreas de lazer e embasamento semienterrado. Ocupou a totalidade
do lote, configurando térreo elevado, em que se localizava praça privativa, que deveria, no
entanto, proporcionar percurso e fluidez relativos à percepção da rua e à praia (ZEIN, 2015).
3. Processo de projeto: verifica-se uma imbricação das soluções formal e plástica, presente nos
pórticos (lâminas) de concreto armado e nos apoios, fruto do estudo da exatidão e eficiência
estruturais: a solução consegue um
[...] edifício estreito e alongado de planta retangular de aproximadamente 35
x 55 m, onde a grande altura das vigas dispostas longitudinalmente permite
“escavá-las” para em seu “interior” acomodar um pavimento intermediário
entre o piso do térreo elevado e o piso-deque da cobertura-terraço plana. A
solução nasce de um raciocínio estrutural simples mas engenhoso”
(ZEIN,2015, p. 1).

4. Elementos arquitetônicos - acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais):
A repetição de pórticos, sua elegância estrutural e plástica impressionam e criam profundidade
para quem analisa a volumetria desde a rua.

O vão maior cria o espaço interno, cuja

compreensão é possibilitada por esta repetição dos pórticos articulados e simétricos, que se
repetem e criam a expressão plástica e formal do espaço interior.
5. Materialidade: a concepção estrutural que se desenvolve no vão de maior dimensão se revela
no corte longitudinal e repetição e ritmo dos elementos de apoio. Zein (2015) afirma que a
imagem sintética presente no corte reforça a bidimensionalidade como ênfase, no entanto,
julgamos que a repartição e modulação rítmica dos elementos estruturais e das lâminas dos
pórticos criam espaço, ao nível da percepção do volume que se apresenta como vazado e leve,
sobretudo ressaltando-se que a implantação ocupou ao máximo o lote.
É possível notar a relação de luz e sombra proporcionada pelos elementos rítmicos dos pórticos,
contribuindo para a criação de uma percepção de espaço.
As lâminas repetidas na fachada protegem as aberturas, funcionando como elemento formal e
funcional. A riqueza estrutural e plástica é reforçada pelas superfícies e lâminas estruturais de
concreto utilizadas.
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As lâminas estruturais dos pilares com forma singular e expressão plástica se repetem de
maneira rítmica, formando a espacialidade perceptível e relações de cheios e vazios ao nível da
elevação principal. O conjunto detinha uma área generosa de acesso, com desenho de piso
diferenciado (que explora a forma das ondas do mar), servindo de área para a visualização do
todo.

Foto: Acervo do Arqo. Pedro Paulo de Melo Saraiva

Perspectiva, por Francisco Petracco
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CORTE LONGITUDINAL - CLUBE XV
Fonte: Acervo de F. Petracco

Fonte: Archdaily
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Fonte: Archdaily

Planta do primeiro pavimento: Destaque para o espaço livre, composto espacialmente por elementos soltos, como a parede
curva.
Fonte: Material cedido pelo Arqo. Francisco Petracco
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Fonte: Archdaily. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/770351/classicos-da-arquitetura-clube-xv-franciscopetracco-e-pedro-paulo-de-melo-saraiva
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Fonte: Archdaily. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/770351/classicos-da-arquitetura-clube-xv-franciscopetracco-e-pedro-paulo-de-melo-saraiva

Fonte: Arquivo Francisco Petracco. Disponível em: http://fpetracco.com.br/CLUB-XV/
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Fonte:

http://www.archdaily.com.br/br/770351/classicos-da-arquitetura-clube-xv-francisco-petracco-e-pedro-paulo-de-melosaraiva/55a708dae58ece0f5400006a-classicos-da-arquitetura-clube-xv-francisco-petracco-e-pedro-paulo-de-melo-saraivafoto.

- CENTRAL TELEFÔNICA DE JALES
1. Ficha técnica: nome da obra: Central Telefônica de Jales, estado de São Paulo (1968).
2. Tema, programa funcional: não foi possível obter o programa funcional deste edifício.
3. Processo de projeto e referências: como se pode depreender do texto do próprio arquiteto
Petracco que, quando se refere ao concurso para o projeto do Clube Presidente Prudente,
comenta:
[...] nos incita a colocá-la para apreciação em virtude de seu partido muito
forte, embora singelo, totalmente linear, [...] e principalmente pela
concepção estrutural dentro de uma linguagem há tempos perseguida. De
fato, a busca do grande vão no nível do pavimento principal, e por meio
de transições minorar os esforços nos andares superiores já acontecia e
repete-se em outros projetos como na Central Telefônica da Jales e
Museu Escola de Jundiaí. Assim é que o grande espaço de vivência e salões
do pavimento térreo (acima do embasamento) onde a fluidez entre os espaços
internos e externos se faz necessário os pilares são distantes, com vãos
consideráveis, para o pavimento superior, por meio de uma viga peitoril
suportar a cobertura formada (sic) pelos pórticos que nela se apoiam (2004,
p.212).

4. Elementos arquitetônicos: acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais): busca do
grande vão ao nível do pavimento principal. Uso de vigas de transição para distribuir cargas e
aliviar os esforços nos andares superiores.
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5. Materialidade: o volume em concreto armado e vidro aproveita também o concreto como
uma espécie de brise lateral. São dois pavimentos num terreno plano, em que o pé direito do
primeiro andar é maior que o do segundo.

Fonte: DINIZ, Angela Costa. Casa projetadas pelo Arquiteto Francisco Petracco: estudos sobre a concepção estética e estrutural
1970-1980. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo PPGAU UPM,
em 2015.
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3.4 – PROJETOS PARA CONCURSOS
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO
1. Ficha técnica: Concurso, de 1961. 2º. Lugar. (1º lugar Adolfo Rubio Morlaes).
2. Tema, programa funcional: Eduardo Kneese de Mello liderou a equipe, e o projeto para o
concurso. Na equipe estavam também João Ramalho, Roberto Luiz Gandolfi e Luiz Forte Neto.
O partido era semelhante ao do Congresso Nacional: um pavilhão baixo e a torre. O arquiteto
Petracco alude à referência de Oswaldo Bratke (SERAPIÃO, 2013).
3. Processo de projeto: terreno no parque do Ibirapuera junto ao Monumento às Bandeiras; nele
Kneese de Melo queria contribuir com uma torre que fosse um marco vertical, pois afirmava
que o local não dispunha de elemento similar.
4. Elementos arquitetônicos: acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais): uma torre
com três pontas, com 150 gabinetes para os deputados faria conjunto com uma base para as
tribunas e plenárias, e o principal acesso (SANTOS, 2011). A torre não se encontrava acima da
base, mas posicionada ao lado do acesso ao plenário. O conjunto seria implantado ao sul do
terreno, junto a um espelho d’água.
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Fonte: MARQUES, 2011.

- CONCURSO DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA
1.Ficha técnica: (1967) 2º. Lugar no Concurso nacional do ante-projeto. Com Luigi
Villavecchia e Joel Ramalho. Consultoria estrutural de Roberto Zuccolo.
2. Tema, programa funcional: volume prismático da torre, com 12 pavimentos, sobre base, na
qual se distribuem os serviços e garagens.
4. Elementos arquitetônicos: acessos e fluxos (circulações horizontais e verticais): circulações
horizontais em cada andar tipo funcionariam como antecâmaras em relação aos espaços
administrativos, e como controle térmico e de insolação. Previa-se circulação independente para
os funcionários.
6. Materialidade: estrutura modular, em concreto pré-moldado, deixando o vão livre. Divisórias
com painéis removíveis.
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Fonte: Revista Acrópole,no. 339, 1967,p. 22
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Fonte: Revista Acrópole, no. 339, 1967. p. 22.

- CONCURSO PARA A SEDE DO IBC – INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ –
SANTOS
1. Ficha técnica: Concurso sede do IBC. Premiado em 1970, na 1ªBienal de Arquitetura Peruana
– Lima – Peru.
2. Tema, programa funcional: o Instituto Brasileiro do Café (IBC) foi uma Autarquia do
Governo Federal, junto ao Ministério da Indústria e Comércio, responsável pelas políticas
agrícolas relativas ao café no Brasil, de 1952 a 1989, ano em que foi extinto.
3. Processo de projeto: elementos estruturais de pilares laminares articulados por uma laje
superior, funcionariam como pórticos e se destacariam do prisma do volume interno, conferindo
leveza ao conjunto.
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5. Materialidade: concreto armado. Os pilares externos serviriam de brises, ajudando a criar
uma estrutura de controle da insolação. As elevações laterais seriam vedadas por uma grade de
concreto que funcionaria como brise e fechamento. O ritmo viria da repetição dos elementos
estruturais – pilares laminares, que se encontrariam em ambas as principais fachadas, criando
um padrão.

Fonte: http://fpetracco.com.br/IBC/
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Fonte: http://fpetracco.com.br/IBC/
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Fonte: http://fpetracco.com.br/IBC/

Fonte: http://fpetracco.com.br/IBC/

Quanto aos concursos para a sede do CREA em São Paulo e para o Pavilhão de Exposições de
Osaka, não foi possível encontrar material sobre eles.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa que ora se apresenta foi desenvolvida como parte das atividades do Grupo de
Pesquisa “Arquitetura, Ensino e Profissão”, cujo principal escopo é analisar as relações entre a
formação em Arquitetura e a produção arquitetônica, tendo como objetos de pesquisa o curso
de Arquitetura do Mackenzie, desde seus primórdios em 1917, até os dias de hoje e sua
influência na obra dos egressos deste curso.
É uma longa jornada composta de várias etapas, algumas já concluídas, esta em conclusão e
outras que se seguirão, na busca de estabelecer qual a relevância da Arquitetura Mackenzie e
de seus ex-alunos no cenário da arquitetura paulistana, paulista, brasileira e, em vários casos,
internacional. É fato que vários antigos alunos da Escola tiveram e ainda hoje têm,
oportunidades de exercer suas atividade não apenas no âmbito local, mas, muitas vezes, de
extrapolar nossas fronteiras brasileiras, com grande competência. É hipótese do grupo que a
formação obtida no curso do Mackenzie tem papel importante no desenvolvimento desta
competência, que se alia a características e talentos pessoais.
O Curso de Arquitetura do Mackenzie esteve, ligado à Escola de Engenharia Mackenzie, desde
sua criação, em 1917, proposta pelo Arquiteto Christiano Stockler das Neves, formado pela
Universidade da Pennsylvania em 1911, até 1947, quando de sua independência e da
consequente criação da Faculdade de Arquitetura Mackenzie.
A estrutura curricular e didática inicial foi inspirada no curso da Fine Arts School of
Pennsilvanya, onde Stockler das Neves havia se graduado e tinha como pressupostos os
princípios estéticos Beaux-Arts, calcados nos moldes da arquitetura clássica e na aplicação dos
avanços tecnológicos da construção, isto é, a união das Belas Artes com o Pragmatismo norteamericano.
Chrisitano Stockler das Neves foi também arquiteto atuante e elaborou projetos importantes na
cidade, como a Estação Sorocabana para a companhia São Paulo Railway, que, restaurada, hoje
abriga a Sala São Paulo, além de ferrenho defensor da profissão de Arquiteto, atuando em
instituições de classe e como articulista em vários periódicos, inclusive na Revista da
Engenharia Mackenzie.
A partir dos anos 30 do século XX, os alunos do curso do Mackenzie começaram a reivindicar
que o estudo da Arquitetura Moderna passasse a pautar a estrutura curricular, solicitação não
acolhida pelo Professor Christiano, que considerava que a Arquitetura Moderna, a exemplo de
outros movimentos estéticos do início do século XX, teria uma passagem fugaz na História da
Arquitetura e que a única fonte consistente de inspiração para a arquitetura devia ser aquela
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embasada nos princípios Arquitetura Clássica, principalmente a que embasava o ensino na
École des Beaux-Arts de Paris.
Sabe-se hoje que a Arquitetura Moderna tinha vindo para ficar e, impulsionada por vários
fatores, dentre os quais se destacam as duas Grandes Guerras, a necessidade de reconstrução de
grande parte das cidades européias, o aumento populacional a partir dos anos 1950, o avanço
da industrialização da construção, o desenvolvimento de novas técnicas de utilização do
concreto e da estrutura metálica e outros, passou a ser o paradigma estético predominante.
No caso específico do Brasil, a década de 1950 foi de grande crescimento econômico e crença
de que o progresso estava aí para trazer a modernidade em termos sociais, econômicos e
culturais e a estética deste progresso vinha sendo, desde as primeiras edificações de Gregori
Warchavchik, a da Arquitetura Moderna.
No início deste cenário, no Mackenzie, os alunos só tinham contato com a nova arquitetura fora
das salas de aula, a partir da leitura de revistas importadas por eles, de contato com intelectuais
da época, de intensos debates que eram promovidos, beneficiando-se ainda do fato de o centro
da cidade de São Paulo ser também o centro social e cultural, e da convivência que os estudantes
podiam ter com alunos de outras instituições, já que os cursos universitários concentravam-se
na região central da cidade até os anos 60 e não eram em número muito elevado.
Conforme passava o tempo e os estudantes de Arquitetura percebiam que nas novas edificações
cada vez mais se adotava a Arquitetura Moderna, passaram a pressionar fortemente para que
houvesse alterações nas diretrizes curriculares, o que aconteceu antes e com maior facilidade
nas aulas das disciplinas de Materiais e Técnicas e mais lentamente nas aulas de Pequenas e
Grandes Composições (atual Projeto) e naquelas ligadas à Teoria e à História da Arquitetura,
que ainda guardavam vínculos acadêmicos muito fortes e recebiam maior influência dos
princípios estéticos considerados corretos por Christiano das Neves.
Desde seu início havia no curso e se manteve como elemento primordial da formação dos
alunos, até a década de 1960, uma grande ênfase no Desenho como forma de expressão, que
ocupava boa parte da carga horária do curso em várias disciplinas e permitia aos alunos
desenvolver arsenal variado e de qualidade, de técnicas e recursos expressivos, além de
receberem uma primorosa formação em Representação Gráfica que os destacava nos estágios
que faziam e nos concursos de arquitetura de que participavam.
O professor Christiano foi diretor deste curso, cujos graduados recebiam o titulo de Engenheiro
– Arquiteto, até 1947, quando foi desvinculado da Escola de Engenharia e foi fundada a
Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, que continuou sob a direção daquele professor até
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1956. O Mackenzie se tornou Universidade em 1952 e Christiano das Neves acumulou o cargo
de primeiro Vice-Reitor da Universidade com o de Diretor da Faculdade de Arquitetura.
Este período foi acompanhado de manifestações cada vez mais ruidosas e veementes que
solicitavam e, mesmo, exigiam que o ensino da Faculdade passasse a ter como paradigma a
Arquitetura Moderna e que fossem abolidos todos os ensinamentos que sequer lembrassem a
arquitetura acadêmica. A figura do professor e Diretor catalisava todo este descontentamento
dos alunos, que o hostilizaram, pois enxergavam nele uma barreira que os impedia de chegar
ao objetivo proposto. Quando se entrevista vários destes antigos alunos hoje, eles reconhecem
exageros na expressão de seu descontentamento e que o tempo os fez perceber que poderiam
ter agido de forma diferente, mas apresentam os argumentos de entusiasmo e idealismo da
juventude como forma de se justificar. Muitos deles hoje reconhecem certa injustiça na forma
de tratamento ao antigo diretor.
Mas esta figura de autoridade que se mantinha firme na defesa de seus princípios estáticos,
encarnava também um paradoxo, que se expressava na aparente “permissão” a alguns alunos
de apresentarem e verem aprovados, projetos nas disciplinas de Pequenas e Grandes
Composições, com características e traços modernos. O professor muitas vezes convocou
bancas externas, para avaliar estes projetos, de cuja linguagem estética discordava, mas
reconhecia ali qualidades projetuais e facilitava a estes alunos a oportunidade de defesa do
partido arquitetônico adotado. As qualidades eram ressaltadas por um extremo domínio das
técnicas de representação.
O paradoxo se manifestava também na contratação de professores engenheiros para ministrar
as disciplinas técnicas e que traziam as mais recentes conquistas novidades em termos de
materiais e tecnologias de construção, como, por exemplo, a do concreto protendido.
A pesquisa que ora se apresenta tem como tema principal a atuação profissional do arquiteto
Francisco Petracco, que foi aluno deste curso no Mackenzie, no período compreendido entre
1954 e 1958, que participou ativamente na luta pela alteração dos princípios estéticos adotados
no curso e tem atuação profissional, até os dias de hoje, tanto no âmbito do exercício da
arquitetura, como na docência.
Sua trajetória guarda elementos preciosos, para ajudar a compreender o período de transição
para o paradigma Moderno no curso durante a sua formação e as reverberações desta formação
em sua obra, que, recebeu também outras influências de grande importância, como do ex- aluno
e arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos baluartes da Arquitetura Moderna já nos anos 50 e
de Vilanova Artigas, de cuja ideologia política partilhava e que foi idealizador da Reforma no
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ensino da Arquitetura na FAU- USP, quando da adoção da Arquitetura Moderna como
paradigma naquela escola.
Francisco Petracco é um arquiteto de enorme talento burilado ao longo de toda a sua vida.
Inicialmente sob a influência dos avós paternos e do pai, que embora frustrado por não haver
podido dedicar-se à Música como gostaria, transmitiu ao filho o gosto pela Arte. Sua formação
no ensino fundamental e médio foi no Colégio Dante Alighieri, tradicional escola da cidade,
que acolhia principalmente os filhos de membros da colônia italiana em São Paulo, onde
também se incentivava talentos artísticos. Chegou à Arquitetura Mackenzie já predisposto a
desenvolver seus dons. Encontrou aí um ambiente que lhe abriu totalmente as portas que já se
encontravam entreabertas para a expressão de seu talento.
Ao rememorar sua formação na Faculdade, como ressaltado no Relatório que ora se apresenta,
enfatizou que a qualidade do curso se devia à habilidade e qualidade de seus professores, em
sua maioria bons desenhistas, a exemplo de Francisco Kosuta, Elisiário da Cunha Bahiana, Ruy
Marcondes Ferreira, Takeshi Suzuki (autor do projeto original do Auditório Ruy Barbosa) e
Philip Lohbauer. Destacou as disciplinas de Plástica e Modelagem, Representação no Plano e
no Espaço e Desenho Livre, bem como as Técnicas, mormente através da referência a dois
professore que marcaram positivamente sua formação, e de quem se lembra com admiração,
respeito e carinho, respectivamente Pedro Corona e Roberto Rossi Zuccolo.
Ao assinalar a profunda admiração pelos professores que o capacitaram para o raciocínio
espacial através do desenho e da plástica, enfatizou a preocupação, presente principalmente em
Corona, de despertar nos estudantes o sentido profundo da observação, e da representação,
treinando o observador para o entendimento da proporção, dimensão, harmonia e sentido
compositivo, através do Desenho. Petracco se referiu reiteradas vezes ao Desenho como
“historiologizado”, isto é, aquele do compromisso com o real e com a representação, o desenho
proposto como fiel e sensível recurso de intermediação entre a percepção e o mundo real.
A análise de seus projetos, principalmente nos croquis revela expressão gráfica moderna,
através da utilização de elementos para demonstrar não apenas a concepção arquitetônica, mas
a escala humana em poses e posturas que indicam os usos previstos para os espaços, tornandoos quase que personagens de uma estória criada durante a criação das propostas. Desenha
magistralmente.
Quanto ao professor Zuccolo, com quem estabeleceu parcerias por várias vezes depois, durante
a vida profissional, a admiração advinha da construção da concepção da forma estritamente
vinculada à solução estrutural e à precisão no cálculo nos limites possíveis do material. Os
ensinamentos deste professor se manifestam nas obras de Petracco estudadas na pesquisa, onde
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se percebe que a solução formal é desenvolvida concomitantemente com a solução estrutural,
revelando domínio admirável entre forma e técnica e a segurança de quem domina seus
instrumentos de trabalho e os dispõe de maneira clara, limpa, chegando, muitas vezes, à audácia
formal, uníssona, sem, no entanto, perder o caráter pragmático de uso.
Suas obras se auto - referenciam mutuamente, o que significa dizer que podem ter partido de
uma formação em que se aceitava e usava a referência e nelas se percebe influências de
arquitetos modernos reconhecidos e aceitos como referências, por exemplo, Oscar Niemeyer,
João Batista Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha.
O material principal utilizado é o concreto armado; apresenta exploração plástica da estrutura
e da materialidade, em alguns projetos adotou o concreto pré-moldado e, em obras mais
recentes, utilizou também a estrutura metálica, principalmente nos projetos escolares.
Suas obras criam ambiências, vãos livres, resultantes da quase autonomia plástica que se
expressa frequentemente em plantas livres, resultando em uma espacialidade fluida, que se
revela em seus croquis, nas plantas e perspectivas. Nota-se intenção na expressão, através do
uso frequente da curva, de balanços arrojados, da utilização de poucos apoios. Sua busca é por
formas livres, já que não condiciona a maioria de suas obras a linhas e ângulos retos. Apresenta
soluções que intercalam espaços interiores e exteriores, que se interpenetram, estabelecendo
relações fluidas entre si.
No conjunto de sua obra apresenta também, propostas de relação, de diálogo entre edificação e
entorno construído ou paisagem, edifício e cidade. Elaborou propostas em várias escalas –– da
urbana à residencial, incluindo ainda cenografia e figurinos teatrais. Vários de seus projetos
foram objetos propostos para concursos de Arquitetura, outros foram frutos de contratos com
instituições privadas como clubes, residências, edifícios residenciais, outros foram contratos
com órgãos públicos, como escolas e conjuntos habitacionais. Sua atuação profissional percorre
uma gama ampla e variada de programas e escalas.
Não se pode, no entanto, embora não seja o objetivo principal desta pesquisa, deixar de relevar
também sua atuação como docente, desde os anos 1960, em várias instituições, principalmente
em disciplinas de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, além de Trabalho de Graduação
Interdisciplinar, inclusive na escola em que se graduou - a Faculdade de Arquitetura da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde atua até os dias de hoje.
Cabe ressaltar que durante a pesquisa restou muito nítida a importância de sua formação no
exercício docente e profissional que se expressa tanto concretamente em seus projetos e obras,
como em sua visão sobre a Arquitetura e o papel do Arquiteto na concepção e construção de
espaços de qualidade funcional e formal para a vida humana.
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