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Resumo  
A história do ensino de Arquitetura no Brasil ainda carece de estudos assentados em 
fontes primárias que permitam contribuir para uma revisão historiográfica. O caso do 
curso de Arquitetura da Belas Artes de São Paulo é exemplar. Permite não só rever a 
história do ensino, mas auxiliar na definição dos contornos da própria história da 
profissão do arquiteto e a sua inserção no ambiente cultural da virada do século XIX, 
momento de formação das bases da industrialização brasileira, associada ao relativo 
sucesso da economia cafeeira e ao protagonismo cultural e político assumido pela capital 
paulistana, primeira metrópole brasileira. Propõe-se neste trabalho apresentar o estudo 
de fontes documentais e estudos recentes sobre o curso de Arquitetura, que funcionou de 
1928 a 1934, na então Academia de Belas Artes de São Paulo. Trata-se do primeiro curso 
de ensino superior dessa área em São Paulo, no qual, entre outros, formaram-se Guilherme 
Malfatti e Antonio Garcia Moya, destacados participantes da Semana de Arte Moderna de 
1922. Parte-se do cotejamento dos textos que se tornaram “clássicos” na historiografia 
onde prevalece a omissão, e ecoam os erros e ruídos historiográficos, repetidos depois por 
autores incautos. Apresenta-se num segundo o momento como o curso funcionou, o 
currículo e o perfil dos professores.  
  



Introdução 
A historiografia do ensino de arquitetura tem-se desenvolvido recentemente como a 
proliferação dos mestrados e doutorados, no entanto, esse parece não ser um dos temas 
mais preferidos entre os pós-graduandos. No entanto, apesar dos esforços principalmente 
de organizações como a ABEA, Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, que 
promove eventos periodicamente e disponibilizam suas publicações no site, a história do 
ensino e até mesmo a documentação das experiências e o debate sobre suas propostas 
pedagógicas, são assuntos relegados a um segundo plano. Os que se arvoram por esta 
seara, dependem da benevolência dos administradores ou do acesso aos documentos, que 
nem sempre estão organizados ou nem sempre se interessa divulgá-los pelos mais 
diversos motivos e idiossincrasias envolvem o estudo do passado recente. 
Este trabalho tem como objetivo contribuir para a ampliação dos estudos sobre o ensino 
autônomo de Arquitetura, fenômeno que foi muito pouco estudado no caso de São Paulo e 
que tem sido registrado de maneira inadvertida e parcial pela historiografia. Num 
horizonte não muito distante espera-se contribuir para a revisão da historiografia do 
ensino e do próprio exercício da profissão, pois neste caso os temas se confundem. 
A questão a ser tratada é pontual e talvez nem merecesse tanto destaque, não fosse a 
aberrante lacuna na historiografia e o desprezo, ou melhor, a eliminação da história da 
profissão, exatamente dos primeiros 39 arquitetos formados em São Paulo. Omite-se ou 
tentou-se eliminar da história a Academia de Belas Artes de São Paulo que em 1928 
abrigou o primeiro curso de arquitetura e urbanismo autônomo do Brasil. Esta instituição 
e estes profissionais não teriam lugar na história se considerássemos tais versões sobre a 
formação dos arquitetos no Brasil, apesar do sucesso profissional e do relativo destaque 
que obtiveram na imprensa especializada. Talvez fosse até compreensível se tivesse sido 
uma experiência isolada e que não tivesse rastros, continuidade e mesmo repercussão 
profissional significativa, ou então se a instituição de ensino tivesse sucumbido, 
desaparecido. Não. Por sinal, a Belas Artes, atualmente denominado Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo, completa dia 23 de setembro deste ano, 90 anos, e se coloca 
entre os primeiros cursos mais procurados da maior cidade do País, possuindo atualmente 
cerca de mil e quatrocentos alunos. Apesar disto ainda prepondera nos textos que 
pretendem apresentar uma história da profissão ou do ensino de arquitetura em São Paulo 
e no Brasil, uma versão que omite a existência, o funcionamento e a formação dos 
primeiros 39 profissionais por esta instituição. São profissionais invisíveis. Que surgiram 
do nada ou que não deveriam existir, e por isto não se fala da escola e do curso que os 
formou. 
Não nos interessa aqui encontrar os motivos ou os responsáveis por tal proeza 
historiográfica, afinal, a História, ou melhor, o conhecimento ou consciência do passado 
não é produto da lavra de autor ou de uma instituição. Grosso modo trata-se de uma 
construção histórica e coletiva na qual autores e instituições operam, conscientemente ou 
não, pouco importa, uma seleção dos fatos e dos personagens, não se distinguindo, 
portanto de uma construção ideológica, ou perpassada pelos interesses sociais, portanto, 
acima de tudo, interesses políticos e econômicos. 
 
O tema, versões e variações. Autores e textos consagrados 
É desnecessário e mesmo insano buscar a primeira versão, aquela que teria sido a fonte a 
partir da qual se propagou o relato das origens dos cursos de Arquitetura e Urbanismo em 
no Brasil e especialmente em São Paulo. Porém, impõe-se como primeiro passo reunir 
numa sequência, cronológica se possível, as obras e autores que mesmo sem a pretensão 
de estabelecerem-se como versões definitivas para a história do ensino de arquitetura em 
São Paulo, valeram-se de tal versão, e deste modo, involuntariamente deu continuidade à 
sua propagação, configurando assim aquele que poderia ser o mote, parte do rito criado 
em torno da origem devidamente mitificada. 
Lugar destacado obteve o texto publicado pela Associação Brasileira de Escolas de 
Arquitetura, a ABEA, que em 1978 publicou o livro Sobre a História do ensino de 



Arquitetura no Brasil. Trata-se primeira publicação da associação de escolas, fundada em 
1973, e que em 1989 seria transformada na atual Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura, mantendo a mesma sigla, mas doravante envolvendo não só representantes 
das escolas, mas principalmente os profissionais do ensino. A presidência, na época, na sua 
segunda gestão, era ocupada por Eduardo Corona, professor da FAUUSP, e na ocasião 
professor também do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas. 
O livro reuniu quatro textos que se tornariam canônicos entre arquitetos e estudantes de 
arquitetura, por ser uma das raras obras sobre o tema e por ser uma publicação da recém-
criada ABEA, adquirindo por isto, contornos de publicação ou relato “oficial”. O primeiro, 
texto, Evolução do Ensino da Engenharia e da Arquitetura no Brasil, de Adolfo Morales de 
los Rios, já tinha um caráter simbólico, pois é a palestra proferida em 12 de agosto de 
1947, quando foi inaugurada aquela que seria o primeiro curso de arquitetura autônomo 
de Arquitetura, a Faculdade de Arquitetura Mackenzie.  
O segundo texto, assinado por Flávio L. Motta (Subsídios para Relatório sobre Ensino de 

Arquitetura UIA-UNESCO) e o terceiro, de J. B. Vilanova Artigas, também era uma 
Contribuição para o Relatório sobre Ensino de Arquitetura UIA-UNESCO, e por fim, a versão 
final do próprio Relatório sobre o Ensino de Arquitetura no Brasil assinado pela Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo apresentado à UIA – UNESCO. 
O objetivo do Relatório era apresentar os primeiros resultados do “diagnóstico de situação 

atual do ensino nas diferentes escolas e, ainda propor medidas gerais e definir critérios para 

o seu aperfeiçoamento” feito pela ABEA e pela CEAU, Comissão de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo, criada pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, por solicitação do IAB, 
Instituto de Arquitetos do Brasil, preocupados então com expansão e qualidade do ensino 
de Arquitetura. Entende-se tal empenho dos professores da Fauusp, recém egressa da 
revisão curricular feita em função da Reforma Universitária implantada em 1969, pois se 
tratava do “primeiro documento de avaliação, cuja cópia deverá ser enviada oportunamente 

à UIA e à UNESCO, como parte desse processo de contato que ora se estabelece.” (ABEA, 
1978, p. 59). 
O volume todo e particularmente o Relatório sobre o Ensino de Arquitetura no Brasil nos 
interessa pelo forte perfil historiográfico, e neste caso, o peso que assume as experiências 
passadas, no sentido de estabelecer filiações, e assim, as continuidades ou rupturas. É 
notório por isso o rigor em arrolar sistematicamente as experiências do ensino de 
arquitetura desde as primeiras aulas ministradas no Brasil Colônia, para finalmente 
apresentar um diagnóstico da “Situação atual” e concluir com as medidas propostas e já 
encaminhadas, que pro sinal, ocupam apenas a quinta parte do texto. É, portanto marcante 
a importância que assume o relato da história do ensino neste trabalho, aspecto que 
aponta para importância que fora dada a necessidade de fundar marcos e valorizar a 
grande expansão do ensino de arquitetura vivenciada a partir da década de 1970. 
Após um extenso relato histórico remontando as aulas de fortificação do longínquo século 
XVII culmina o texto no desfecho que seria a “A luta pela autonomia”, por seu turno, teria 
suas origens no início com a República, nas primeiras décadas do século XX, mais 
especificamente em 1922, quando se comemorou o centenário da Independência do País e 
realizou-se a Semana de Arte Moderna de São Paulo.1 
Há referencias às escolas de Belas Artes do Rio de Janeiro, originária da Academia Imperial 
de Belas Artes (1926, a célula mater nacional da nossa via Beaux Arts) e à Sociedade 
Mineira de Belas Artes, criada em 1918, mas que só funcionou a partir de 1925, pois teria 
sido o seu criador, Anibal de Mattos, quando estudante, em 1910, no Segundo Congresso 
Brasileiro de Estudantes, o primeiro a propor “que fosse separado dessa entidade o curso de 

                                                             

1 Entende-se por “autonomia” neste contexto, a criação de um curso de Arquitetura e Urbanismo 
que não tivesse sua espinha dorsal formado pelas matérias do curso de Engenharia Civil ou de 
Artes, pois ambos reservavam as matérias de Arquitetura e Urbanismo, apenas para o(s) último(s) 
ano(s), colocando-se, portanto de maneira secundária. 



Arquitetura, formando uma Escola independente.” (ABEA, 1978, p. 52) Salta-se de Belo 
Horizonte para o Rio de Janeiro novamente, o marco agora é a reforma universitária 
proporcionada pela criação do MEC, Ministério da Educação e Cultura, no início da Era 
Vargas, em 1930, quando tivemos também a experiência de Lucio Costa, suposto autor das 
primeiras reformas modernizadoras do ensino, na única escola de arquitetura autônoma 
do Brasil naquele momento. Lembra do 1º Congresso Nacional de Arquitetura, quando foi 
criado o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, que já recomendava desde o inicio de suas 
atividades “que se fundassem novas Faculdades de Arquitetura dentro das Universidades, 

separadamente das escolas de Engenharia ou Belas Artes.” Em seguida afirma que, no 
entanto,  

“O que se pode chamar de ‘luta pela autonomia do ensino de 

Arquitetura’ teve sua fase mais intensa entre 1947 e 1960, tendo se 

iniciado na Politécnica e no Mackenzie, em São Paulo, estendendo-se 

posteriormente, para outros Estados.” (ABEA, 1978, p. 53). 
Na sequência o texto atribui como a primeira escola autônoma a Faculdade Nacional de 
Arquitetura, criada em 1945, oriunda da escola nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro; a 
segunda, a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, separada da Escola de Engenharia, de 
1947, e a terceira, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
criada no ano seguinte, 1948. Viriam depois as faculdades do Rio Grande do Sul, criada em 
1952 a partir do Instituto de Belas Artes, as faculdades da Bahia e de Pernambuco, ambas 
criadas a partir da Escola de Belas Artes e em 1959. 
Ou seja, não há nenhuma menção ao caso do curso de Arquitetura da Academia de Belas 
Artes de São Paulo e sua experiência pioneira de 1928 a 1934, por sinal criada por um 
engenheiro politécnico, formado em São Paulo, Alexandre Albuquerque. 
Deve-se destacar que nos textos reunidos pela ABEA, neste volume, a única tentativa de 
aproximação ou citação do fato aqui tratado, o primeiro curso de Arquitetura da Belas 
Artes, encontra-se nos no texto de J. B. Vilanova Artigas. 

“Agrada-me falar que foi um arquiteto paulista, Alexandre 

Albuquerque, ao diplomar-se em 1905, no discurso que pronunciou 

como ‘orador da turma’ que abordou em termos novos as questões 

ligadas à formação profissional e à necessidade de aproveitar os 

recursos técnicos dos profissionais o privilégio de conduzirem obras 

principalmente e seus projetos.” (ARTIGAS, in ABEA, 1978, p. 32.) 

Artigas, no entanto para aí. Nenhuma palavra sobre os feitos posteriores de Albuquerque a 
frente do curso que concebeu e dirigiu em 1928, mas que anunciara de certo modo em 
1905 quando se formara. Artigas frequentou na Academia de Belas Artes um curso 
desenho de Nu Artístico entre os anos de 1936-7 antes mesmo de se formar engenheiro-
arquiteto. Fato que lhe permitiu conhecer  artistas do Grupo Santa Helena, como Alfredo 
Volpi  Francisco Rebolo, desta maneira provavelmente tinha conhecimento do curso de 
arquitetura, mas achou melhor omitir-se. Formou-se engenheiro-arquiteto com 22 anos 
pela Escola Politécnica de São Paulo em 1937 e, portanto, apenas três depois do 
fechamento do curso da Belas Artes (1934).  
Pior pode-se dizer, pois menciona a seguir o surgimento das leis estaduais para 
regulamentar o exercício profissional, que não por acaso conduziram a formulação de uma 
lei nacional para regulamentar as profissões de engenheiros, arquitetos e agrimensores, o 
Decreto n. 23.569 de 1933, que foi justamente a lei utilizada para fechar o curso de 
Arquitetura da Academia de Belas Artes de São Paulo assim que passou a viger. 
Podemos identificar em várias publicações posteriores que tomaram tais referenciais, não 
necessariamente os apresentados nos textos citados acima, e deram continuidade 
involuntariamente a esta versão. A ausência de pesquisas históricas de fato, ou seja, textos 
produzidos a partir de investigações de fontes primárias, devidamente confirmadas e 
documentadas é um aspecto que muito contribuiu para a perpetuação não só deste 
absurdo, mas de inúmeros outros que podemos identificar em nossa historiografia. 



Carlos Lemos, professor da Fauusp e um dos mais importantes autores da História da 
Arquitetura brasileira reitera esta versão, por exemplo, numa coletânea de textos sobre a 
História Geral da Arte no Brasil, organizada em dois luxuosos volumes por Walter Zanini e 
publicada em 1983. Coube a Lemos discorrer sobre Arquitetura Contemporânea no volume 
II e lá encontramos a seguinte passagem no tópico dedicado a Arquitetura Paulista, 

“Na verdade, o quadro conservado da arquitetura paulista passo a 

alterar-se a partir da segunda metade dos anos 40 devido a duas 

ocorrências fundamentais: a vinda, entre 1939 e 1948, de um 

grande n[úmero de arquitetos estrangeiros trazidos pelos percalços 

da Segunda Guerra e a fundação das duas primeiras faculdades de 

arquitetura, a da Universidade de São Paulo, em 1948, e a do 

Instituto Mackenzie, em 1946.” (LEMOS, in ZANNINI, 1983, p. 853) 
Percebe-se que Lemos faz questão de citar em primeiro lugar a faculdade criada pela 
Universidade de São Paulo – USP, e apesar deste evidente esforço para se colocar a frente, 
comete o lapso de adiantar um ano a criação da faculdade de arquitetura da Universidade 
Mackenzie, que teria sido criado em 1947. E Lemos não deixa por menos por enfatizar que 
“Somente a partir daí podemos dizer tenha nascido em São Paulo um pensamento coletivo 

voltado para a modernidade, com um defasamento de mais de dez anos em relação ao Rio.” 

(Idem, ibidem). 
  



2. OS PRIMEIROS ARQUITETOS PAULISTAS 
O curso. Formação, estrutura curricular e corpo docente 
A história do primeiro curso de arquitetura e urbanismo “autônomo” do Brasil só veio à 
tona com o trabalho pioneiro da arquiteta e historiadora Sylvia Ficher, em função das 
pesquisas relacionadas ao seu doutoramento concluído em 1989, que foi posteriormente 
publicado como “Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo” (Edusp, 2005). 
A autora realizou como parte de suas pesquisas sobre as atividades profissionais dos 
egressos da Politécnica um estudo até o momento inédito, intitulado “Ensino de 

Arquitetura na Escola de Belas Artes de São Paulo”. A motivação inicial era compreender 
uma das atividades do engenheiro-arquiteto Alexandre Albuquerque, formado pela Escola 
Politécnica de São Paulo em 1905. No entanto, apesar dessa escola não ser o foco de sua 
pesquisa, mas por se tratar de um curso de arquitetura e criado por um destacado 
politécnico, a pesquisadora lançou-se no estudo do tema, valendo-se de fontes primárias e 
secundárias de grande alcance para se compreender a atuação profissional dos 
professores e dos arquitetos formados pela Belas Artes. 
Essa condição explicita-se no próprio texto da autora que inicia seu relato de uma maneira 
titubeante, provavelmente, em função do previsível impacto que os resultados de sua 
pesquisa causaria no que se estabelecera como a história do ensino de arquitetura e da 
profissão em São Paulo. Diz Ficher que  

“Apesar de sua curta duração, o curso de Arquitetura da Academia 

de Belas Artes de São Paulo não pode deixar de ser considerado em 

um panorama histórico do ensino de Arquitetura em São Paulo na 

primeira metade do século XX. Afinal foi a Belas Artes que 

porcentualmente formou mais arquitetos no período: trinta e nove 

profissionais, em quatro turmas de 1931 a 1934. E mais, foi a única 

que os formou em uma escola de belas artes. Situação semelhante 

ocorreria em São Paulo apenas cinqüenta anos depois e novamente 

na própria Bela Artes, a qual voltou a oferecer um curso de 

Arquitetura em 1979.” (FICHER, s.d., p.1) 
Ficher dividiu o trabalho em duas partes. Na primeira parte, baseada em depoimentos e 
documentos, apresenta a história do curso de Arquitetura (1928-1934) e da Academia de 
Belas Artes, fundada em 1925, por Pedro Augusto Gomes Cardim. Integram a segunda 
parte, pequenas biografias dos 39 arquitetos, elaboradas a partir de um minucioso 
levantamento feito nas revistas de arquitetura e principalmente nos arquivos do CREA, 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.  
Segundo Ficher até 1928 a Academia oferecia cursos de Pintura e Escultura. Neste ano 
assumiu interinamente a sua presidência o engenheiro-arquiteto, professor do curso de 
Engenharia da Escola Politécnica de São Paulo, Alexandre Albuquerque, também fundador 
da Academia, a quem se credita a criação do curso de Arquitetura que foi aberto no mesmo 
ano. Albuquerque colocava em prática os debates que mobilizavam engenheiros-
arquitetos (politécnicos, mackenzistas, estrangeiros e os não diplomados, chamados de 
“práticos”) sediados na capital paulistana, em plena efervescência econômica e cultural 
proporcionada pela industrialização associada à economia cafeeira. Referência 
fundamental foi a participação desses profissionais em eventos profissionais como o 3º 
Congresso Pan-Americano, realizado no início do mês de julho de 1927 em Buenos Aires. 
Eventos como esse reuniam arquitetos paulistas e cariocas e lá estavam entre outros, os 
futuros professores do curso de Arquitetura da Belas Artes, entre eles, Carlos Alberto 
Gomes Cardim Filho, Amador Cintra Prado. Entre eles destacava-se a figura de Cristiano 
Stockler das Neves, diretor da Escola de Engenharia do Mackenzie. Stockler das Neves 
assim como Albuquerque eram partidários da tese que deveriam ser criados cursos 
específicos para a formação de arquitetos, nas escolas de belas artes e não em institutos 
politécnicos, grande preocupação de Stockler Neves. O então diretor da Escola de 
Engenharia do Mackenzie seria o principal idealizador, praticamente 20 depois, do que 



seria considerado como a segunda escola autônoma de arquitetura de São Paulo, a 
Faculdade de Arquitetura Mackenzie.  
Mas antes de Stockler das Neves foi Albuquerque quem colocou em prática a tese 
defendida no 3º Congresso Pan-Americano em Buenos Aires. Albuquerque fora 
influenciado pelos arquitetos cariocas, formados na Belas Artes do Rio de Janeiro. Além de 
ser professor do curso de Engenharia da Escola Politécnica de São Paulo, Albuquerque era 
um profissional de prestígio em São Paulo e líder da Divisão de Arquitetura do Instituto de 
Engenharia, onde atuavam vários de seus ex-alunos, alguns, futuros professores do curso 
de Arquitetura da Belas Artes. 
 
O curso de arquitetura da Academia de Belas Artes de SP 
A Academia de Belas Artes, fundada por Pedro Augusto Gomes Cardim, começou a 
funcionar em 1926, sendo que o curso de arquitetura foi oferecido somente dois anos 
depois, em 1928, na rua Bento de Freitas – centro da cidade de São Paulo. 
O quadro de professores contava com a presença de profissionais renomados como: 
Alexandre Albuquerque e Bruno Simões Magro – nomes que figuram entre os fundadores 
– além de Thedoro José da Silva Braga, Carlos Alberto Gomes Cardim Filho, Amador Cintra 
do Prado, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e José Wasth Rodrigues. 
O curso oferecido pela Academia de Belas Artes enfatizou mais as características artísticas 
do que as técnicas e teve vida curta no período de 1928 até 1934 quando formou sua 
ultima turma. 
Acredita-se que o curso de Arquitetura tinha duração de três ou quatro anos e seu Curso 
Geral não foi obrigatório para todos os estudantes. Portanto, “aqueles que puderam provar 
alguma proficiência nas matérias do Geral, cursaram apenas os anos do de Arquitetura 
[sic], enquanto os demais cursaram as duas partes, Geral e Arquitetura.” (FICHER, s.d., p. 
7). 
Com relação ao currículo, nos dois anos correspondentes ao Curso Geral, tinha-se a 
seguinte divisão de disciplinas (cadeiras): 
 1º ano: Matemática Elementar e Geometria, Elementos de Física e Química, 
Desenho Linear, Desenho de Gesso, Composição Decorativa. 
 2º ano: Elementos de Geometria Descritiva, História da Arte, Desenho de Gesso, 
Modelagem e Composição Decorativa. 
No Curso Geral da Belas Artes, quando comparamos aos cursos que existiram na 
Politécnica e no Mackenzie, a orientação voltava-se mais para o desenho do que para os 
conhecimentos técnicos. No entanto, vale ressaltar que “dos oito professores do geral, 
apenas três não eram politécnicos” (FICHER, s.d., p. 7). 
O currículo de Arquitetura era composto por cinco cadeiras, a cada ano letivo. A 
distribuição destas baseava-se na conforme a grade curricular demonstrada abaixo. Pode-
se notar a grande vocação artística do curso. 

1º ano: Elementos de Perspectiva, Elementos de Matemática Superior, Arquitetura, 
Desenho de Aguado, Composição Geral. 
 2º ano: Elementos de Resistência e Estabilidade, Concreto Armado e Telhados, 
Tecnologia, Arquitetura, Perspectiva e Aquarela, Composição Geral. 

3º ano: Topografia e Desenho Topográfico, Construção, Estilos, Arquitetura, 
Perspectiva e Aquarela. 
 4º ano: Urbanismo e Legislação, Construção e Higiene, Estilos, Arquitetura, 
Perspectiva e Aquarela. 
Ao analisarmos esse primeiro currículo oferecido no curso de Arquitetura da Academia de 
Belas Artes de São Paulo podemos perceber que a cada ano três das cinco disciplinas 
oferecidas eram dedicadas ao projeto arquitetônico e sua representação. As duas restantes 
tratavam de aspectos práticos e técnicos da construção de edifícios. Essa era, portanto, 
uma formação bastante pragmática, voltada diretamente para o projeto e a construção de 
edificações. Condizente com os professores politécnicos que conduziam a instituição e não 



com o desejo de seus idealizadores, formar uma escola própria de Arquitetura 
independente de modelos pré-existentes.  
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