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2|apoio institucional

O evento é uma organização do Núcleo Docomomo São Paulo, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) e da Universidade de
São Paulo (USP). O evento conta como patrocinadores a Pró Reitoria
de Pesquisa da USP e a Pró Reitoria de Pós-Graduação da USP.
O evento também conta com o apoio das seguintes instituições: Docomomo Brasil, Universidade São Judas Tadeu (USJT),
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Belas Artes, Complexo Educacional Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)/ FIAM-FAAM, Faculdade de
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Universidade Paulista (UNIP), Centro
Universitário de Rio Preto (UNIRP), Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Escola da Cidade, Vitruvius, Arq.urb, ArchDaily, Risco.
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3|Apresentação
Jon Maitrejean, Rosa Klias e Siegbert Zanettini representam,
de forma abrangente, o enorme leque de atividades que desenvolveram os arquitetos modernos paulistas da geração formada nos anos
que precederam a construção e inauguração de Brasília. Os trabalhos desses arquitetos incluem todo tipo de propostas arquitetônicas,
urbanísticas e paisagísticas da melhor qualidade técnica, plástica e
disciplinar. Nossos homenageados são, também, representantes de
uma geração que tendo iniciado suas atividades profissionais num
momento de grande euforia social e cultural, os anos 1950 e em parte dos anos 1960, enfrentaram as penúrias das décadas seguintes.
Num país privado do exercício da liberdade de expressão, arquitetos
tiveram que se reinventar, procurando novas formas de fazer uma
arte que requer de liberdade.
São também partícipes, como projetistas e construtores, da
riqueza propositiva que a arquitetura moderna brasileira ofereceu ao
mundo. Procuraram novos caminhos a partir de uma realidade diferente que a pujante e industrializada, mas também caótica, São Paulo lhes proporcionava, e frente a esse enorme desafio, foram capazes
de viabilizar soluções criativas quando os preceitos político-sociais
da arquitetura moderna brasileira tinham sido reprimidos, não só no
ensino, mas também no exercício da profissão. Sobretudo, os projetos que estes profissionais desenvolveram, nas mais diferentes áreas
de atuação, evidenciam o comprometimento profundo com princípios sociais e culturais enraizados numa tradição desenvolvimentista
que visava a melhoria nas condições sociais do país.
Participaram assim, da construção da profissão em seus órgãos de classe, criando inclusive entidades, quando elas faltavam,
para representar e defender o exercício profissional. Militaram na linha de frente do debate sobre os desígnios que guiaram a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo durante mais de 60 anos e ainda
continuam ativos, ensinando jovens estudantes ou praticando a profissão.
A homenagem prestada a estes profissionais pelo Núcleo
Docomomo São Paulo e pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo por ocasião do 6º Seminário Docomomo
12
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São Paulo possibilita um pequeno, mas absolutamente justo e necessário reconhecimento da importância social, cultura e disciplinar que
estes profissionais, e sua rica e corajosa produção, representam para
as futuras gerações de arquitetos e urbanistas. São eles também,
exemplos de vida dedicadas à arquitetura, ao urbanismo e ao paisagismo, que nos inspiram em momentos difíceis da profissão, como os
atuais, mostrando o ímpeto e a luz que só mestres costumam ter.
Organização do evento
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4|ROSA KLIASS
Aline Coelho Sanches Corato, Amanda Saba Ruggiero, Luciana Bongiovanni Martins Schenk
Resumo
Rosa Grena Kliass (São Roque, 1932) estudou arquitetura na
FAU-USP (1951-1955). No início da carreira, participou, com o escritório do arquiteto Jorge Wilheim, da elaboração de vários planos
urbanísticos, dentre os quais o de Curitiba (1965-66), em que foi responsável pelas áreas verdes. Em seguida, atuou na prefeitura de São
Paulo e propôs o Plano de áreas verdes de recreação do Município,
elaborado entre 1967 e 1969, em colaboração com a colega Miranda
Martinelli Magnolli. O projeto recebeu, em 1969, o II Prêmio Anual
do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), como melhor da Categoria
de Planejamento Urbano e Regional. Em 1976, fundou e tornou-se a
primeira presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP), cargo que voltaria a ocupar por diversas vezes até os
anos 2000. Foi professora adjunta na Universidade Mackenzie, SP;
entre 1974 e 1977; na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PR,
de 1980 a 1981, e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás
Cubas, Mogi das Cruzes, SP, 1981. Assumiu a Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo (SEMPLA), entre 1983 e 1986. Concomitante a estas atividades, realizou
no seu escritório, desde 1970, trabalhos nas mais variadas escalas
envolvendo o Planejamento Ambiental e Paisagístico, Planejamento
Regional, Parques Urbanos e Projetos Paisagísticos para edificações.
Exemplos importantes desta produção foram os desenhos para o Vale
do Anhangabaú, o Parque das águas em Belém, o Parque Memorial
Madeira Mamoré e o Parque da Juventude, vencedor do Prêmio Ex
Aequo na premiação anual do IAB e do Primer Premio Internacional
de Arquitectura Paisajística na XIV Bienal Internacional de Arquitetura
de Quito, em 2004. Rosa Kliass recebeu várias homenagens como
a Sala Especial “Rosa Kliass: Desenhando Paisagens e Construindo uma Profissão” na 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de São
Paulo, em 2005. Sua longa trajetória foi assinalada pela ética, pela
integração dos saberes sobre a paisagem e pelo engajamento na

14
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Rosa Kliass no Parque da Juventude. Foto
da arquiteta gentilmente cedida por Acervo Rosa Kliass, s/d.

consolidação do campo da arquitetura paisagística no país.
Inquietude, aprendizado e projeto
Rosa Grena Kliass contribuiu para consolidar a arquitetura
paisagística brasileira e nela imprimiu uma marca peculiar, sobretudo quanto ao processo de concepção do projeto. Seus trabalhos
e ações são ricos de significado
para a disciplina e merecem estudos e homenagens daqueles que se ocupam da preservação do
patrimônio cultural nacional e da formação dos futuros arquitetos.
Na sua longa trajetória, a arquiteta produziu uma obra vibrante, assinalada pela ética, pela integração dos saberes sobre a
paisagem e que abarcou as mais diversas escalas. Por meio dela,
contribuiu com o processo de ampliação do raio de ação profissional
e definiu os contornos de sua atuação.
Rosa Kliass dedicou-se ao trabalho no escritório, mas estendeu sua atividade, em momentos diversos, ao ensino, à pesquisa
acadêmica, à organização de associação de classe e à regulamentação da profissão, à promoção de espaços de debate e, enfim, à
atuação na administração pública.
Seu itinerário profissional revela uma arquiteta paisagista
curiosa, inquieta e engajada, que com espírito de um pesquisador,
esteve sempre interessada em incorporar a totalidade da análise do
ambiente e do projeto, conferindo à profissão um sentido multidisciplinar e, ao mesmo tempo, sistemático e rigoroso, característico da
ciência. Neste sentido, Rosa Kliass mobilizou, para integrar suas equipes de trabalho, os melhores estudiosos da geografia, do urbanismo,
da botânica, entre outros, vindos especialmente da Universidade de
São Paulo (USP), sua escola de origem. Os anos de formação da arquiteta se entrelaçaram com a formação da própria disciplina em São
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Paulo.
O paisagismo na FAU-USP e a condução de um caminho próprio
de formação
Ao ingressar na recém criada Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP (FAU-USP), em 1951, Rosa Kliass presenciou as
transformações advindas da precedente formação de Engenheiro-Arquiteto, conferida pela Escola Politécnica, para aquela do Arquiteto e
Urbanista, realizada de forma autônoma pela nova escola dirigida por
Luís Inácio de Anhaia Melo. A noção de arquitetura paisagística era
imprescindível para atribuir o título de Urbanista e foi Roberto Coelho
Cardozo, paisagista californiano que então trabalhava com Roberto
Burle Marx no Rio de Janeiro, quem iniciou esta cadeira na FAU-USP.
Rosa Kliass e sua colega de turma Miranda Magnolli foram alunas
dele no último ano, quando decidiram atuar neste segmento.
Nos anos 1950, o contexto do paisagismo no Brasil era marcado pela figura de Burle Marx, cuja atuação, sobretudo no Rio de
Janeiro, era reconhecida internacionalmente. Na cidade de São Paulo, as referências no campo eram o professor Cardozo, que contribuía
para a formação dos novos profissionais, e Waldemar Cordeiro, artista plástico e um dos líderes do movimento concretista, que integrava
propostas artísticas ao campo do paisagismo. Em pleno processo de
metropolização, a cidade comemorou o IV Centenário com a inauguração de um emblemático espaço livre e de lazer, o Parque do
Ibirapuera, abrindo possibilidades para se imaginar futuras atuações
do arquiteto paisagista em um país em acelerado processo de urbanização, para o qual deveriam contribuir as lições de urbanismo do
prof. Anhaia Mello. Este quadro seria coroado com a inauguração da
nova capital, Brasília, em 1960.
Em 1964, após o golpe e a instalação do governo militar, foi
criado o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), que
implantou, em larga escala, ações voltadas ao planejamento urbano,
auxiliando na elaboração de planos diretores para diversas cidades.
Dentro deste contexto e em colaboração com o escritório do arquiteto Jorge Wilheim, Rosa Kliass participou da elaboração de vários
16
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planos, dentre eles o Plano Urbanístico e Paisagístico de Curitiba
(1965-66), em que foi responsável pelas áreas verdes. Em São Paulo,
Rosa Kliass atuou na prefeitura de modo a estruturar um corpo técnico para produzir um mapeamento inédito e fornecer informações sobre o território. Como resultado, propôs um Plano de áreas verdes de
recreação do Município de São Paulo, elaborado entre 1967 e 1969,
em colaboração com a colega Magnolli. Dele resultaram o projeto de
quarenta e quatro praças, das quais restam a praça Benedito Calixto
e a Praça do Pôr-do-Sol como importantes testemunhos destas ações.
Este trabalho, em colaboração com Magnolli, recebeu, em 1969, o II
Prêmio Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), como melhor
projeto da Categoria de Planejamento Urbano e Regional.
Ainda neste ano, Rosa Kliass foi convidada para participar
de um programa de extensão financiado pela United State Agency for
International Development e pela Housing and Urban Development,
permanecendo três meses nos Estados Unidos em uma viagem de
aprendizado intenso, na qual teve a oportunidade de conhecer lugares, universidades, projetos, escritórios e arquitetos paisagistas como
Garrett Ekcbo, Lawrence Halprin, Paul Friedberg e Thomas Church,
entre outros, além de Ian McHarg, da Universidade da Pensilvânia,
pioneiro no uso de programas de computador para o auxílio do planejamento paisagístico (KLIASS, 2006). A partir dessa experiência,
pôde expandir sua perspectiva acerca da atividade do Arquiteto
Paisagista e unir-se à rede internacional de profissionais tornando-se
membro individual da International Federation of Landscape Architects (IFLA), entidade que reúne a categoria em todo o mundo.
Ao voltar da viagem, reconheceu a necessidade de aprofundar seus estudos no campo da Geografia como instrumento fundamental para área de Planejamento associada ao Paisagismo. Em
1971, cursou a disciplina do professor Carlos Augusto de Figueiredo
Monteiro na USP e iniciou mestrado, não concluído. A própria Rosa
Kliass justificou “meu interesse, porém, não era a carreira acadêmica, mas apenas aprender o suficiente para meu trabalho profissional.
Não terminei a dissertação, contudo foi uma maravilhosa abertura de
Campo” (KLIASS, 2006, p.17). O convívio com os geógrafos seria da
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maior importância para Rosa Kliass, que trabalhou também com Aziz
Ab’Saber, entre outros.
O caminho de consolidação da Arquiteta Paisagista e da profissão
A vitória do prêmio anual do IAB, em 1969, trouxe um importante reconhecimento em um cenário de valorização do planejamento
urbano e de grandes possibilidades de trabalho com as demandas
abertas no contexto do “Milagre Econômico”, entre 1969 e 1973, coincidentes com o endurecimento do regime a partir do AI-5, decretado
no fim de 1968. Este foi o período em que a ditadura promoveu grandes obras como Hidrelétricas, Terminais de Transportes, Centrais de
Abastecimentos, entre outras, proporcionando trabalhos de importante envergadura aos arquitetos. Rosa Kliass foi contratada, neste
contexto, para o projeto da Área Especial de Barra Bonita e Escarpas
Adjacentes, em 1975, onde foi premente a questão ambiental. Vale
lembrar, aqui, a fundação em 1970 da empresa Rosa Grena Kliass
Arquitetura Paisagística, Planejamento e Projetos, tornando-se uma
referência na área.
Em âmbito estadual, em 1971, Rosa Kliass recebeu convite
para coordenar uma equipe multidisciplinar para o trabalho de Caracterização do conhecimento do Vale do Paraíba e diagnósticos resultantes, como parte do Consórcio de Desenvolvimento Integrado
dos Municípios do Vale do Paraíba (CODIVAP). Rosa Kliass reuniu
na sua equipe figuras como o economista Paul Singer, os geógrafos
Maria Adelia Aparecida de Souza e Carlos Augusto de Figueiredo
Monteiro, o arquiteto Nestor Goulart Reis Filho, o sociólogo Juarez
Brandão Lopes, tendo Jorge Wilheim como consultor urbanístico, em
uma rede de enorme valor e capaz de oferecer uma leitura ampla do
território, coroando um processo de trabalho maturado no período
anterior.
No mesmo ano, ela foi responsável pela arquitetura paisagística do Centro Campestre José Papa Júnior do Sesc, demonstrando
sua destreza em controlar o projeto em diferentes escalas, afiando
sua visão ambiental, seu esforço multidisciplinar e sua habilidade em
questionar e formular os programas de necessidades, apontando na
18
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direção de um maior sucesso quanto aos usos e apropriações dos
espaços que criou. Além disso, o projeto trouxe à arquiteta paisagista
aprimorado conhecimento botânico sobre as espécies nativas que
ali organizavam o espaço ao lado de elementos arquitetônicos como
escadas, arrimos, caminhos e a própria água, resultando em lugar de
grande beleza.
Com o reconhecimento crescente como arquiteta da paisagem, Rosa Kliass passou também a ensinar, ingressando como Professora Adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, em 1974, onde permaneceria até 1977, chamada
a instaurar a área na escola.
Paralelamente ao ensino, em 1976, Rosa Kliass fundou e tornou-se a primeira presidente da Associação Brasileira de Arquitetos
Paisagistas (ABAP), cargo que voltaria a ocupar por diversas vezes
até os anos 2000. Contribuia assim, a definir melhor a profissão, uma
preocupação que culminaria, dois anos depois, com a organização
em Salvador, do XVI International Federation of Landscape Architects
(IFLA) World Congress. Para a mesma cidade, Rosa Kliass elaborou,
naquele ano, o Plano das Áreas Verdes e Espaços Abertos.
No início da década de 1980, Rosa Kliass voltou a ensinar.
Foi professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PR,
de 1980 a 1981, e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás
Cubas, Mogi das Cruzes, SP, 1981.
Em 1981, ela foi responsável pelo projeto paisagístico da
Reurbanização do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, coordenado
por Wilheim e vencedor do concurso organizado pela Prefeitura, do
qual participaram mais de 90 trabalhos. À equipe se integraria, posteriormente, o arquiteto paisagista Jamil Kfouri. O projeto decidiu pelo
enterramento das pistas de automóveis dando lugar ao grande Parque que abria aquela importante porção do Centro da cidade para
os pedestres, com seus elaborados desenhos de piso e canteiros
verdes.
Durante aqueles anos marcados pela redemocratização e
pela crescente crise econômica, Rosa Kliass assumiu a Diretoria de
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Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo (SEMPLA), entre 1983-1986, na gestão do prefeito Mário Covas e
envolveu o conhecimento gerado na FAU-USP nos trabalhos desenvolvidos no Município. Em 1984, ela ainda foi responsável pelo Plano
Diretor de Qualidade Ambiental para o Município de São Paulo.
Em 1988, ano da promulgação da nova Constituição do
país, Rosa Kliass realizou o Plano de Preservação e Desenvolvimento Turístico de São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho no
Estado de Santa Catarina. No ano seguinte defendeu sua dissertação de mestrado na FAU-USP, orientada pelo prof. Lucio Grinover. O
trabalho retomava o tema dos parques urbanos de São Paulo, dos
quais ela havia se ocupado na dimensão do projeto e, agora, passava a pesquisar de forma acadêmica, investigando a evolução dos
mesmos em confronto com o processo de urbanização da cidade.
A partir disso, concluía com a indicação de possibilidades para a
utilização do potencial natural da cidade e a necessidade de se preparar profissionais arquitetos-paisagistas para atuar no desenho e
gerenciamento dos sistemas de áreas verdes e parques urbanos. A
dissertação foi publicada em 1993 como Parques urbanos de São
Paulo, pela editora Pini.
Importantes projetos, nos anos seguintes, consolidaram o
prestígio profissional de Rosa Kliass em todo Brasil que proporcionaram a ela premiações no exterior. Com o desenho do Mangal das
Garças, em Belém, de 1999-2004, situado às margens do rio Guamá,
Rosa Kliass devolveu o potencial de lazer e a natural vocação paisagística das frentes de água para o ambiente urbano, permitindo
acesso à população em área junto ao centro histórico. No Parque da
Fortaleza de São José, em Macapá, AP, realizado em 2001, a preocupação central era a integração de três elementos: o rio, a cidade e
a fortaleza.
Um concurso público organizado pelo Governo do Estado
de São Paulo, chamava os arquitetos e arquitetos paisagistas a transformar em parque o desativado Complexo Penitenciário do Carandiru. Os escritórios associados Rosa Grena Kliass e Aflalo & Gasperini
venceram a proposta para o projeto do que foi chamado Parque da
20
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Juventude, inaugurado em 2003. O projeto recebeu duas premiações importantes, uma nacional pelo IAB em 2004, Prêmio Ex Aequo
“Parque da Juventude” São Paulo, SP; e outra internacional pela XIV
Bienal Internacional de Arquitetura de Quito: o Primer Premio Internacional de Arquitectura Paisajística.
Em 2005, Rosa Kliass foi homenageada na 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo com a Sala Especial “Rosa Kliass:
Desenhando Paisagens e Construindo uma Profissão”. No ano seguinte, recebeu o Premio Iberoamericano a la Trayectoria Profesional
na V Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Montevideo.
Ao longo da intensa trajetória profissional, Rosa Kliass destacou-se pela versatilidade e o domínio da paisagem em desenho de
variadas escalas, desenvolvendo-os simultaneamente, por equipes
multidisciplinares em parceria com geógrafos, biólogos, sociólogos,
jardineiros e engenheiros. A arquitetura paisagística de Rosa Kliass
prioriza o desenho do arquiteto e a intermediação equilibrada entre
os elementos naturais e os elementos construídos, em espaços que
revelam as riquezas dos lugares nos quais se implantam, valorizando a cultura nacional, e promovem a diversidade ecológica. Em seu
discurso, Rosa Kliass valoriza o processo dos trabalhos que esteve
envolvida, compreendendo como ação contínua em prol da “qualidade imagética do produto final” (ZEIN, 2006, p.29). A cidade de
São Paulo mostra em alguns de seus lugares a dedicação da arquiteta, em espaços hoje simbólicos para sua população, como o vale
do Anhangabaú, a Praça Benedito Calixto e o Parque da Juventude.
Rosa Grena Kliass contribuiu a desenhar parte da própria história de
diversas cidades brasileiras.
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Projetos e obras selecionadas
1. Reurbanização do Vale do Anhangabaú
Nome da obra: Reurbanização do Vale do Anhangabaú
Local /Ano: São Paulo-SP 1981-1990
Autor(es): Paisagismo: Rosa Grena Kliass Arquitetura Paisagística Planejamento e Projetos Ltda. Rosa Grena Kliass, Jamil Kfouri. Arquitetura: Jorge Wilheim Arquitetos Associados.
Área Construída: 52.000 m²

Figura 1: Reurbanização do Vale do Anhangabaú. Fonte: Fábio Mariz Gonçalves,
gentilmente cedida.
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2. Parque Mangal das Garça
Nome da obra: Parque Mangal das Garças
Local /Ano: Belém, PA 1999
Autor(es): Paisagismo: Rosa Grena Kliass Arquitetura Paisagística
Planejamento e Projetos Ltda. Rosa Grena Kliass, Glaucia Dias Pinheiro. Consultoria: Maria MAddalena Ré. Arquitetura: Paulo Chaves
Fernandes e equipe da Secretaria da Cultura do Governo do Estado
do Pará.
Área Construída: 40.000m²

Figura 2: Planta Parque Mangal das Garças. Fonte: Acervo Rosa Kliass, gentilmente cedida.
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3. Parque da Juventude
Nome da Obra: Parque da Juventude
Local/Ano: São Paulo-SP 2003-2005
Autor(es) Paisagismo: Rosa Grena Kliass Arquitetura Paisagística
Planejamento e Projetos Ltda. Rosa Grena Kliass, José Luiz Brenna.
Colaboração: Alessandra Gisella Silva, Fabiana Frasseto, Gláucia
Dias Pinheiro, Mauren Lopes de Oliveira. Arquitetura e coordenação:
Aflalo e Gasperini Arquitetos.
Área Construída: 240.000 m2

Figura 3: Parque da Juventude. Fonte: Fábio Mariz Gonçalves, gentilmente
cedida.
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4|JON MAITREJEAN
Fernando G. Vázquez Ramos, Miguel Antônio Buzzar, Paulo Yassuhide Fujioka
Introdução
Jon Andoni Vergareche Maitrejean (Eibar /Espanha, 1929) é
um dos poucos arquitetos modernos paulistas com uma obra consistente e relevante que ainda não tem sua produção estudada em
profundidade. Este trabalho pode ser considerado como o início de
uma pesquisa necessária e urgente para sanar essa deficiência historiográfica da arquitetura moderna brasileira. Uma lacuna importante, se pensarmos que Maitrejean foi um dos poucos arquitetos de sua
geração quem de fato, se dedicou de forma intensa a desenvolver
trabalhos relacionados a processos de industrialização da construção e sua incorporação em edificações de grande porte. Um arquiteto que encarou a chamada “arquitetura comercial” de forma pragmática, mas munido de uma inegável pericia e capacidade técnica,
de uma evidente veia criativa, não só do ponto de vista formal, mas,
sobretudo no desenvolvimento de novos sistemas construtivos e o no
uso de novos materiais, assim como na elaboração de processos de
projetação inovadores frente às demandas apresentadas pelas grandes obras.
Formação do arquiteto e professor
Maitrejean ingressou em 1949, como primeiro colocado, na
segunda turma da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Nesses primeiros anos de funcionamento da
FAU-USP a grade curricular era uma mistura de disciplinas técnicas
oriundas da Escola Politécnica, disciplinas de composição (não havia
disciplinas de projeto) e artísticas, ministradas por artistas plásticos.
Engenheiros-arquitetos, como João Batista Vilanova Artigas, faziam
parte do variado conglomerado de profissionais voltados principalmente para a arquitetura, as disciplinas de urbanismo eram ministradas nos últimos anos. A estrutura de ensino da jovem escola era,
no entanto, um modelo hierarquizado, moldada nos padrões da Escola Nacional de Arquitetura (VIDOTTO, 2014, p. 48) no qual alunos
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Jon Maitrejean na sua casa em São
Paulo, 2018 Foto de Paulo Y. Fujioka,
2018.

aderiam a mestres com os quais
se identificavam por razões das
mais variadas, das políticas às
plásticas. Maitrejean trabalhou
com Abelardo Riedy de Souza,
mas seguiu “por afinidades culturais não politico partidárias”1
as propostas de Artigas e a ele
esteve vinculado, primeiro como
aluno e depois como amigo durante muitos anos.
Maitrejean finalizou o curso, em 1953, e já em 1954 se tornou
professor auxiliar, por indicação de Abelardo Riedy de Souza (CAMARGO, 2015, p. 4). Foi assistente na Cadeira nº 16, “Composição
de Arquitetura- Pequenas Composições”, da qual era Regente Abelardo. A Cadeira nº 16 já tinha sido ocupada por Vilanova Artigas,
desde 1948 e por Hélio Duarte até 1953. Tratava-se uma disciplina
importante, pois a Cadeira de Composição, herdada da tradição Politécnica, era a que diferenciava a formação de engenheiros da dos
arquitetos (engenheiro-arquiteto), pois nela o objeto de estudo e ensino eram as edificações.
Maitrejean permaneceu na FAU até ser aposentado compulsoriamente pelo Decreto Presidencial de 29 de abril de 1969, um dos
dois decretos assinados por Artur da Costa e Silva nesse ano que,
amparados no vergonhoso Ato Institucional nº 5, cassaram 24 professores da USP, incluindo o Reitor em exercício. Da FAU-USP, entre os
dias 29 e 30, além de Maitrejean, foram cassados Vilanova Artigas e
Paulo Mendes da Rocha2.
Tristemente, como afirma Sergio Ferro (2015, online) “não
houve quem protestasse por parte da USP, nem da FAU-USP pela
ignomínia desse ato arteiro e politicamente dirigido”, como afirmou
Maitrejean (2015, 8:39-8:50, online), muito tempo depois, a cassação
visava “eliminar o esquerdismo da intelectualidade que dava aula na
USP. Ela atingia especificamente as lideranças de esquerda”, ainda
que, para ele, sua aposentadoria compulsória, não “esteve ligada a
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atividade política-partidária”, de mesma natureza que a de Artigas,
“que era o homem”3.
A volta à instituição não foi fácil nem moralmente justa. Apesar da revogação dos atos institucionais pela Emenda Constitucional
nº 11 de 13 de outubro de 1978, a reversão dos danos causados
demorou e esteve repleta de empecilhos. O primeiro deles foi a Lei
6683 de 28 de agosto de 1979 de anistia parcial, que obrigava aos
expurgados a solicitar a reintegração às atividades que exerciam
quando da cassação, embora condicionada à existência de vagas
e ao interesse da administração da instituição ou de seus superiores na reintegração de cada um dos solicitantes (GRECO, 2003, p.
299). Professores e pesquisadores da USP, e de outras instituições,
consideraram as exigências como “obstáculos” à reintegração plena
dos expurgados, e assim o manifestaram em documento enviado à
Comissão Mista sobre Anistia do Congresso Nacional antes da aprovação da lei. (GRECO, 2003, p. 303-304)
Os três professores da FAU-USP tiveram assim que esperar
até o segundo semestre de 1980 para conseguir seu reingresso na
escola que tinham ajudado a fundar e construir 30 anos antes. Ainda
que o retorno dos experientes professores recebeu apoio dos estudantes, administrativamente foram constringidos a “receber o status
de docentes em início de carreira”, ou seja, professor auxiliar de ensino. (CAMARGO, 2015, p. 6). Reintegrado, Maitrejean foi “professor
de prancheta”4 até sua aposentadoria em 1987, desta vez, por sua
iniciativa.
Maitrejean foi professor em outras escolas, como na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, onde atuou de 1983 a
1987, e no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São
Judas Tadeu, onde começou a lecionar em 1994 e onde continua
ministrando a disciplina de projeto até hoje.
Participação em entidades e órgãos deliberativos
Maitrejean manteve desde os anos 1950 uma intensa participação nos órgãos de defesa da profissão do arquiteto urbanista.
Engajou-se primeiro no IAB-SP, O Instituto dos Arquitetos do Brasil,
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Departamento de São Paulo, onde se tornou cedo Conselheiro Diretor
em 1955, junto com Ariosto Mila, Wilson Maia Fina, Eduardo Kneese
de Mello e Jorge Wilheim; foi 2º Secretário na gestão de Julio José
Franco Neves (1966-67). Posteriormente, foi Conselheiro Superior (titular) nas gestões de Paulo Mendes da Rocha (1972-73) e de Cesar
Galha Bergstrom Lourenço (1980-81); e, finalmente formou parte da
diretoria do IAB-SP na gestão de Fabio de Moura Penteado (1994-95).
Foi, também, Presidente do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo
(SASP) na gestão 1978-1980. Foi ainda conselheiro no CREA, como
representante do IAB-SP, onde foi membro de várias comissões, 1º
Secretário (1984-85) e 1º Vice-Presidente (1985-88), durante os anos
1970-1980. E, de 2000 a 2010 foi conselheiro no Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado
de São Paulo (CONDEPHAAT), como representante do IAB.
O livre exercício da profissão
Em 1955, no início da carreira, Maitrejean trabalhou em parceria com Daisy Igel (1928), recém-chegada dos Estados Unidos,
onde estudara no Chicago Institute of Design (incialmente chamado
de New Bauhaus), e conheceu a oportunidade de ter, “aulas com
Mies van der Rohe, Buckminster Fuller e Konrad Wachsmann e contato próximo com Josef Albers” (NOBRE, 2010, p. 19). A parceria
com a designer se prolongou por vários anos e rendeu obras muito
importantes, como as residências Israel Klabin e Pedro Franco Piva
e o centro de distribuição da Ultragás, cujo projeto foi publicado na
revista Acropole (1955, p. 21-23). Outro colaborador dessa primeira
época foi o arquiteto Helmut Hein, que teve participação em projetos
de equipamentos públicos - grupos escolares de Auriflama, Marília,
Jaboticabal e Paraguaçu, além do Fórum Santa Isabel e o Posto de
Saúde em Cunha – elaborados para o Plano de Ação do Governo
Carvalho Pinto – 1959/1963. (BUZZAR, 2014, p. 442).
No início dos anos 1960 Maitrejean participou com outros arquitetos em alguns concursos de projetos, como o da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (1962), que desenvolveu com Francisco
Petracco, Nelson Morse e Telesforo Cristofani, e no concurso para a
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Assembleia Legislativa de São Paulo, no qual se apresentou sozinho.
Outros colegas com os quais trabalhou foram Dicran Kassardjian, José Alberto Soares e Helena Afanasieff, no projeto do Estádio Municipal de Serra Dourada em Goiânia (1973). Também projetou, com Cláudio Cavalcanti, do Rio de Janeiro, o Hotel Holiday Inn
no local do antigo Cassino da Urca (1983).
Desenvolveu projetos para o Fundo Estadual de Construções
Escolares (FECE), como o Grupo Escolar de São José do Rio Preto e
o Centro Educacional de Jales; para o Departamento de Obras Públicas (DOP), projetou o Centro Educacional de João Ramalho (São
Bernardo do Campo); e, ainda, para a Prefeitura Municipal de Jundiaí, projetou o edifício da Câmara Municipal.
No final da mesma década de 1960, começou a trabalhar
para a “Duratex S/A Indústria e Comércio, onde chefiou a Divisão
de Produtos Novos entre 1969 e 1972” (ALMEIDA; TEIXEIRA, 2008,
online). Após sua saída da Duratex em 1975, constitui o escritório
de projetos Maitrejean & Sallouti Associados Arquitetos, cuja principal linha de atuação era de projetos de empreendimentos comerciais, especialmente de edificações para grandes redes varejistas,
como: Alô Brasil, Atacadão, Assaí, Big, Paes Mendonça, Messias,
Vila Nova ou Tenda, e para indústrias, como a Magnafer e a Constanta Eletrotécnica S/A. Mas a produção do escritório como um todo
foi bem diversificada, produto da experiência de seus sócios e dos
conhecimentos adquiridos no desenvolvimento de diversos programas arquitetônicos, associados a uma metodologia consistente de
projeto e de produção de projetos, apurada e precisa que permitia
um desenvolvimento eficiente de muitas propostas por ano. Projetos,
por certo, de grande porte e complexidade, tanto funcional como
construtiva. A última obra projetada por Jon Maitrejean foi em 2013, a
loja da empresa Tenda em São Carlos-SP.
Projetos e obras selecionadas
1. Residência
Título da obra: Casa do arquiteto
Autor do projeto: Jon Maitrejean
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Local e ano da construção: Rua Chiquinha Rodrigues, 89 - São Paulo, 1971
Finalidade: Residência unifamiliar
Cliente: Jon Maitrejean e família.
Área construída: 180m² (residência térrea).
Descrição: Casa compacta formada por três módulos, sendo um
destinado à área social e à cozinha, outro – o central – tendo o pátio/
jardim com abertura zenital e os acessos – frente e fundo – e, um
terceiro, onde se localizam os dormitórios e banheiros. O projeto investiga uma outra forma de ocupação do lote urbano. Sua intenção
original negava os recuos laterais, não possuindo janelas para os
mesmos, os dormitórios e a ampla sala se debruçam sobre o pátio
central. A imposição da legislação urbana, obrigou a manter os recuos, e as ventilações dos banheiros acabaram dando para um deles.
Grandes portas envidraçadas de correr do modulo central se abrem
para o terraço frontal e o jardim posterior. A vida, na casa, se desenvolve de forma coletiva ao redor do pátio. A casa é simples de blocos
de concreto e cobertura de telha metálica, as janelas são de alumínio
e as divisórias internas são de materiais leves (PVC).

Figura 1: Casa do arquiteto Jon Maitrejean. Fachada principal. 1972. Fonte:
Foto de Marco Mancini. Acervo do arquiteto Shieh Shueh Yau, cordialmente
cedida.
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Título da obra: Casa do arquiteto
2. Edifício em altura
Título da obra: Edifício Passarelli
Autor do projeto: Maitrejean & Sallouti Associados Arquitetos (arquitetos: Jon Maitrejean e Georges Sallouti)
Local e ano da construção: Rua Pais Leme, 524 - São Paulo, 1975
[projeto inicial 1974]
Finalidade: Edifício de escritórios
Cliente: Inicialmente foi projetado como um edifício para exploração comercial (aluguel) num terreno do Grupo Peg-Pag, para o
qual trabalhava Sallouti. Em 1975, o terreno, e o anteprojeto de
1974, foram adquiridos pela construtora Passarelli, que terminou
construindo-o, segundo um projeto modificado em 1975, para ser
a sede central da empresa e recebeu o nome de seu fundador
Sylvio Passarelli.
Área construída: 11.700m² (13 andares com lajes de 900 m² para
escritórios, 3 andares no embasamento para estacionamento -714
vagas -, 1 subsolo)
Descrição: Edifício de planta simétrica dividida em 3 asas iguais ao
redor de um núcleo central de circulação com formato triangular
com os vértices chanfrados, possuindo 3 elevadores e 2 escadas
de incêndio, que organiza o fluxo dos usuários em direção as três
entradas de cada uma das asas. Na modificação, foram incluídas
três lajes (iniciais), para estacionamento de automóveis. A Fachada envidraçada, possui caixilharias de alumínio tipo courtin-wall
com vidros fume.
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Figura 2: Edifício Passarelli. Planta do andar tipo na prancha oficial do escritório Maitrejean & Sallouti. Estudo para o anteprojeto de 1975. Fonte: Acervo
do arquiteto Jon Maitrejean, cordialmente cedida.

3. Loja varejista
Título da obra: Atacadão
Autor do projeto: Maitrejean & Sallouti Associados Arquitetos. Arquitetos: Jon Maitrejean e Georges Sallouti. Colaboradores: Ana Cristina Sé Ceccato, Silva Helena de Lima Vargas, Isabel Carrascosa Von
Glehn Paes, Lélia Nogueira. Estrutura: Hel-Com Engenharia. Hidráulica: Jorge da Silva Ferraz. Elétrica: Ernesto Gonzalez de San Antonio,
Francisco Cassimiro. Gerenciamento de obra: Eng. Álvaro Pissarra.
Local e ano da construção: São Paulo, 1983 (projeto), 1984 (construção).
Finalidade: Loja varejista. Supermercado.
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Cliente: Atacadão da Cia. Mercantil e Industrial Parizotto.
Área construída: Terreno: 56.000m². Área construída: 21.000m².
Descrição: : Galpão de estrutura de pré-fabricados em concreto com
uma modulação de 10 x 20 m, suficientemente flexível para adaptar
as diversas funções que a loja varejista precisava abrigar, desde o
sistema de armazenamento, passando pelos escritórios, até o grande espaço de vendas. A ventilação dos espaços internos foi resolvida com domos de fiberglass, com um design especial dos arquitetos
para adaptá-los às telhas pré-moldadas da cobertura.

Figura 3. Vista aérea do Atacadão. 1984. Fonte: Revista Projeto, 1985, p. 84.
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Notas
Informação verbal em entrevista realizada pelos autores na casa do arquiteto. São Paulo, 16 jul. 2018.
1

A história dos decretos de afastamento dos professores da USP pode ser
consultada em ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA USP (2004, p. 45-50).
2

Informação verbal. Entrevista de 16 jul. 2018. Para Maitrejean, Artigas foi
cassado por suas ideias e liderança políticas, no caso dele, a razão que imagina ter sustentado a sua cassação foi sua participação no Conselho Universitário como representante da Congregação aa FAU. Conforme depoimento,
Maitrejean não compartilhava o mesmo ideário político-partidário de Artigas,
em que pese o respeito pela sua liderança.
3

Informação Verbal. Entrevista de 16 jul. 2018. Maitrejean, em conversa com
os autores, usa esta expressão para indicar que era professor de projeto,
uma clara referência ao ofício do desenho no ateliê.
4
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4|SIEGBERT ZANETTINI
Paulo Yassuhide Fujioka, Vinicius Galbieri Severino
Introdução
Siegbert Zanettini (n. 1934) é arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAU-USP, turma de 1959), fazendo parte da geração de arquitetos
paulistanos que, no bojo da consolidação da Arquitetura Moderna no
Brasil – simbolizada pelo canteiro de construção da nova capital federal – enfrentou as tempestuosas circunstâncias históricas do Brasil
ao longo de cinco décadas, como arquiteto, pesquisador, professor,
militante da profissão no foro público e acadêmico.
Tal como os outros docentes homenageados pelo IAU em
2018, Zanettini faz parte dessa geração de arquitetos, sejam da FAU-USP ou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (FAU-UPM) nascidos no período 1925-39, e
que sofreram influência de professores como João Batista Vilanova
Artigas, que também eram referências de prática profissional para os
jovens que se formavam.
Geração que já encarava o Movimento Moderno não como
uma novidade pioneira, mas como uma realidade internacional consolidada e em processo de aceitação no País, e também consciente da importância da arquitetura e do urbanismo como contribuição
para o desenvolvimento nacional, para a resolução dos problemas
sociais, econômicos e para a melhoria das cidades brasileiras, então
iniciando um crescimento explosivo, que levaria à situação de caos
urbano atual. Daí a militância pela profissão no Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento São Paulo (IAB-SP) pela definição da
profissão do arquiteto, como também em sindicatos profissionais e no
ensino universitário.
A produção destes jovens arquitetos desde o início caracterizou-se por uma ousadia corajosa, quase destemida na formulação
de materiais e técnicas de cunho industrial, um desejo de enfrentar
o projeto através de soluções que demonstrassem à sociedade a
capacidade racional e inspirada dos arquitetos em contribuir para o
progresso social através de uma nova forma de construir, para uma
38

6º SEMINÁRIO SP DOCOMOMO

Foto do arquiteto gentilmente cedida por
Fabia Mercadante, 2012.

nova forma de viver e trabalhar,
com novas possibilidades de organização das cidades de forma
mais democrática, justa, solidária
e igualitária.
Este rico debate de propostas e soluções foi interrompido pelo Golpe de 1964, seguido
pelos anos da repressão do Regime Militar, tanto no foro profissional como na universidade.
Cada arquiteto dessa geração
prosseguiu a luta ao longo dos anos de mordaça trilhando por caminhos individuais, mas sempre mantendo a esperança e transmitindo
este espírito na forma de projetos que apresentavam espaços livres
e abertos como o ideal de cidade e sociedade que desejavam, e
nos ateliers das escolas de arquitetura junto aos novos aspirantes
do desenho. Zanettini, sempre lembrado pelos ex-alunos pela paixão
pela arquitetura, pela solução bem resolvida e que expressasse este
discurso libertário, estava entre eles.
Formação do arquiteto e professor
Zanettini iniciou sua atividade docente cinco anos depois de
formado, tornando-se docente efetivo em 1964 e aposentando-se em
2004 como Professor Titular de Projeto da FAU-USP. Eduardo de Almeida (1981, p. 8) escreveu em depoimento para Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Siegbert Zanettini que Zanettini e ele vinham, se
encontrando como alunos, profissionais e professores desde 1956,
primeiro na FAU, habitantes que éramos daquela incrível Vila Penteado de muitas lembranças. Digo habitantes porque daquela época
ficou uma visão meio familiar de um período rico de entusiasmo
e de expectativas. A escala da FAU facilitava o entrosamento que
permitia uma atividade intensa, compartilhando experiências e
confrontando propostas. Acreditávamos na arquitetura que vinha
se firmando naqueles fins da década de 50, formávamos nossos
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grupos e brigávamos em defesa de nossos modelos como estudantes e como futuros arquitetos. Naquele tempo, já impressionava
no Zanettini sua garra, sua sensibilidade e sua incrível capacidade
de trabalho, impressão essa que veio se confirmando através de
nossos reecontros ao correr dos anos.

Hélio Duarte (1981, p. 6), em seu depoimento, lembra que
Zanettini foi contratado como professor assistente da FAU-USP em
1964, este fatídico ano, com apenas cinco anos de formado. De fato,
já vinha exercendo o cargo de docente há quase três anos, sem remuneração. Ainda segundo Duarte, Zanettini começou a se destacar
durante o FÓRUM-68, quando professores e alunos debateram como
melhorar o curso da FAU-USP:
Depois de grandes debates e inúmeras reuniões chegamos todos
à noção de que o ensino das disciplinas Projeto e Planejamento, assim como as de Plástica e Desenho Industrial – todas constituintes
do currículo do ateliê – deveriam ser interligadas, isto é deveriam
ser desenvolvidas convergentemente para a solução de uma única temática. E todo aquele esforço teria que ser iniciado desde os
primeiros anos.

A mudança da FAU da escala residencial da Vila Penteado para a nova sede projetada por Vilanova Artigas constituiu novo
desafio, com aumento de vagas de 80 para 150 alunos por turma,
“uma mudança quase radical nos processos de transmissão de conhecimento” no dizer de Duarte (1981, p. 6), com novas dificuldades,
como lidar com grupos menores dentro de uma turma maior, além
da contratação de novos professores. Duarte continua a destacar a
liderança de Zanettini nessa transição penosa, e num período político
conturbado, como notamos.
Dessa época, Hélio Duarte (bem como outros professores,
arquitetos e ex-alunos) lembra-se da experimentação pioneira da Faculdade de Arquitetura de São José dos Campos, de curta duração,
mas que poderia ter sido, “a melhor Escola de Arquitetura do país (...)
É de se esperar que o sentido daquela abertura para o ensino algum
dia seja retomado por outros.” (DUARTE, 1981, p. 6) Experiência que
também teve Zanettini como liderança. Seus ex-alunos do 1º ano da
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FAU-USP lembram-se da defesa ardente do professor da ideia de
disciplinas integradas de Projeto, com participação de professores
dos departamentos de História e de Tecnologia, baseada na experiência rica e inovadora da escola de São José dos Campos.
Eduardo de Almeida (1981, p. 8) também lembra os primeiros anos de docência na FAU-USP com Zanettini:
A conturbada década de 1960 foi o pano de fundo de nossa primeira fase de prática profissional, cada um tomando seu próprio rumo.
Em 67, a FAU promoveu um nosso reencontro, agora como professores em vias de enfrentar responsabilidades e situações novas
e desafiadoras. Naquela ocasião o Zanettini já despontava como
um representante importante da nossa geração e o trabalho que
vinha realizando, junto com o Cândido Malta e o sempre lembrado
Manoel Kosciusko, era admirado e discutido por todos nós. A arquitetura brasileira mostrava transformações significativas: as antigas
referências começavam a ser questionadas e substituídas por problemáticas mais amplas, mais complexas; o campo de atividade do
arquiteto se abria em novas opções. Começávamos a nos envolver
mais profundamente com os fatos urbanos, com os aspectos da
industrialização e da comunicação. (...) foi na FAU que se encontrou
o espaço para o debate das novas ideias, do qual desencadeou
um processo de importantes reformulações tanto ao nível do ensino
como da própria atuação profissional. Nesse processo, a contribuição do Zanettini tem assumido um grande significado graças à sua
abrangência na formulação dos programas de ensino do projeto, ao
rigor na condução dos trabalhos e, principalmente, ao seu entusiasmo e combatividade.

A ênfase na pesquisa como propulsor do projeto sempre foi
enfatizada por Zanettini em textos como “Por uma metodologia de
base científica” (ZANETTINI, 1981, p. 14-22), verdadeiro memorial de
sua prática como arquiteto e professor com ênfase na prática sistemática de pesquisa de projeto, onde enfatiza:
a não separação entre teoria e prática e a visão de processo, (...)
o trabalho em Vila Nova Cachoerinha e a redescoberta do meio de
origem. Como decorrência, na Universidade os cursos sobre periferia, (...) a condição assumida de professor e pesquisador gerou
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uma preocupação crescente com o necessário e com investigar,
refletir e transmitir. (...) A visão planejadora sempre alimentando a
visão de projeto (...) a questão política. (ZANETTINI, 1981, p. 15-19)

É interessante observar que, nesse texto de 1981, Zanettini já
citava a importância da Geomorfologia.
Alunos da FAUUSP na década de 1980 lembram-se de Zanettini repetir várias vezes a importância de pesquisa na busca de
uma solução adequada que fosse fruto da inovação pioneira em materiais e técnicas, mesmo nos exercícios das disciplinas de Projeto.
Nos momentos de apresentação final dos projetos do 1º ano, o professor sempre ficava feliz e exaltado (o rosto ficava rubro) sempre
que uma equipe trazia não somente uma solução pioneira, mas todo
um processo de pesquisa que tinha levado a tal proposta, incluindo
amostras de materiais, maquetes e prototipagem de sistemas de pré-fabricação (ainda no 2º semestre do curso!).
Também em conversas com alunos, Zanettini mencionou algumas vezes seu aprendizado em marcenaria com o pai mestre marceneiro, que o levou a amar a madeira como material de arquitetura
e design. Ainda na publicação acima, manifesta-se esta paixão no
texto “Uso da Madeira” (ZANETTINI, 1981, p. 44-47) e no projeto de
algumas casas, incluindo o detalhamento executivo da Residência
Raphael de Freitas (ZANETTINI, 1981, p. 48-51), para muitos alunos
da FAU da época um raro exemplo de uso de madeira em sistema
inusitado estrutural (ainda mais numa escola que cultivava o concreto armado). Da mesma forma ex-alunos recordam-se do professor
defender a pesquisa em projeto do tijolo de barro como material de
construção, em particular ao pedirem que comentasse o projeto de
sua residência de campo em Atibaia.
Participação em entidades e no debate urbanístico
Uma marca de sua geração de arquitetos foi o entusiasmo
com a participação militante em entidades e no debate urbanístico.
Zanettini participou da gestão 1968-69 do IAB-SP como 2º Secretário, em chapa presidida por Abelardo Gomes de Abreu, e na honrosa
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companhia de Maurício Tuck Schneider, Roger Zmekhol, Israel Sancovski, Alfredo Paesani, Gregório Zolko, Eurico Prado Lopes, Geraldo
Puntoni, Roberto Cerqueira César e Walter Saraiva Kneese de Mello,
entre outros.
Zanettini ainda hoje é sempre lembrado pela coragem com
que se envolveu em polêmicas, publicamente através dos meios de
comunicação, como no caso da controversa ampliação da Avenida
Faria Lima em São Paulo, através do manifesto “Porque somos contra
o projeto Faria Lima” publicado no jornal A Folha de São Paulo em 20
fev.1994.
O livre exercício da profissão
O arquiteto Zanettini completou 50 anos de carreira como
profissional e professor em 2010, à frente da Zanettini Arquitetura.
Produziu nesse período mais de 1200 projetos totalizando cerca de
5 milhões de metros quadrados, incluindo mais de 50 hospitais. Vários de seus projetos foram agraciados em premiações estaduais e
nacionais do IAB, além de premiações internacionais e nacionais, incluindo de construção sustentável.
Desde o início teve como colaboradores colegas contemporâneos ilustres como João Carlos Cauduro, Ludovico Martino, Minoru
Naruto (estes na proposta para o Concurso Público Nacional da Secretaria de Estado da Agricultura de São Paulo, 1968); Cândido Malta
Campos Filho, Manoel Kosciusko Correa e Ubertello Bulgarini; além
de discípulos como Marcelo Consiglio Barbosa, entre outros.
A produção de projeto de Zanettini sempre se destacou,
como visto acima, pelas soluções pioneiras ou inusitadas, resultado
de pesquisa sistemática de novas técnicas, materiais e modos de
aplicação. Entre as décadas de 1960 e 1980, temos um rico período
de experimentação em concreto, tijolo, madeira e o início da pesquisa em aço. São desta época o premiado projeto para o Hospital
e Maternidade da Vila Nova Cachoeirinha em São Paulo (1968-72),
as casas em São Paulo de madeira e tijolo como a Residência Paulo
Amaral Gurgel (1970-71), Residência Raphael de Freitas (1972-73);
e do concreto armado de detalhamento preciso e refinado, como a
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de Antônio Guedes Campos (1970-73) e Américo Moreira Jr. (197577). Projetos que impressionavam os alunos do professor na época
de sua construção. Deste período datam também vários projetos de
porte para serviços, indústrias e infraestrutura, além de escolas para
a CONESP e agências bancárias – incluindo os primeiros projetos
executados de estrutura e cobertura metálica.
A partir dos anos 1990, a produção arquitetônica caracterizou-se pela exuberância formal e cromática no uso da estrutura
metálica, além de conquistar uma clientela de projetos complexos
de arquitetura hospitalar, laboratórios, indústrias e escolas, todos de
grande porte. Entre eles, destacam-se a sede do escritório do arquiteto em estrutura de aço, os complexos hospitalares Hospital e
Maternidade São Camilo em São Paulo (1999/2013-15), Hospital e
Maternidade São Luiz unidade Anália Franco (2003-07), Hospital Mater Dei Contorno em Belo Horizonte (2010-14); o Centro de Convenções da UNICAMP em Campinas (2001-02, ainda não construído);
arquitetura industrial e de laboratórios como o Centro de Pesquisa da
Schlumberger do Brasil (Ilha do Fundão, RJ, 2009-11) e a ampliação
do CENPES-Centro de Pesquisas da Petrobrás, em co-autoria com
José Wagner Garcia (Ilha do Fundão, RJ, 2005-11).
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Projetos e obras selecionados
1. Residência Raphael de Freitas, São Paulo
Autor do Projeto: Siegbert Zanettini / Zanettini Arquitetura
Local e ano da construção: São Paulo, 1972-73
Finalidade: residência unifamiliar
Cliente: particular
Área construída: 480,00 m²
Descrição: habitação unifamiliar com estrutura de madeira triangular,
com vigas apoiadas em gigantes de concreto armado com articulações de aço, com cobertura de telha cerâmica. Esta solução permite que, num terreno de topografia pouco movimentada (mas de lote
de planta trapeizodal), seja possível acomodar ou articular pisos em
meio nível (mezzanino). O programa consiste em abrigo para carros, hall, lavabo, estar, jantar, copa e cozinha anexo a lavanderia no
piso térreo. No piso intermediário estão: o estar íntimo e, isolado por
acesso independente para nível superior de quartos e também para
o exterior, a suíte da empregada, solução muito interessante. No piso
superior estão quatro dormitórios, três banheiros, closets e copa/lavanderia (sem suítes ou “master bedroom”).

Figura 1: Residência Raphael de Freitas, São Paulo 1972-73 – corte longitudinal. Imagem gentilmente cedida por Zanettini Arquitetos.

		

A ARQUITETURA MODERNA PAULISTA E A QUESTÃO SOCIAL

45

2. Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo
Autor do Projeto: Siegbert Zanettini e equipe multidisciplinar / Zanettini Arquitetura
Local e ano da construção: São Paulo, 1968-72
Finalidade: Complexo médico-hospitalar municipal do qual foi construído somente uma maternidade de 90 leitos.
Cliente: Secretaria de Higiene da Prefeitura Municipal de São Paulo
Área construída: Área de reforma (existente) = 7.926,05 m²/ Ampliação = 11.517,52 m²
Descrição: Projeto vencedor de concurso fechado, tornou-se caso
exemplar de projeto multidisciplinar que envolveu arquitetos, engenheiros, médicos, enfermeiros, nutricionistas, etc. durante três anos,
permitindo uma sistemática projetual da implantação até o detalhe
executivo. Como afirma o memorial de projeto, o partido dividiu o
programa em dois setores: assistência concentrada e assistência mínima: “(...) as unidades de saúde pública e de emergência estarão
localizadas juntamente com a unidade de enfermagem de obstetrícia,
embora em outro nível e dela totalmente separada. Juntamente com o
centro obstétrico constituirão a primeira etapa a ser edificada”.

Figura 2: Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo 1972, croqui da solução de projeto. Imagem gentilmente cedida por Zanettini Arquitetos.
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3. Ampliação do CENPES, Ilha do Fundão - Rio de Janeiro
Autor do Projeto: Siegbert Zanettini em co-autoria com José Wagner
Garcia / Zanettini Arquitetura
Local e ano da construção: Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, 2011-12
Finalidade: Ampliação do Centro de Pesquisas da Petrobrás na Ilha
do Fundão.
Cliente: PETROBRÁS Petróleo Brasileiro S/A
Área construída: 305.000 m²
Descrição: Esta obra de porte urbano tornou-se a mais conhecida da
produção recente da Zanettini Arquitetura. Desde o projeto de urbanização do complexo até os sistemas prediais, de conforto ambiental, eficiência energética e recomposição dos ecossistemas naturais,
este complexo de 23 prédios de laboratórios é considerada uma obra
de referência de arquitetura sustentável.

Figura 3: CENPES, Ilha do Fundão Rio de Janeiro 2011-12, foto aérea da implantação. Imagem gentilmente cedida por Zanettini Arquitetos.
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