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Embora a criação do campus da Universi-
dade de São Paulo tenha motivado o pro-
jeto mais emblemático de Vilanova Artigas, 
nem sempre se recorda que o edifício da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU) era parte de um conjunto que reunia 
a jovem e promissora geração de arqui-
tetos, radicados em São Paulo, em um 
ambicioso projeto comum. Tal desconhe-
cimento não é por acaso: além da FAU, foi 
construído apenas o edifício da História e 
Geografia, de Eduardo Corona. Esta publi-
cação espera reconstruir essa história. 

O conjunto de edifícios era chamado de 
Corredor das Humanas pois reunia as 
faculdades de Humanidades da USP. Além 
dos edifícios da História e Geografia e da 
FAU seriam construídos os edifícios da 
Filosofia (Paulo Mendes da Rocha), Letras 
(Carlos Millan), Geologia (Pedro Paulo 
de Melo Saraiva) e Matemática (Joaquim 
Guedes). Implantados em sequência, 
formavam uma esplanada de pedestres, 
enquanto os interiores eram estruturados 
a partir de grandes praças cobertas. 
Rampas, pés-direitos duplos, largos 
corredores, paredes baixas, ausência de 
portas – toda uma série de dispositivos e 
soluções privilegiavam o encontro, a mis-
tura de usos e o convívio coletivo. 

Se aceitarmos que as características de 
um edifício se modificam, ao menos em 
parte, pela memória coletiva que um povo 
tem de sua apropriação, a FAU é o exem-
plo de como as construções do Corredor 
das Humanas dão forma a uma arquitetura 
da liberdade. Embora o projeto de Artigas 
disponha – graças às suas empenas 
colossais e colunas triangulares – de 
um potente discurso plástico, é a apro-
priação coletiva de seus espaços aquilo 
que mais emociona e traduz o drama 
de sua existência. 

Quando o governador Carvalho Pinto 
decide com seu plano de ação criar uma 
Cidade Universitária para abrigar a USP, 
dava continuidade à mítica fundacional do 
país moderno – então impulsionada por 
Brasília. Pode-se supor que se tratava de 
um modismo. Nada mais enganoso. Dez 
anos antes, um ambiente radicalmente 
novo era gestado em São Paulo nos 
espaços recém-inaugurados do MASP e 
do MAM, por jovens artistas e escritores 
(grupo Ruptura, revista Noigandres entre 
outros) que acompanharam (e muitas ve-
zes anteciparam) os arquitetos na formu-

Although the creation of the University of 
São Paulo (USP) campus motivated the most 
emblematic design by Vilanova Artigas, the 
fact that the building for the School of Archi-
tecture and Urban Planning (FAU) was part of 
an ensemble that united the young and prom-
ising generation of São Paulo-based architects 
based in an ambitious shared project is often 
overlooked. This ignorance is not unintended: 
besides FAU, only the History and Geography 
building by Eduardo Corona was built. This 
publication hopes to reconstruct this story.

The set of buildings was called Corredor das 
Humanas (Corridor of the Humanities) since it 
joined the schools of the Humanities at USP. In 
addition to the History and Geography building 
and that of FAU, the plan was to build those 
for Philosophy (Paulo Mendes da Rocha), 
Letters (Carlos Millan), Geology (Pedro Paulo 
de Melo Saraiva) and Mathematics (Joaquim 
Guedes). Set in a sequence, they made up a 
pedestrian esplanade, whereas the structures 
for their interiors were based on large covered 
squares. Ramps, double-height ceilings, 
wide corridors, low walls, the absence of 
doors - these were all a series of devices and 
solutions in favor of encounters, mixed uses 
and collective interaction.

If we accept that the features of a building are 
changed, at least partially, by the collective 
memory that people have of its appropriation, 
FAU is the example of how the buildings of 
the Corredor das Humanas gave shape to an 
architecture of freedom. In spite of the fact that 
Artigas’s design had, thanks to its colossal raf-
ters and triangular columns, a powerful visual 
discourse, it is the collective appropriation of 
the building’s spaces that moves people most 
and translates the drama of its existence.

When Governor Carvalho Pinto decided to 
create a University City to house USP as a 
result of his action plan, he was continuing the 
foundation myth of the modern country - driv-
en by Brasilia at the time. It can be assumed 
that it was a passing fad. Nothing could be 
more misleading. Ten years earlier, a radically 
new environment had taken root in São Paulo 
in the recently inaugurated spaces of MASP 
(São Paulo Museum of Art) and MAM (Museum 
of Modern Art) by young artists and writers 
(Grupo Ruptura, Noigandres magazine, among 
others) that followed (and often foreshadowed) 
architects in the formulation of a concrete, 
nonfigurative, visual language that brought art 
closer to an urban and industrial reality. In this 
atmosphere, all forces converge on a rupture 
with the past and demand a large-scale spatial 
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lação de uma linguagem plástica concreta, 
não-figurativa que aproximava arte de 
uma realidade urbana e industrial. Nessa 
atmosfera, todas as forças convergem 
para uma ruptura com o passado, exigindo 
uma formalização espacial em larga esca-
la, pois tudo é construção – entre emular o 
discurso industrial e ser a própria expres-
são material de seu vigor, a palavra-de-or-
dem é criar novas cidades, seja uma nova 
capital – a conquistar o vasto interior –, 
seja um novo campus – a ampliar escalas, 
vãos e distâncias como metáfora dos de-
safios postos no plano do conhecimento. 

A arquitetura tem, então, uma importância 
capital, não apenas por dar forma ao 
futuro almejado, como por (intencionar) a 
resolução de contradições que a política 
já não era capaz de resolver. Mas, como 
não poderia ser diferente, o otimismo dos 
anos 50 logo viraria o seu reverso. Os 
projetos do Corredor são dos anos 60, 
em 1966 iniciam-se as obras do edifício 
da FAU, inaugurado em 1969. As datas 
não poderiam ser mais contundentes: o 
golpe militar lança o sinal de alarme (1964), 
mergulhando o otimismo e todas as de-
mais projeções num compasso de espera 
que se dilacera em amargura e violência 
com o AI-5 (1968). Com a supressão das 
liberdades democráticas, professores 
caçados (dentre os quais Artigas e Mendes 
da Rocha), alunos presos ou desapareci-
dos, o projeto do Corredor é interrompido. 
Poderíamos supor que a espacialidade 
dos edifícios que se salvaram ao corte, o 
da FAU e da História, se tornariam pron-
tamente esvaziadas de sentido. Ocorrerá 
o contrário. De espaços que anunciam 

formalization since everything is construction  
– from emulating the industrial discourse to 
being the material expression of its strength, 
the watchword is to create new cities, whether 
it be a new capital – to conquer the vast coun-
tryside – or a new campus – to expand scales, 
voids and distances as a metaphor of the 
challenges set upon the field of knowledge.

Consequently, architecture is of vital impor-
tance, not just because it shapes the desired 
future, but also because it (plans) the solution 
for contradictions that politics could not yet 
solve. However, since it could not be other-
wise, the optimism of the 50s would soon 
become its opposite. The plans for the Corridor 
date back to the 60s, in 1966 construction 
work began on the FAU building, which was 
inaugurated in 1969. The dates could be no 
more damning: the military coup sounded the 
alarm (1964) and plunged optimism and all 
other projections into a standstill that bitterly 
and violently ripped apart with Institutional Act 
Number Five (1968). With the suppression of 
democratic freedoms, persecuted professors 
(including Artigas and Mendes da Rocha), 
arrested or missing students, the plans for the 
Corredor was interrupted. We might assume 
that the spatial features of the buildings that 
made cut, that of FAU and History, quickly lost 
their meaning. The opposite is true. Spaces 
that herald new times become spaces of 
resistance and host assemblies, acts and 
shows of protest.

Nowadays, even over thirty years since the 
departure of the military government, asking 
about the legacy of that esplanade of the 
Humanities is a must. When the discussion 
turns to major national-level public works, it 
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novos tempos, passam a espaços de 
resistência, abrigando assembleias, atos 
e shows de protesto.

Hoje, mesmo com mais de trinta anos 
desde a retirada dos militares, é preciso se 
interrogar sobre o legado daquela esplana-
da das Humanidades. No plano nacional, 
quando se fala em grandes obras, invaria-
velmente são lembrados escândalos de 
corrupção e superfaturamento, distancian-
do arquitetura e engenharia daquela força 
emancipatória de outrora, como observa 
Melo Saraiva em seu depoimento nesta 
edição. Já Mendes da Rocha e Delijaicov 
colocam em xeque a própria ideia de uma 
cidade universitária. Ambos são críticos 
ao isolamento de um campus universitário; 
não abandonam, porém, o conceito essen-
cial de projeto, apostando na irradiação da 
arquitetura moderna pela metrópole, uma 
oportunidade de se enfrentar e reconstruir 
a cidade. É esta intenção, aliás, que aflora, 
de modos distintos, em seus projetos 
recentes. Com o Sesc 24 de maio, Mendes 
da Rocha insere-se no debate acerca da 
hiper-densidade do centro de São Paulo, 
explorando as possibilidades poéticas da 
verticalização de programas e usos em uma 
região já adensada; Delijaicov, por sua vez, 
aposta nas grandes obras (CEUS e Hidroa-
nel metropolitano) como vetores de rees-
truturação de vastas porções do território 
urbano, como um navio a rumar em meio 
ao caos. De uma forma ou de outra, com 
maior ou menor intenção, parecem querer 
reatar o fio que guiou o caminho daquela 
esplanada das humanidades paulista. 

Grupo Contravento 

invariably conjures up corruption scandals 
and fraudulent overpricing, which distances 
architecture and engineering from that emanci-
patory force of yore, as Melo Saraiva observes 
in his statement in this edition. In the interviews 
with Mendes da Rocha and Delijaicov, the 
very idea of a university city is checked. Both 
are critical of the isolation of a university city. 
Nevertheless, neither of them give up on the 
essential concept of design and bet on the 
dissemination of modern architecture through 
the metropolis, as an opportunity to confront 
and reconstruct the city. This is the intention, 
in fact, that in various ways emerges in their 
recent designs. With Sesc 24 de Maio, Mendes 
da Rocha places himself in the debate on the 
hyperdensity of the center of São Paulo and 
explores the poetic possibilities for verticalizing 
programs and uses in an already dense neigh-
borhood; Delijaicov, in turn, places his wager 
on major works (Unified Educational Centers 
and the Metropolitan Water Ring) as vectors for 
restructuring vast portions of the urban territo-
ry, like a ship setting a course through chaos. 
In one way or another, with greater or lesser 
intention, they seem to want to once again 
pick up the thread that guided the way of that 
esplanade of the paulista humanities.

Grupo Contravento
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Não é fácil imaginar como seria se todos 
os edifícios que compõem o Corredor 
das humanas tivessem sido construídos. 
Apesar do alinhamento dos seis edifícios, 
ao longo de um quilômetro e meio de 
avenida eles apareceriam esparsos demais 
para compor uma face concisa, algo que 
sugerisse um grande objeto no centro do 
campus da Universidade de São Paulo. A 
arquitetura dos edifícios também se pres-
tava pouco a essa uniformização: neles se 
entrevê o diálogo comum construído entre 
os escritórios de arquitetura de São Paulo 
entre os anos quarenta e cinquenta, mas 
cada um dos autores resguarda sua pes-
quisa individual desenvolvendo o vocabu-
lário de blocos bem delimitados, jogos de 
rampas, lajes soltas e coberturas únicas. 

Tivesse sido construído na íntegra, o 
conjunto seria lembrado realmente pelo 
seu caráter de “corredor”: um alinhamento 
de prédios que casualmente convida os 
estudantes a fluir entre os conhecimentos. 
Pode parecer obviedade, mas esse despo-
jamento, nos primeiros anos da década de 
sessenta, compete com a animação gene-
ralizada da inauguração de Brasília, cujas 
vias não são, corredores, mas eixos, e 
neles os edifícios contíguos são palácios. 

Enquanto Niemeyer liderava a equipe que 
fazia a nova capital no cerrado, em São 
Paulo uma bem constituída rede em torno 
do IAB estadual começava a dar saltos em 
torno de pautas comuns próprias1. Sobre-
tudo, entre alguns arquitetos desse grupo 
se delineava o interesse no estudo de 
como articular uma linguagem que, partin-
do da eloquência estrutural, transpassaria 
escalas e garantia um sempre enfático 
diálogo com a cidade. Essa arquitetura, 
cujas premissas funcionam em diferentes 
programas (estádios, museus, escolas, 
ginásios, clubes, etc.), tinha seu laborató-
rio nas residências. Nelas, alternativas de 
circulação, de transição de programas têm 
sua esfera quintessencial. É na segunda 
metade dos anos 1950 que Carlos Millan 
desenha a residência Nadyr de Oliveira, 
Joaquim Guedes, a Cunha Lima e Artigas, 
a Olga Baeta e a Rubens de Mendonça. No 
mesmo período, Paulo Mendes da Rocha 
apresenta sua virtuose estrutural no Clube 
Atlético Paulistano. Olhando as plantas e 
cortes dos projetos desse recorte, surgem 
os aspectos comuns de solução com 
poucos pilares, plantas com uma funciona-
lidade e legibilidade de volumes dispostos 
em espaços pavilionares que se desenvol-

It is not easy to imagine what it would be like 
had the buildings that make up the Corredor 
das Humanas been built. Despite the six build-
ings’ alignment along a one-and-a-half-kilome-
ter avenue, they would appear to be too sparse 
to form a concise face, something that would 
suggest a large object in the center of the 
University of São Paulo’s campus. Moreover, 
the buildings’ architecture barely lent itself to 
such standardization: they provide a glimpse of 
the shared and built dialogue between the São 
Paulo architecture firms of the 1940s and 50s, 
but all the authors preserve their own indi-
vidual research by developing the vocabulary 
of well-defined blocks, sets of ramps, loose 
slabs, and unique roofs.

Had it been completely built, the complex 
really would be remembered for its nature as 
a “corridor”: an alignment of buildings that 
casually invites students to flow from one 
discipline to another. It may seem obvious, but 
this plunder, in the early 1960s, competes with 
the general buoyancy in relation to the inaugu-
ration of Brasília, whose thoroughfares are not 
corridors, but rather axes, and their adjoining 
buildings are palaces.

Whereas Niemeyer led the team that was de-
signing the new capital in the cerrado, in São 
Paulo a well-established network connected to 
the state’s chapter of the IAB (Brazilian Institute 
of Architects) that was starting to take strides 
regarding its own shared guidelines1.  Above 
all, a few of these architects outlined their 
interest in studying how to express a language 
that, starting with structural eloquence would 
cross scales and guarantee an ever-emphatic 
dialogue with the city. The laboratory for this 
architecture, whose premises apply to various 
programs (stadiums, museums, schools, gyms, 
clubs, etc.), was residential design: circulation 
alternatives and program transitions are its 
quintessential sphere. It is in the second half 
of the 1950s that Carlos Millan designed the 
Nadyr de Oliveira residence, Joaquim Guedes 
the Cunha Lima residence, and Artigas the 
Olga Baeta and Rubens de Mendonça resi-
dence. During the same time, Paulo Mendes 
da Rocha displayed his structural virtuoso at 
the Clube Atlético Paulistano. In observing the 
floor plans and sections of the projects of this 
sampling, the shared aspects of the solutions 
emerge: few pillars, functional and legible floor 
plans with volumes arranged in the space of 
pavilions that unfold within a clearly defined 
perimeter. Their implementations acknowl-
edge, albeit begrudgingly, the limitations of 
their insertion in the urban lot. The sections 
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vem em um perímetro bem definido. Suas 
implantações reconhecem, a contragosto, 
a condição limitada de inserção no lote 
urbano. Os cortes mostram o interesse em 
trabalhar a topografia acidentada como 
dado que conecta as experiências na 
cidade e permite distintas situações dentro 
dos seus volumes. A não-monumentalida-
de dessas residências se deve à singeleza 
de seu manifesto: é preciso circular livre-
mente, transpor alturas, usos e passeios, 
sem compromissos ou linearidades. Se 
a cidade é fragmentada em sucessão de 
muros, a resposta é um conjunto de pro-
cedimentos de intervenção no espaço que 
lança vias de conexão.

Esse âmbito prático de lançar pontes tinha 
uma dose de representação: é necessário 
que a casa seja lida como volume único 
autônomo diante da paisagem dos bairros 
incipientemente urbanizados em que elas 
eram implantadas: o Pacaembu, o Morum-
bi, o Sumaré, etc. Todas vizinhanças sobre 
as quais nenhum dos arquitetos tinha 
controle, haja visto que nem toda a pres-
são política feita pelos IABs, faculdades 
e outras instâncias categóricas dava aos 
arquitetos poder para projetar na íntegra 
os bairros de São Paulo. 

Sequer no episódio da Cidade Universitária 
o processo possuiu liberdade de criação. 
É verdade que durante a sua concepção 
existiram nomes como o de Hélio Duarte 
ou Rino Levi no processo de sua concep-
ção, mas o jogo político e a miríade de 
interesses (mesmo entre os arquitetos) 
deturpou a intenção geral do campus2. 
Nesse contexto, o Corredor das Humanas 

demonstrate the interest in working the uneven 
topography as a given that connects urban 
experiences and enables different situations 
within their volumes. The non-monumentality 
of these residences is due to the simplicity of 
their manifesto: it is necessary to move about 
freely, to overcome heights, uses and distanc-
es without any commitment or linearity. If the 
city is fragmented by a succession of walls, the 
answer is a set of procedures for intervening in 
space that lay paths for connection.

This practical opportunity for establishing 
bridges had a touch of representation: the 
house must be read as a single autonomous 
volume given the landscape of the inchoately 
planned neighborhoods where they were built: 
Pacaembu, Morumbi, Sumaré, etc. All the 
neighborhoods over which none of the archi-
tects had any control, since notwithstanding 
all the political pressure exerted by the IABs, 
schools and other categorical instances, archi-
tects did not have the power to fully plan the 
neighborhoods of São Paulo.

Not even the project for the University City 
the process afforded freedom for creativity. It 
is true that during its conception there were 
names like that of Hélio Duarte or Rino Levi in 
the design process, but the politics and myr-
iads of interests (even among the architects) 
spoiled the general intention of the campus.2 
Considering this, the Corredor das Humanas 
was the most coordinated effort among a 
generation of architects for the joint con-
struction of a continuous public commission 
in the early 1960s.

These early years differ from the second half 
of the decade and the 1970s on by one factor: 
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foi o esforço mais coordenado entre uma 
geração de arquitetos na construção con-
junta de uma instância pública contínua no 
princípio dos anos sessenta.

Nesses primeiros anos, existe uma distin-
ção entre a segunda metade da década 
e os anos setenta em diante: não existia 
golpe militar. Após 1964, esses arquitetos 
souberam, cada um à sua maneira, pro-
blematizar suas obras na direção de uma 
radicalização contestatória que permeia a 
face negativa da arquitetura em confronto 
com a cidade. O Corredor é mais uma 
iniciativa que medra diante da suspensão 
dos direitos civis no país. Sua formalização 
no limiar dessa virada a coloca como pico 
da face positiva da produção paulistana: ali 
ainda era possível negociar com o Estado 
conquistas maiores do que as paliativas. 

Não obstante os percalços, é lícito dizer 
sobre o Corredor que se trata da apoteose 
das pesquisas dos anos sessenta. Poucos 
encontros entre vocabulário espacial e 
idiossincrasias programáticas foram tão 
oportunos quanto o da arquitetura de 
eloquência estrutural com as faculdades 
de ciências humanas – entendidas aqui de 
modo expandido, comportando a matemá-
tica. Autonomia e conexão, dentro e foras, 
mobilização e reflexão:  binômios cuja sín-
tese se torna mais evidente no Corredor. 
Criar um fio que liga as humanidades no 
campus tinha um valor tão prático quanto 
simbólico; outrora fragmentados pelo 
centro da cidade. Em uma sucessão de 
coberturas únicas, alunos e professores 
poderiam se articular criando, ao mesmo 

there was no military coup. After 1964, these 
architects learned, each in their own way, 
how to question their works with the aim of 
an opposing radicalization that permeated 
the negative face of architecture against the 
city. The Corredor is yet another initiative that 
thrives on the suspension of civil rights in the 
Brazil. Its formalization on the threshold of 
this passage makes it the apex of the positive 
face of paulista productivity: there it was still 
possible to negotiate with the government 
on achievements that were greater than 
they were palliative.

Despite the problems, what can legitimately be 
said about the Corredor is that it is the apothe-
osis of the researches conducted in the 1960s. 
Few encounters between spatial vocabulary 
and programmatic idiosyncrasies have been 
as relevant as that between the architecture 
of structural eloquence and the schools of the 
humanities - which considered broadly here 
encompass mathematics. Autonomy and con-
nection, inside and out, action and reflection: 
binaries whose synthesis is made even clearer 
in the Corredor. Weaving a thread that con-
nects the humanities on campus had as much 
of a practical as a symbolic value since these 
used to be fragmented by the center of the 
city. In a string of unique roofs, students and 
teachers could connect with each other and at 
the same time foster the flow of their knowl-
edge and keep their peculiarities protected.

In the Corredor, each route has something to 
say about the knowledge that unfolds there. 
Regarding FAUUSP (School of Architecture and 
Urban Planning at the University of São Paulo) 
building, the “lessons” on architecture that 
Artigas crystallized for the future generations 
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tempo, o trânsito de suas inteligências 
e o resguardo de suas peculiaridades. 

No Corredor, cada jogo de percurso tem 
algo a dizer sobre os saberes que ali se 
desenrolam. Sobre a FAUUSP, já foram 
exaustivamente elencadas “lições” de 
arquitetura que Artigas cristalizou às 
futuras gerações, mas o mesmo se pode 
dizer das outras unidades? As contribui-
ções são genéricas: circulações amplas, 
jardins generosos, auditórios improvisados 
que viabilizam o encontro das pessoas em 
diferentes modos e ocasiões. Não existe 
apelo funcional que desse conta de fazer 
uma faculdade de letras, história ou geolo-
gia com pretensões de versar sobre esses 
assuntos, o que leva a assumir que o ato 
pedagógico do Corredor das Humanas 
está na variedade de espaços de encontro 
e mobilização, cujas especificidades re-
presentam as diferentes formas de pensar 
no conhecimento humano e como este 
desvenda os mistérios da terra e de sua 
constituição social. No prazo de pouco 
mais de cinco anos, a busca pela eloquên-
cia estrutural e o contorcionismo contra o 
lote urbano ajudou uma geração a elaborar 
alternativas de disposição de salas de 
aula, auditórios e espaços de apoio que 
pudessem criar uma constelação de espa-
ços de debate. A autonomia dos arquitetos 
remonta à autonomia dos conhecimentos. 
Os pontos comuns de suas distintas espa-
cializações das faculdades, por sua vez, 
representam como as ciências humanas 
se articulam sempre que próximas, e nisso 
reside seu potencial transformador.

Rafael Urano Frajndlich 

have already been thoroughly listed, but can 
the same be said about the other buildings? 
The contributions are generic: broad circula-
tion, ample gardens, improvised auditoriums 
that enable meetings in different ways and 
on different occasions. There is no functional 
appeal that accounts for creating a school of 
letters, history or geology with the intention of 
addressing these subjects, which leads to the 
assumption that the pedagogical act of the 
Corredor das Humanas lies in the variety of 
spaces for encounters and mobilization, whose 
specificities represent the different ways of 
thinking within human knowledge and how this 
solves the mysteries of the earth and its social 
constitution. In the span of little more than 
five years, the search for structural eloquence 
and the twists and turns against the urban lot 
helped a generation to provide alternatives 
for arranging classrooms, auditoriums, and 
supporting spaces that could create a con-
stellation of spaces for debate. The autonomy 
of architects hearkens back to the autonomy 
of the areas of knowledge. The points that the 
different specializations of the schools have in 
common, however, represent how the human-
ities can be interconnected when near, and 
therein lies their transformational potential.

Rafael Urano Frajndlich
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O que nos atrai nos Corredor das Huma-
nas? Trata-se de um conjunto arquitetô-
nico, feito por seis arquitetos de quem 
gostamos muito, em que se articulam 
volumes e vazios, transições e um percur-
so permeável. Há uma sintaxe bonita, uma 
gramática perfeita, com um vocabulário 
que produz uma percepção visual, plástica 
impactante. E programaticamente também 
é interessante, ao vincular a matemática 
às humanidades e criar uma “praça de 
equipamentos”, um conjunto de equipa-
mentos públicos. Esses seis arquitetos 
trabalhando ao longo de um nexo, de 
modo coletivo, tinham algumas premissas 
programáticas norteadoras: um plano 
diretor arquitetônico, um plano de massas 
onde cada edifício tem um pátio central, 
um térreo, um embasamento livre, uma rua 
atravessando-os; uma situação como se a 
Av. Paulista, com os seus 2,5 km, pudesse 
ter um térreo comum, com a mesma qua-
lidade programática e a mesma qualidade 
arquitetônica do Conjunto Nacional. Por-
que o Conjunto Nacional tem escritórios, 
apartamentos, sobreloja, lojas, subsolo – 
onde, no lugar do estacionamento, estaria 
o metrô. Mas isso não pode ser feito lá por 
causa da questão fundiária. Aqui [na USP] 
não tinha esse problema, aqui nós podía-
mos fazer a Paulista que nós quiséssemos. 

Nesse sentido, a criação da Cidade Univer-
sitária apartou a universidade da cidade e 
ao olharmos para o Corredor das Humanas 
temos que refletir sobre o componente 
urbano, porque este projeto carrega as 
contradições da universidade ter saído da 
cidade. Um duplo desacerto, pois o centro 
perdeu e a vida universitária, também. É 
um modelo importado que não levou em 
conta a situação vantajosa que havia em 
termos a Filosofia e as demais faculdades 
da USP espalhadas pela cidade. A origem 
dessa questão é a propriedade privada do 
solo urbano, porque se privilegia a terra 
barata longe do centro, inclusive benefi-
ciando a Companhia City e seus empreen-
dimentos imobiliários nos Jardins. Naquela 
época, São Paulo tinha um crescimento 
industrial espantoso, era a locomotiva do 
país, se havia um lugar para se criar uma 
cidade universitária era no bairro industrial 
da Mooca, na margem direita do Taman-
duateí, ao lado do centro. Essa opção 
romperia a segregação – afinal se dizia, 
não desde São Miguel Paulista, mas a 
menos de 1 km da colina histórica, “vamos 
para a cidade”. E por quê? Porque era um 
bairro operário, de imigrantes, segregado 

What is attractive about the Corredor das 
Humanas? It is an architectural complex 
created by six architects whom we like a lot 
where volumes and voids, transitions and an 
open path are interconnected. It has a beautiful 
syntax, a perfect grammar whose vocabulary 
produces an impressive visual and plastic 
perception. And from a planning perspective, 
it is also interesting as it connects the Math-
ematics building and that of Humanities to 
create a “square of institutional buildings”. 
Working as a collective along a nexus, these 
six architects had a few design guidelines: 
an architectural master plan, a basic plan for 
each mass whereby each building was to have 
an interior courtyard, a ground floor, an open 
foundation and a street that crossed through 
them; it would create a situation that would be 
as if the Conjunto Nacional’s ground floor were 
to continue along the 2.5 km stretch of Paulista 
Avenue, which would basically create a shared 
ground floor all along this major axis. Because 
the Conjunto Nacional has offices, apartments, 
a mezzanine, shops, and a basement - where 
instead of parking, there would be a subway. 
However, this could not be achieved there 
because of the land rights issue. That was not 
the problem at USP, since here we could build 
whatever Paulista Avenue we wish.

Taking this into account, the creation of the 
University City segregated the university from 
the city and thus, when we look at Corredor 
das Humanas, we must consider the urban 
component since this project bears the con-
tradiction of the university’s departure from the 
city. It was a two-fold mistake since it took a 
toll on both the city center and the university 
life. It is an imported model that did not con-
sider the advantages of having the School of 
Philosophy and USP’s other faculties scattered 
around the city. This issue is rooted in the 
private property of the urban soil because it 
favored cheap land far from the city center and 
even benefited Companhia City and its real 
estate developments in the Jardins neighbor-
hood of São Paulo. At the time, São Paulo’s 
industrial growth was astonishing; it was the 
engine driving the country. Nowhere would be 
more appropriate for building an university city 
than the industrial neighborhood of Mooca, on 
the right bank of the Tamanduateí, right by the 
city center. This option would have disrupted 
segregation – after all, it was not from far-away 
São Miguel Paulista, but rather from less than 1 
km from the historic hill of downtown São Pau-
lo that people would say “let’s go to the city.” 
But why? Because it was a working-class, 
immigrant neighborhood, segregated by the 
elite, who preferred placing University City in 
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pela elite, que preferiu colocar a Cidade 
Universitária nesse bosque afastado. A 
Light, como já demonstrou Odette Seabra, 
ganhou mais dinheiro loteando a margem 
do rio Pinheiros, do que com a produção 
de energia. É uma lógica perversa. O 
fenômeno urbano é a prova concreta da 
injustiça social. 

Agora, a Cidade Universitária é um fato 
consumado. Temos que tirar uma lição daí. 
Aliás, Delft inteira cabe aqui, não é incrí-
vel? Ou então, a título de provocação, tem 
o TFG do Giovanni Meirelles, Praia Cidade 
Raia Universidade – uma geografia rica e 
possível, em que ele demonstra como toda 
a área construída da USP cabe ao longo 
da raia olímpica, só de um lado, formando 
uma rua, urbana, cheia de vida. 

Apesar de tudo isso, os dois prédios cons-
truídos [da FAU e da História] são como 
duas pontas de um fio, um testemunho 
construído para cidade; o Corredor das 
Humanas sempre vai existir no imaginário 
de todos nós. Vão sempre falar assim: 
porque não fizeram isso? 

E da FAU também podemos extrair muitas 
lições. O edifício pode ser visto como um 
tipo de configuração arquitetônica onde 
tudo está sob o mesmo teto, podemos fa-
zer um paralelo com as arquiteturas aero-
portuárias, uma certa tipologia consagrada 
há mais de 30 anos, onde convivem várias 
situações sob o mesmo teto: o programa, 
aeroporto, e, no mesmo corpo, vários 
usos. Ou então podemos ler a FAU como 
uma cidadela, uma aldeia, onde o Salão 
Caramelo é a praça da biblioteca e do piso 
do Museu, com o grêmio, a lanchonete. 
Infelizmente, hoje, a administração avan-
çou sobre um trecho da praça, fechando-a, 
obstruindo a passagem da FFLCH para 
a Matemática, elemento fundamental 
do caminho original. Isso impediu que 
surgisse uma situação como a da Galeria 
do Rock que, a cada ano que passa, fica 
melhor pelas virtudes urbanas daquele 
lugar. Porque temos que ter sempre isso 
em mente: arquitetura não é só forma, terá 
sempre o componente urbano. 

Alexandre Delijaicov

that outlying wood. The São Paulo Tramway 
Light and Power Co. Ltd., as already shown by 
Odette Seabra, made more money from lotting 
the banks of the Pinheiros River than from 
generating electricity. The logic is perverse. 
The urban phenomenon is the living proof of 
social injustice.

Now, the University City is a fait accompli. 
We must learn a lesson from it. After all, the 
entire city of Delft could fit into the footprint of 
University City - isn’t that incredible? Or, just 
for the sake of prodding, there is Praia Cidade 
Raia Universidade – uma geografia rica e 
possível, the Giovanni Meirelles’ undergraduate 
thesis, where he demonstrates that the whole 
of USP’s built area could fit along the Olympic 
rowing lane, just on one side of the river what 
would create an urban street full of life.

In spite of all this, the two buildings actually 
constructed (FAU and History) are like two 
points on a thread, a built testimony for the 
city; Corredor das Humanas will always live 
on in our imagination. People will always ask, 
“why didn’t they make that?”

We can extract many lessons from FAU, too. 
The building can be seen as a type of architec-
tural configuration where everything is housed 
under one roof; a parallel can be drawn with 
airport architecture, a certain typology estab-
lished over 30 years ago where various situa-
tions interact under the same roof: the plan, the 
airport, one body, various uses. We could also 
read FAU as a kind of citadel, a village, where 
the Caramelo Hall is the courtyard in the library 
and the Museu floor, with the students’ union, 
the snack bar. Unfortunately, however, the 
administration took over a stretch of the square 
and sealed it off, thus obstructing the passage 
from the FFLCH (School of Philosophy, Letters 
and Humanities) building to that of Mathemat-
ics, which is a fundamental element of plan’s 
original path. This impeded the emergence 
of a situation like that of Galeria do Rock that 
improves with year by year as a result of the 
urban virtues inherent to that place. I point it 
out because we must always keep this in mind: 
architecture is not simply form; it will always 
bear an urban component.

Alexandre Delijaicov



18





20

Pedro Paulo de Melo Saraiva (1933-2016)

Formou-se em 1955 no Mackenzie. 
Colaborador de Vilanova Artigas e de 
Paulo Mendes da Rocha, desenvolveu uma 
vasta obra marcada por rigor construtivo 
e ousadia estrutural. Entre seus proje-
tos, destacam-se o edifício 5a Avenida 
na Paulista, a sede social do Clube XV 
em Santos, a Escola de Administração 
Fazendária em Brasília, a ponte Colombo 
Salles em Florianópolis. No Corredor das 
Humanas, coube a Pedro Paulo o projeto 
da Faculdade de Geologia. 

Como surgiu a ideia de uma esplanada 
de edifícios para as Humanidades da 
Universidade de São Paulo?
O coordenador do grupo foi o Paulo 
Camargo de Almeida, ex-presidente do 
IAB. Ele era carioca e veio para São Paulo 
chefiar o escritório de planejamento do 
CUASO (Cidade Universitária Armando 
Salles de Oliveira). Ele convidou o Ícaro de 
Castro, que fez as ligações e me indicou 
para fazer a Geologia, o Paulinho para 
a Filosofia, o Corona para a História e 
o Joaquim Guedes, que entrou meio na 
marra, para a Matemática. Daí aconteceu 
o seguinte episódio que hoje apenas eu 
posso testemunhar. Nós chegamos para o 
Paulo Camargo e dissemos: “olha, a gente 
só vê um cara para fazer a Arquitetura, 
que é o Artigas, que é o cara que tem uma 
proposta de ensino”. Porque ele já estava 
pensando na famosa reforma da FAU 
de 1962. Isso aconteceu no mesmo ano, 
em junho mais ou menos. 

Não entregamos o projeto porque estava 
todo mundo esperando o projeto do Arti-
gas, que eu acho que é de junho de 1962. E 
não tem dois projetos. Aquele projeto saiu 
direto, eu me lembro dele muito bem. Uma 
curiosidade, não sei se vocês perceberam, 
as fachadas do edifício do Artigas têm 
catorze pilares: dois pares de pilares em 
cada face menor, cinco na frente e cinco 
no fundo. Bom, na verdade, a FAU não 
tem fundo nem frente. Nós tínhamos até 
estabelecido esse critério, do prédio não 
ter fundos, mas sim ambientes; um am-
biente em torno dele todo. Mas a proposta 
da FAU foi muito interessante porque o 
Artigas conseguiu, com o uso de rampas 
que articulam meios-planos, articular sete 
planos. O primeiro era o do auditório, o 
segundo era o da maquete e algumas 
coisas de copiadora etc; lá embaixo, onde 
hoje está cheio de laboratórios. Não tem 

Pedro Paulo de Melo Saraiva (1933-2016)  
 
Graduated from Mackenzie University in 1955. 
He worked with Vilanova Artigas and Paulo 
Mendes da Rocha and developed a vast 
oeuvre that stands out for its constructive rigor 
and structural daring. Among his designs, a 
few of the highlights are Edificio 5a Avenida on 
Paulista Avenue, the company headquarters of 
Clube XV in Santos, the School of Finance Ad-
ministration in Brasília, and the Colombo Salles 
bridge in Florianópolis. Pedro Paulo’s responsi-
bility in the Corredor das Humanas project was 
the design for the School of Geology. 

How did the idea of an esplanade of 
buildings for the humanities at the 
University of São Paulo come up? 
The coordinator of the group was Paulo Ca- 
margo de Almeida, the former president of the 
IAB (Brazilian Institute of Architects). He was 
from Rio de Janeiro and came to São Paulo to 
head the planning office of CUASO (Armando 
Salles de Oliveira University City). He invited 
Ícaro de Castro Mello, who made the intro-
ductions and assigned the Geology building 
to me, the Philosophy to Paulo Mendes da 
Rocha, the History to Eduardo Corona, and the 
Mathematics to Joaquim Guedes, who took it 
on somewhat reluctantly. Hence occurred the 
following, and today I am the only surviving 
witness of this. We went to Paulo Camargo and 
said, “look, we think there is only one person 
who should do the Architecture building, and 
that’s Vilanova Artigas, who is the man who 
has a proposal for teaching”. He was already 
thinking about the famous 1962 renovation for 
the School of Architecture and Urban Plan-
ning (FAU). This happened in the same year, 
in June, more or less. 

We did not deliver the plan because everyone 
was waiting for Artigas’ design, which I think 
dates to June 1962. And there was only one 
plan. That design came out immediately, I 
remember it very well. An interesting point, I do 
not know if you noticed, is that the facades of 
Artigas’ building have fourteen pillars: two pairs 
of pillars on each of the small sides, five in front 
and five behind. Well, to tell you the truth, FAU 
has neither a back nor a front. We had even 
established this criterion that the buildings 
should not having a back, but rather, should 
have spaces; a space all around it. However, 
the proposal for FAU was much more interest-
ing than that because Artigas, by using ramps 
that connect split-levels, managed to intercon-
nect seven floors. The first was the auditorium, 
the second was for the model-building and 
copy centers, etc.; down there where it is full 
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mais maquete na FAU, não sei por quê. 
Depois tem o patamar que é o grêmio 
e a lanchonete e então a biblioteca. Em 
seguida, vêm os departamentos e o Ateliê 
Interdisciplinar, o A.I., os grandes ateliês e, 
finalmente, as salas de aula. 

Você poderia descrever o seu edifício 
para a Faculdade de Geologia.
O projeto começou com uma série de vãos 
de dez metros num sentido e uns quarenta 
metros no outro, com uns quinze de ba-
lanço para cada lado, que eram as vigas 
vierendeel. Os espaços, os vazios, eram de 
circulação. As vigas funcionavam como as 
divisões das salas de aula, que tinham, a 
maioria, mais ou menos dez por dez me-
tros. Tinha uma rampa que subia e a co-
bertura vencia um vão de uns vinte metros 
com uma viga vierendeel. Era uma vigona 
e passarelas que faziam parte da estrutura. 
E aqui [aponta corte do edifício] tinha um 
cone, que era o auditório. Depois, o projeto 
foi abandonado, a vierendeel passou a ser 
esse sistema de vigas. Este projeto [aqui 
publicado] já é o segundo, com pilares 
ainda na mesma posição, mas já tentando 
caracterizar esse pórtico. O cálculo do 
Roberto Rossi Zuccolo foi muito bem feito. 
Na verdade, são dois pilares que depois 
se abrem em quatro e há, aqui, um duplo 
“T” e uma mesa superior maior, que é a 
circulação. É no corte [longitudinal] que se 
vê que é um duplo “T”, uma viga proten-
dida muito comum que criava uma mesa 
inferior e uma mesa superior, além de uma 
alma mais delgada. Quando chega perto 
do apoio se completa o “T”. Em cima, a 
gente fez uma viga “U” com travamento, 
porque na verdade a estrutura é essa. E 
aqui é o recolhimento de águas pluviais, 
as calhas. Tinha esse jogo de rampas e de 
circulação e uma passagem por dentro do 
prédio. Nesse pé-direito alto, a minha ideia 
era botar os répteis, esses dinos de todo 
tipo, coisa que o pessoal da Geologia não 
estava a fim de fazer. Minha proposta tinha 
um sentido de provocar certo interesse da 
população em geral em relação ao edifício, 
ir ver os bichos montados, os esqueletos 
gigantescos. Mas eles queriam era levar as 
coisas até o vidro, ter a laminazinha e as 
coisinhas; são duas visões diferentes. 

Os departamentos eram bem setorizados 
e tinham algumas soluções de circulação, 
uma coisa parecida com o que eu fiz de-
pois na Escola Fazendária: um mezanino 
com os departamentos e as salas de aula 
embaixo. O ICC [Instituto Central de Ciên-

of laboratories today. Model-building no longer 
exists at FAU, I do not know why. Then there 
is a level for students’ union and the snack bar 
and finally the library. Right after that are the 
departments and the interdisciplinary atelier, 
the A.I., (as it is abbreviated in Portuguese), the 
large workshops and, finally, the classrooms. 

Could you describe your building 
for the school of Geology? 
The plan started with a series of bays mea-
suring ten meters in one direction and fourty 
in the other, with a fifteen-meter overhang on 
each side, which were the vierendeel beams. 
The spaces, the bays, were for foot traffic. The 
beams worked as partitions for the classrooms, 
most of which measured ten per ten meters. 
There was a ramp that allowed people to move 
up and down and the rooftop covered a twen-
ty-meter empty space with a vierendeel beam. 
It was a big beam and there were passage-
ways that were part of the structure. And here 
[he points to a cross-section of the building] 
there was a cone, which was the auditorium. 
Later the plan was abandoned, the vierendeel 
became this system of beams. This [design 
published here] is already the second, with pil-
lars still in the same position, but already trying 
to characterize this portico. The calculations by 
Roberto Rossi Zuccolo were very good. In fact, 
there are two pillars that later open up into four 
and there is, here, a double “T” and a larger 
upper table, which is the ventilation. It is in the 
[longitudinal] cut that we see that it is a double 
“T”, a very common prestressed concrete 
beam that created a lower table and an upper 
table in addition to a thinner core. When it gets 
closer to the support, the “T” completes itself. 
At the top, we made a “U” beam with a locking 
device because in fact that is the structure. 
And here is where rainwater is collected, in 
the downspouts. The design had this play of 
foot traffic ramps and a passageway through 
the building. My idea for the tall ceiling was to 
scatter reptiles there, all types of dinosaurs, 
which the Geology people were not intent 
on doing. My proposal aimed at triggering a 
certain interest among the general public about 
the building, seducing them to go see the set-
up creatures, the gigantic skeletons. However, 
the Geology staff wanted to put things behind 
glasses, to have the little window displays and 
the little things; we had two different views.

The departments were rather divided and 
had a few solutions for foot traffic, something 
similar to what I did after, on the School of 
Finance Administration: a mezzanine with the 
departments and the classrooms below. The 
ICC [Central Institute of Science at the Univer-
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cias da UnB], do Oscar Niemeyer, é assim. 
No primeiro andar estão os departamentos 
e no térreo, as salas de aula. Mas aqui era 
isso, eu tinha sempre esses vazios permi-
tindo ter espaço para pendurar coisas etc. 
E não era um pátio só, eram nove. Aqui 
[aponta corte transversal] é que se vê que 
não tem pilar central, tem sempre um vão 
central. A maior parte desses projetos tem 
quatro pilares, porque é o único jeito de 
você poder fazer um pátio interno bem. 
Se você tem três não dá pátio interno 
direito. É engraçado, olhando os projetos, 
parece que foram feitos ontem, mas 
tem cinquenta anos.

Foi uma época muito interessante, nós 
tivemos realmente mais oportunidades 
do que a geração atual tem. Principal-
mente porque o Estado brasileiro, tanto 
o governo federal quanto o estadual e o 
municipal, mobilizava os arquitetos de 
uma maneira elegante, correta, decente. 
Hoje em dia, quando mobiliza, mobiliza 
mal, são raros os casos. O CEU do 
Alexandre Delijaicov é uma exceção. O 
resto é tudo porcaria, tudo coisa malfeita, 
tratada como coisa do mercado. 

Havia uma preocupação em articular 
os edifícios do Corredor?
A ideia era realmente ligar as seis escolas. 
Ter um conjunto das filosofias e a arqui-
tetura incluída nisso, porque os projetos 
todos têm uma proposta de passagem. 
Éramos um grupo só. Nós, inclusive, 
fizemos a revisão do plano da Cidade 
Universitária, simplificando o plano que foi 
feito para o campus. Mas não participou 
todo mundo. Foi no escritório do Millan 
que a gente fez, com o Robertão [Roberto 
Cerqueira César] e o Artigas. É interes-
sante fazer uma análise do plano antes da 
eleição do Ulhôa Cintra para reitor, porque 
foi ele quem chamou o Paulo Camargo. E 
um dos conselheiros era o Luiz Inácio de 
Anhaia Mello, diretor da FAU na época. Foi 
um negócio bacana porque era um grupo 
de pessoas muito experientes, como o 
Artigas, o Ícaro, o Rino Levi, com um gru-
po de arquitetos que estava surgindo na 
época e que já tinha ganhado vários con-
cursos. Eu e o Paulo Mendes já tínhamos 
feito juntos a Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina e cada um fez um projeto 
para o ginásio do clube Paulistano. 

Então, como eu estava falando, no escritó-
rio do Millan, a gente se reuniu e fez uma 
proposta que reformulou o plano para o 

sity of Brasília], by Oscar Niemeyer, is like this. 
The ground floor houses the classrooms, the 
floor above it houses the departments. Howev-
er, here it was different because I always had 
these empty spaces that enabled things to be 
hung, etc. And it was not just one courtyard – 
there were nine. Here [he points to the diagonal 
section] is where we can see that there is no 
central pillar, there is always a central bay. 
The majority of these projects have four pillars 
because it is the only way to properly make 
a courtyard. With three, you do not get a true 
interior courtyard. Looking at the projects, it is 
funny because it seems that they were made 
yesterday, but they are fifty years old. 

It was a very interesting time. We really had 
more opportunities than the current generation. 
Mainly because the Brazilian government - 
federal, state, and local – engaged with archi-
tects in an elegant, proper and decent fashion. 
Nowadays, when it engages, it does so poorly 
and rarely. The CEU (Unified Education Center) 
by Alexandre Delijaicov is an exception. The 
rest is all rubbish, poorly made and treated like 
something meant for the market.

Was there any concern for interconnecting 
the buildings of the Corredor? 
The idea was really to link the six schools. 
Having a group of philosophies and archi-
tecture included in that, because at the heart 
of all the projects is a passage. We were 
one group altogether. We even conducted 
a review of the plans for the University City 
and simplified the plan made for the campus. 
Though not everyone participated. We worked 
on it at Millan’s office with Robertão [Roberto 
Cerqueira César] and Artigas. It is interesting 
to study the plan before the election of Ulhôa 
Cintra as president of the university, because 
he was the one who called Paulo Camargo. 
And one of the advisors was Luiz Inácio de 
Anhaia Mello, the Chair of FAU at the time. It 
was good work at the time because the group 
was made up of very experienced people, like 
Artigas, Ícaro, Rino Levi, and a group of emerg-
ing architects who had already won various 
competitions. Paulo Mendes and I had already 
worked on the Legislative Assembly of Santa 
Catarina and each of us made a design for the 
Clube Paulistano gymnasium. 

Thus, as I was saying, we met at Millan’s office 
and drafted a proposal that reformulated the 
plan for the campus. Instead of having every-
thing chopped up, we created large blocks, 
even doing away with the avenue that led to 
the administration building and that, after 1964, 
with the tear-down of the twelve CRUSP [Resi-
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campus. Em vez de estar tudo picadinho, 
nós fizemos grandes quadras, acabando, 
inclusive, com a avenida que chegava à 
reitoria e que, depois de 1964, com a der-
rubada de um dos doze prédios do CRUSP, 
veio a ser recolocada. Segundo nosso 
projeto, a avenida parava na rotatória da 
entrada da Praça do Relógio. A a gente 
tentou tirar o movimento exagerado de 
carros, segregar um pouco o veículo. A 
ideia era a de evitar aquele traçado bobo, 
metido a francês. Tinha esse passeio que 
ia da História até a Matemática sem cruzar 
com nenhum carro. Também era assim em 
outras quadras, como aquela praça central 
que tinha o centro de convívio do CRUSP, 
que era uma coisa toda aberta que foi 
projetada pelo Eduardo Kneese de Mello 
e foi um dos primeiros pré-moldados do 
Brasil; em São Paulo, seguramente, foi o 
primeiro em grande escala. Mas não era o 
Rino Levi o convidado para fazer o centro 
de convivência, era o Roberto. Além disso, 
a parte esportiva também era formada por 
grandes áreas, grandes quadras. O Ícaro 
de Castro Mello e o Alfredo Paesani fize-
ram essa parte, o CEPEUSP. Os projetos 
da raia de remo e do estádio são deles. A 
proposta original da raia era muito inte-
ressante porque no remo normalmente se 
vê a largada ou a saída. Eles bolaram um 
trenzinho, uma arquibancada montada em 
cima de um trilho, com rodas de aço, que 
andava junto com a regata, então você ia 
acompanhando todo o percurso. A propos-
ta era muito bonita, muito criativa. Não foi 
feita, mas ficou a proposta.

Nós estávamos nos organizando e dis-
tribuindo as tarefas dentro do grupo. O 
Guedes não fazia parte desse grupo, o 
Rino também não, nem o Oswaldo Bratke, 
apesar de ter feito a Metalurgia, nem o 
Ernest Robert Mange, que também já 
tinha feito aquele redondo na Poli [edifício 
Biênio]. O nosso grupo era bem coeso, 
tanto de pensamento quanto de posi-
ções políticas, e muitos de nós éramos 
diretores de institutos de arquitetos. 
Mas, por exemplo, o Millan, um pouco 
antes de morrer, foi candidato ao IAB e 
perdeu para o Alberto Rubens Botti, no 
final de 1963. Essa eleição foi quase uma 
antevisão do golpe de 64. 

O edifício da FAU ainda fica como teste-
munho desse projeto, apesar de pesadas 
intervenções funestas no próprio térreo. 
Ali no fundo do Salão Caramelo fecha-
ram tudo, tiraram aquela transparência. 

dential Complex at the University of São Paulo] 
buildings, was restored. According to our plan, 
the avenue stopped at the roundabout at the 
entrance to the Relógio Square. We tried to 
remove the excessive automobile traffic, to 
segregate the car a little. The idea was to avoid 
that silly, busy French style. The plan had this 
path that went from the History building to the 
Mathematics’ but did not encounter a single 
car. It was this way in other fields too. Such as 
in that central square with the CRUSP Com-
mons, which was completely open – planned 
by Eduardo Kneese de Mello and was one 
of the first precast structures in Brazil; it was 
most likely the first large-scale structure in São 
Paulo. However, Rino Levi was not the one 
to be invited to make the Commons, it was 
Roberto. Additionally, the section for sports 
was also made up of large areas, large blocks. 
Ícaro de Castro Mello and Alfredo Paesani 
did that part, the CEPEUSP [University of São 
Paulo Sports Center]. These are the designs 
for the rowing lane and for the stadium. The 
original proposal for the rowing lane was very 
interesting because spectators usually watch 
crew at either the start or the finish line. The 
architects came up with a plan for a little train, 
that is, stands set up on rails with steel wheels 
that moved with the regatta so that one could 
follow the whole race. The proposal was really 
nice, very creative. It was never built, but 
remained the proposal. 

We were organizing ourselves and delegating 
the tasks within the group. Nobody had an 
assignment at that point. Guedes was not part 
of this group, neither was Rino, nor Oswaldo 
Bratke, despite having designed the Metallurgy 
Building, nor was Ernest Robert Mange, who 
had also made that round building at the 
Polytechnical School [the Biênio building]. Our 
group was quite united, as much in thinking 
as in political positions, and many of us were 
directors or had been directors of architecture 
institutes. However, Millan, for example, not 
long before dying, was a candidate for the IAB 
and lost to Alberto Rubens Botti, at the end of 
1963. That election was almost a sneak pre-
view of the coup of 1964.  

The FAU building bears testament to that plan 
despite the dull and dismal interventions on 
its ground floor. They closed off everything 
at the end of the Caramelo Hall and removed 
the transparency. Nevertheless, it appears as 
something interesting, very good as a space 
policy, with the auditorium below. There is the 
matter of the concrete having been poorly 
made. I believe that FAU’s rooftop was rather 
clumsy, but overall, we are above average in 
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Mas mesmo assim ele ainda comparece 
como uma coisa interessante, muito boa 
como política de espaço, com o auditório 
embaixo. Tem a questão do concreto ter 
sido mal feito. Eu acho que a cobertura da 
FAU foi muito malfeita, mas de modo geral 
estamos acima da média da construção do 
concreto armado no Brasil. E não houve 
um acompanhamento, um cuidado de 
manutenção, deixando-a se deteriorar. 
A drenagem foi sempre defeituosa, não 
obedeceram ao projeto original, que tinha 
dois tubos por pilar. Colocaram um tubo 
só, furaram as vigas, houve uma série de 
barbaridades que levaram a essa situa-
ção deplorável. Mas, de qualquer forma, 
eu acho o prédio muito bom e continuo 
achando que vale a pena brigar para fazer 
[nas obras de restauro] uma coisa bonita. 

Só para registro, originalmente na FAU 
não tem aquelas vigas invertidas. Quem 
fez isso depois foi o Figueiredo Ferraz, 
botando uma viga a cada dois domus no 
sentido transversal, de modo que a es-
trutura foi travada no sentido longitudinal 
com as duas paredes externas e mais duas 
vigas, sobre aqueles pilares em “I”, que 
têm aquele espaço para botar os tubos de 
drenagem. Eu me lembro dessa estrutura, 
das propostas do Artigas. Eram domus 
duplos, para fazer um efeito Venturi. Ele 
queria fazer um domus pequeno e depois 
um outro domus maior embaixo, com 
espaço de ventilação. Então, ficava um 
duplo espaço de ventilação, mais ou me-
nos como o Paulo fez o dele, que ventila 
embaixo. E esse domus [aponta corte do 
edifício da Filosofia] está praticamente 
tangente à laje, se é que se pode chamar 
de laje essa coisa, reforçada aí em cima, 
que na verdade tinha pouca serventia. Ti-
nha todo um vocabulário meio generaliza-
do: esses peitoris à la Palácio da Alvorada. 
Havia uma influência muito grande dessa 
arquitetura; o Alvorada é de 1957.

Então a construção de Brasília influenciou 
os projetos do Corredor?
Sim, essa ideia de não ter porta. Porque 
o meu projeto, assim como o do Paulo e 
o do Artigas, é aberto no chão. Não tem 
a porta que você vai abrir. Na FAU houve 
uma alteração de projeto posterior, que foi 
fechar o Salão Caramelo. Ele era aberto, 
com uma grande varanda. Tinha a diretoria 
em um canto e, do lado de cá, aquela 
portaria de serviços e o estacionamento 
dos famosos ônibus que foram comprados 
por influência do Artigas. Ele pressionou, 

terms of reinforced concrete construction in 
Brazil. And there was no follow-up or upkeep, 
thus it was left to deteriorate. The building’s 
drainage has always been defective, they did 
not follow the original plan, which had two 
tubes per pillar. They only put in one tube, 
they made holes in the beams, there was a 
series of mistakes that led to that deplorable 
situation. Nevertheless, I think the building 
is really good and I still think that it is worth 
struggling to make it something beautiful 
[through restoration work]. 

Just for the record, originally FAU did not have 
those inverted beams. The person who did 
that later was Figueiredo Ferraz, when he set a 
beam at every two skylight domes on a diago-
nal in such a way that the structure was locked 
longitudinally with the two external walls and 
two more beams atop those “I” pillars, which 
have that space for setting the drainage pipes. 
I remember this structure, Artigas’ proposals. 
They were double skylight domes to create a 
Venturi effect. He wanted to make a small sky-
light dome and then another large one below it 
with a space for ventilation. Thus, there was a 
double ventilation space, which was somewhat 
like Paulo’s solution, in which air circulates 
below. And this skylight dome [as he points 
to the courtyard in the Philosophy building] is 
practically tangent to the rooftop, if you can 
call that reinforced thing on top there, which in 
fact was barely useful, a rooftop. It had a whole 
vocabulary that was somewhat generalized: 
these windowsills à la Palácio da Alvorada. Its 
architecture had a huge influence; the Alvorada 
dates from 1957. 

Does that mean that the con-
struction of Brasília influenced the 
designs of the Corredor?
Yes, that idea of not having a door. Since my 
design, just like that of Paulo and Artigas, is 
open on the ground floor. There is no door to 
open. At FAU there was a change in the design 
at a late date to close the Caramelo Hall. It 
was open and had a large veranda. It housed 
the administration in one corner and on this 
side that service entrance, and the parking 
lot for the famous buses that were purchased 
with Artigas’ influence. He pressured, when 
the Architecture school was still at Maranhão 
street, to have them purchased, to go to Rio de 
Janeiro, to the historical cities of Minas Gerais, 
Brasília. The bus never stopped! FAU had its 
own bus! Not any more, huh? 

However, my idea was this: transparency, 
leaving nothing leaning on the ground. Some-
thing similar to the superquadras in Brasília. 
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na rua Maranhão ainda, para que fossem 
comprados, para ir para o Rio de Janeiro, 
para as cidades históricas de Minas Ge-
rais, para Brasília. O ônibus não parava! 
A FAU tinha um ônibus dela! Hoje não 
tem mais, não é?

Mas a minha ideia era essa: transparência, 
não deixar nada apoiado no chão. Um 
pouco como nas superquadras de Brasília. 
Mesmo porque, e eu acho francamente, 
as colunas que a gente fez, de um modo 
geral, mas principalmente as do Artigas, 
tinham uma inspiração muito grande nas 
colunas do Palácio da Alvorada. Essa 
questão, esse negócio de fazer cantar o 
apoio, que depois o Artigas sublinha mui-
to, está colocado pelo Oscar no Palácio 
da Alvorada. E também nos outros, no 
Planalto e no Supremo. Eu acho que essa 
questão, da expressão da arquitetura ser 
dada pela simplicidade da estrutura, é bem 
radical nesse projeto. A estrutura já faz 
tudo, não precisa de muita coisa a mais. 
Todo o movimento daquela época tinha 
essa característica. 

Em São Paulo, isso ganhou uma expressão 
mais evidente ainda, mas ela tinha outro 
precursor, Affonso Eduardo Reidy. Aqueles 
pórticos [do MAM/Rio] são uma coisa! Se 
você olhar os cortes, você vai ver que tem 
muita influência no projeto do Paulo; mais 
até do que no do Artigas. Porque essa 
questão da parede estrutural, o Artigas 
fez muito bem. Dos seis projetos, sem 
sombra de dúvidas, o do Artigas é, dispa-
rado, o melhor. Porque ele trabalha com 
vãos de onze por onze metros e, depois, 
ele dobra o vão. Se você pega o subsolo 
da FAU, são todos onze por onze e, de-
pois, eles vão aumentando, até chegar 
à cobertura, que tem vinte e dois de um 
lado e o resto não tem vão; o vão é tudo, 
é a parede que pega. 

Mas, voltando à Brasília, no dia da inau-
guração da nova capital, em 21 de abril de 
1960, eu fui para lá com o Rubens Paiva. O 
Artigas também, com o Abrahão Sanovicz 
e mais dois arquitetos que não lembro 
agora. E Artigas ficou muito impressionado 
com o Alvorada. Ele estava junto naquele 
dia e aquelas colunas, aqueles apoios, 
aquela forma da estrutura do edifício que 
se apóia no chão, aquilo calou muito. E o 
Artigas fez [na FAU] uma leitura que não 
tem nada a ver com o Alvorada, fez aquele 
diamante, a parede que vem e se funde 
com a fundação. Brasília foi realmente um 

Especially because, and honestly, I think so, 
the columns that we made, in general, but 
especially Artigas’ were strongly influenced by 
the columns at da Alvorada Palace. That issue, 
this thing of celebrating the support, which 
later Artigas emphasizes a lot, is put in place 
by Oscar of the Alvorada Palace. And in the 
others as well, in the Planalto and in the Su-
preme Court. I think that is the issue, architec-
ture expresses itself through the simplicity of 
its structure. This is quite radical in this design. 
The structure does everything, it does not need 
much else. The whole movement of that time 
had this characteristic. 

In São Paulo, this took on an even clearer 
expression, however it had a different pre-
decessor, Affonso Eduardo Reidy. Those 
porticos [of the Museum of Modern Art in Rio 
de Janeiro] are quite a thing! If you look at the 
cuts, you can see that they had a great influ-
ence on Paulo’s design; even more so than on 
Artigas’. Because when addressing the issue 
of the structural wall, Artigas did it very well. 
Of the six designs, without a shadow of doubt, 
Artigas’ is the boldest because he works with 
eleven per eleven-meter bays and then he 
doubles the bay. If you take FAU’s basement, 
they are all eleven per eleven and then they 
progressively increase until they reach the 
rooftop, which measures 22 meters on one 
side and the rest does not have bays; the bay 
is everything, it is the wall that catches.  

However, back to Brasília, I went to the new 
capital’s inauguration day, April 21st, 1960, 
with Rubens Paiva. Artigas went too, with 
Abrahão Sanovicz and two other architects 
whose names I do not recall right now. And 
Artigas was very impressed with the Alvorada. 
He was with me that day and those columns, 
those supports, that building’s structural 
form that leans on the ground, that really 
commanded silence. [At FAU] Artigas made an 
interpretation that has nothing to do with the 
Alvorada, he made that diamond, the wall that 
comes down and fuses with the foundation. 
Brasília really had an impact, as much for the 
competition won by Lucio Costa as Oscar’s 
works; I also participated in the contest, but 
I was still a recent grad. Everyone in Rio de 
Janeiro said that the winner would be Artigas, 
and here in São Paulo, they said it would be 
Lucio. And it was Lucio. Artigas took a fifth 
prize with a really well-done proposal, but it 
did not make any type of contribution to urban 
design. It did make a political contribution in 
terms of territorial organization, though. 
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impacto, tanto o concurso vencido pelo 
Lucio Costa, quanto o Oscar; eu também 
participei do concurso, mas ainda era 
recém-formado. Todo mundo no Rio de 
Janeiro dizia que quem iria ganhar era o 
Artigas e aqui em São Paulo falava-se que 
era o Lucio. E deu o Lucio. O Artigas tirou 
um quinto prêmio, com um trabalho muito 
bem feito, mas que não tinha nenhum tipo 
de contribuição de desenho urbano. Tinha 
uma contribuição política, em termos de 
organização do território. 

Bom, o Lucio tirou o primeiro lugar, com 
um projeto de uma folha de papel, de 50 
por 70 cm mais ou menos, desenhada à 
mão, e um maço de papéis datilografados 
com uns croquizinhos muito bem feitos. 
Eu vi a entrega, tudo enrolado em um pa-
pel de padaria e uns papéis datilografados, 
sem envelope, sem nada. Ele fez aquilo 
que ele diz no memorial: se desvencilhou 
de uma idéia que nasceu, por assim dizer, 
já pronta. E aquilo calou muito. A proposta 
dele para a Praça dos Três Poderes... O 
Oscar reproduziu de maneira muito cria-
tiva aquilo que já estava insinuado, uma 
calota, um plano e um edifício. O Oscar 
fez dois edifícios e duas calotas com a 
mesma plataforma. Diz que quando o 
Lucio viu o projeto ficou muito emociona-
do. Ele escreveu “magnífica composição 
de sólidos elementares”. 

Foi uma época muito rica, era um projeto 
por mês, uma loucura. A gente estava 
fazendo esses projetos no meio de um 
turbilhão, Brasília sendo feita. E visita o 
interior, chega lá e não encontra o terreno, 
tem que voltar para Goiânia, volta de novo, 
quebra o motor, desce em aeroporto de 
cidade do interior; era uma aventura. O 
Corredor das Humanas foi quase uma 
continuidade da construção de Brasília, 
coincide exatamente com a inauguração. 
Mas tem uma característica diferente, 
depois foi alcunhado, vamos falar assim, 
de brutalismo paulista. Mas era, mais ou 
menos, a mesma arquitetura que a gente 
estava usando. Aquelas idéias do Reidy, 
do Lucio, todos cariocas, que a gente 
retomou dentro de uma visão política e de 
espaços públicos, espaços sociais. Nós 
estávamos montados em cima de uma 
proposta de reforma agrária e de reforma 
urbana, uma tese que nós do Instituto de 
Arquitetos lançamos. Em 1964, nós íamos 
pegar o trem em massa para chegar ao 
Rio de Janeiro, para promover a reforma 
urbana, no dia em que foi dado o golpe. 

Well, Lucio took first place with a design on 
one piece of paper measuring about fifty per 
seventy cm drawn by hand and a bundle 
of typed papers with some very well-drawn 
sketches. I saw the package, it was all 
wrapped up in bakery paper and a few typed 
pages without an envelope, without anything. 
He did what he stated in the design report: he 
freed himself from an idea that was born, so to 
speak, ready. And that silenced everyone. His 
proposal for the Três Poderes Square. Oscar 
made a very creative imitation of what was 
already implied, the superior part of a cupula, 
a plane and a building. Oscar made two build-
ings and two cupulas on the same platform. He 
said that when Lucio saw the design he was 
really moved. He wrote it was a “magnificent 
composition of basic solids.” 

It was a very rich time, it was one project per 
month, madness. We were making these plans 
in the middle of a maelstrom with the building 
of Brasília. And he visits the countryside, he 
gets there and cannot find the lot and has to 
return to Goiânia, comes back, the engine fails, 
he gets off at an airport in a rural city; it was 
an adventure. The Corredor das Humanas was 
almost a continuation of the construction of 
Brasília, it coincides exactly with its inaugura-
tion. However, it has a different characteristic, it 
was later nicknamed Paulista brutalism. How-
ever, it was more or less the same architecture 
that we were using. Those ideas of Reidy, 
Lucio, all cariocas whose ideas we renewed 
within a political view of public and social 
space. We established ourselves on a proposal 
for agrarian reform and urban reform, a prop-
osition that we from the Institute of Architects 
put forth. In 1964, all of us were going to take 
the train to arrive in Rio de Janeiro to promote 
urban reform, on the same day that the military 
coup took place. At the time, people started 
talking about the BNH (National Housing Bank) 
we were against it. Later, however, Artigas 
himself acknowledged that our systematic 
rejection was somewhat excessive. 
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Naquela época, quando se falou em BNH, 
nós nos opusemos. Mas depois o próprio 
Artigas reconheceu que houve um certo 
exagero no nosso repúdio sistemático.

O golpe de 64 parece decisivo para o em-
bargo do Corredor: os edifícios do Millan 
e do Paulo chegaram a ter as fundações 
feitas, mas no meio do processo houve uma 
troca de reitor, fazendo com que as obras 
fossem abandonadas. Assumiu o Gama e 
Silva, que depois virou ministro da Justiça 
e assinou o AI-5. Paulo Mendes da Rocha, 
inclusive, comenta que estava chegando 
a uma situação insustentável devido às 
posições políticas que assumiam, devido à 
arquitetura que faziam. 
Eu acho que o nosso projeto estava pron-
to. Tinha concreto, hidráulica, elétrica, 
tinha tudo. Tanto o do Millan quanto o meu. 
Mas em 1964, não tinha verba para fazer 
tudo, então quem entregou primeiro fez, 
acho que foi isso, a gente deu uma bobea-
da aí. O projeto do Corona, por exemplo, 
foi construído. A gente achava meio estra-
nho aquilo, porque apesar de também ter 
aquela generosidade, ele não era excep-
cional, do ponto de vista da compreensão 
da expressão da arquitetura. Você vê que 
ele não tem muita coisa em comum com 
a FAU. Ele tem só aquele “vãozão”, aquela 
fachada, mas não tem muito a ver. O nosso 
já é um pouco mais parecido com a FAU, 
no que diz respeito ao tratamento da 
espacialidade etc.

Em 1964 nós estávamos preocupados 
com a viagem da reforma urbana e todos 
esses profissionais estavam envolvidos, 
eles faziam parte do IAB. O pessoal que 
entrou não queria muita brincadeira. O 
movimento teve um caráter não apenas 
anti-comunista, mas anti-progressista de 
um modo geral. Nós não éramos todos 
declaradamente de esquerda. Nem o 
Paulo, nem eu, nem o Millan. O Millan, 
muito pelo contrário, era muito ligado à AP 
[Ação Popular], ligada aos dominicanos. 
O José Serra mesmo era daquele grupo, 
o Guedes também era. Em uma época, 
houve certa aliança entre a esquerda e a 
AP, que era chamada de “linha auxiliar do 
partidão”. Eram os simpatizantes, os que 
contribuíam financeiramente, mas não 
eram, vamos dizer, disciplinados. Nós não 
tínhamos uma linha muito bem definida. 
Éramos ainda os rebeldes sem causa, mas 
foi uma época muito interessante.

The coup of 1964 seems to have been deci-
sive for the embargo on the Corredor: Millan 
and Paulo’s buildings managed to complete 
their foundations, but the president of the 
university was changed in the middle of the 
process and resulted in the abbandonment 
of the construction work. The position 
was taken over by Gama e Silva, who later 
became a Justice Minister of the Supreme 
Court and signed Institutional Act Number 
Five. Paulo Mendes da Rocha even men-
tions that the situation was becoming un-
sustainable to the group due their political 
stances, given the architecture they made. 
I believe our project was ready. It had concrete, 
plumbing, electricity, it had everything. Both 
Millan’s building and mine. But in 1964 there 
was not enough budget to do everything, so it 
was first-come, first-served, I think that was it, 
we made a mistake there. Corona’s project, for 
example, was built. We thought that was a bit 
strange, because even though it also had that 
generous aspect, it was not exceptional from 
the perspective of understanding the expres-
sion of architecture. One can notice that it does 
not have a lot in common with FAU. It only has 
that big empty space, that facade, but it does 
not have much to do with other designs of 
the group. Ours is already a bit more like FAU 
regarding the treatment of the spatiality etc. 

In 1964, we were concerned with the course of 
urban reform and all these professionals were 
involved with that, they were part of the IAB. 
The people who entered did not want to play 
around. The movement was not only anti-com-
munist, but generally anti-progressive, too. We 
were not all openly leftists. Neither Paulo, nor 
I, nor Millan. Millan, quite the contrary, he was 
connected to the AP [Ação Popular], which is 
connected to the Dominicans. Guedes himself 
was part of that group. At one time, there 
was a certain alliance between the left and 
the AP, which was called the “help line for the 
communist party”. They were the supporters, 
the ones who provided the financial backing, 
but they were not, shall we say, disciplined. 
We did not have a very well-defined line. We 
were still rebels without a cause, but it was a 
very interesting time. 

Did the buildings’ spatiality clash with the 
intentions the military had for the university?
Yes, [they wanted] closing doors and curtailed 
movement. My design in Brasília, a social 
common space at UnB (University of Brasília), 
was trimmed by the vice president of the 
university in 1970. The day after I headed out 
to work on the Florianópolis bridge, they sum-
marily dropped the project. Because too many 



28

A espacialidade dos edifícios era 
conflitante com o que os militares 
pretendiam para a universidade?
Sim, [eles queriam] fechamento de portas, 
cerceamento de movimentação. O meu 
projeto em Brasília, um centro de convívio 
na UnB, foi podado pelo vice-reitor em 
1970. No dia seguinte à minha saída de 
lá, para ir fazer a ponte de Florianópolis, 
sumariamente abandonaram o projeto. 
Porque podiam se reunir demais na 
frente da reitoria, da biblioteca. “Gente 
reunida, não!”, “Dissolve o pessoal, 
dispersa!” “Vamos dispersar”, era essa a 
palavra de ordem deles.

E é justamente esse caráter aglutinador que 
está colocado no Corredor das Humanas.
É, de criar uma condição de passeio, de 
trocas. Na verdade, dialoga com aquela 
visão que o Oscar tinha do ICC [da UnB], 
que era um único edifício com várias 
faculdades juntas. Com certeza houve um 
boicote contra esses projetos. Em São 
Paulo, foram cassados o Paulo, o Artigas e 
o Jon Maitrejean. Na época, eu estava na 
UnB e não fui cassado. Eu era muito ligado 
ao reitor por ser coordenador do CEPLAN 
[Centro de Planejamento da UnB]. Entrei 
no lugar do Lelé [João Filgueiras Lima] 
para fazer e complementar as obras do 
campus. O reitor era um cara muito baca-
na, bastante liberal, o Caio Benjamin Dias, 
muito amigo do Rondon Pacheco, chefe da 
casa civil. Era médico da família do Ron-
don e protegeu a meninada dele. Mas o 
clima foi muito difícil, o campus era inva-
dido frequentemente, um negócio muito 
complicado. Eu voltei para São Paulo em 
1971, já para a Cidade Universitária. 

Como você ficou sabendo que o seu 
projeto não seria construído? 
Não fiquei sabendo, não deram satisfação 
nem nada. Depois perderam o projeto, mas 
eu descobri que eu tinha ele aqui, porque 
pelo contrato tínhamos que entregar có-
pias. Alguma coisa houve que até hoje eu 
não sei direito, ninguém confessou nada, 
mas que houve sabotagem, houve. O do 
Paulo não perderam, suprimiram porque 
ele foi cassado. Não foi fácil, a brincadeira 
foi longe demais, sumiu muita gente, muita 
gente foi morta, como o Rubens Paiva.

Mesmo para executar a FAU, não foi simples, 
o projeto foi revisado várias vezes.
Pois é, teve que chamar um calculista que 
não era o do Artigas e com quem ele não 
se dava muito bem, o Figueiredo Ferraz, o 

people could meet in front of the administration 
building, in front of the library. “Assembled 
people, no!”, “Dissolve the staff, disperse!”, 
“We are going to make you disperse.” Those 
was their slogan.

And it was precisely this feature 
of coalescing that is in place in 
Corredor das Humanas. 
That’s right, creating a situation for passage, 
exchanges. In fact, it dialogues with that vision 
Oscar had for the ICC [at UnB], which was a 
single building with several schools together. 
Certainly there was a boycott against these 
designs. In São Paulo, Paulo, Artigas and Jon 
Maitrejean were stripped of their positions. At 
the time, I was at UnB and I was not removed. 
I was closely connected to the president of the 
University since I was the CEPLAN [UnB Plan-
ning Center] coordinator. I replaced Lelé [João 
Filgueiras Lima] to carry out and complement 
the works of the campus. The president was a 
really great guy, pretty liberal, Caio Benjamin 
Dias, good friends with Rondon Pacheco, the 
Chief of staff to the president of the republic. 
He was Rondon’s family physician and protect-
ed his students. However, the atmosphere was 
really tough, the campus was frequently invad-
ed, it was really complicated. I came back to 
São Paulo in 1971, University City, specifically. 

How did you find out that your project 
would not be built? 
I did not find out. None inform me about 
anything. Later they lost the plans, but I real-
ized that I had them here with me, because 
according to the contract we had to submit 
copies. There must have been something that 
to this day I do not understand clearly. Nobody 
confessed anything, but it is clear that it was 
sabotaged. They did not lose Paulo’s, they 
eliminated it because he was removed from 
his position. It was not easy. The game went 
on for too long, many people disappeared, 
many died, like Rubens Paiva [a brazilian civil 
engineer and politician who became a victim 
of torture and forced disappearance during the 
military dictatorship]. 

Even carrying out FAU was not easy, the 
project was reviewed several times. 
That’s right, I had to call in an engineer who 
was not the same as Artigas’, whom he did 
not get along well with, Figueiredo Ferraz, 
the same person who did MASP (São Paulo 
Museum of Art). Artigas ended up monitoring 
the work poorly because, even though he was 
not stripped out of his position, from 1964 on 
he was always worried. He travelled all over 
the place, he had already gone to Uruguay 
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mesmo que fez o MASP. O Artigas acabou 
acompanhando mal a obra porque, apesar 
de ainda não ter sido cassado, de 1964 
em diante ele tava sempre preocupado. 
Ele ia para todo lado, já tinha ido uma 
vez para o Uruguai antes de ser preso. 
Então, no período em que ele trabalhou 
na FAU, foi muito sofrimento, tensão, 
um monte de coisa. Em 1973, quando o 
Miguel Colassuono assumiu a prefeitura 
no lugar do Figueiredo Ferraz, o Artigas foi 
escolhido, por sugestão minha, para fazer 
alguns projetos por São Paulo. Apesar do 
Colassuono ser ex-diretor do DOPS de São 
Paulo, ele falou, “eu também apóio, apesar 
de comunista, apatriota, vou contratar”. Já 
o tinham prendido nesse período, ele não 
estava com uma cabeça boa para fazer 
projeto. Ele tinha um temperamento dife-
rente do Oscar, que também tinha a polícia 
sempre na cola, mas não sofria tanto; 
carioca, sabe, tinha mais traquejo para 
lidar com a situação, apesar de ser decla-
radamente do PC. Um dia, eu estava com o 
Oscar e ele me disse: “você quer me des-
culpar, mas já me avisaram que vem vindo 
uma tropa me prender e eu vou me mandar 
para o Rio”. Ele estava sempre com uma 
mala pronta no porta-malas para viajar. 
Tinha três arquivos: um no Rio, um em 
Brasília e um em Paris. Dizem que o cara 
era desorganizado, mas não. Ele era um 
cara muito bem organizado do ponto de 
vista da obra dele. Mas era um clima que 
não era brincadeira, era bem complicado. 

once before going to jail. Then, during the 
time he worked at FAU, he suffered, he was 
quite stressed and went through a lot. In 1973, 
when Miguel Colassuono took over as mayor 
over Figueiredo Ferraz, Artigas was chosen, 
per my recommendation, to do some projects 
around São Paulo. Although Colassuono was 
the former director of the São Paulo DOPS 
[Department of Political and Social Order], he 
said “I also support him, despite the fact that 
he is communist and unpatriotic, I will hire 
him”. They had already caught him at that 
time, he was not in the right state of mind for 
designing. His temperament was different from 
Oscar’s, who was also being watched by the 
police, yet did not suffer as much; cariocas, 
you know, are savvier in dealing with this sort 
of situation, even if he was openly part of the 
Communist Party. One day I was with Oscar 
and he told me, “you will have to excuse me, 
but I have already been informed that troops 
are on their way to arrest me, so I am sending 
myself to Rio”. He always had a suitcase in 
the trunk of his car ready for travelling. He 
had three files, one in Rio, one in Brasília and 
one in Paris. People say that the guy was 
disorganized, but that was not so. He was an 
extremely well-organized guy in terms of his 
work. But the atmosphere was no joke, things 
were really complicated. 
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Paulo Mendes da Rocha 

Autor de emblemáticas obras como o 
ginásio do Clube Paulistano, o Pavilhão 
brasileiro em Osaka, o MuBe e o Museu 
dos Coches, ao lado de Vilanova Artigas, 
forneceu as bases da arquitetura paulista 
desde os programas privados até as 
grandes obras públicas, como os CEUs. 
No período da ditadura militar, ao ser 
contra o regime, foi cassado da FAUUSP 
juntamente com Artigas e John Maitrejean. 
É o grande nome da arquitetura brasileira 
atual, sendo laureado com o Pritzker (2006) 
e o Leão de Veneza (2016).

Qual a ideia norteadora 
do Corredor das Humanas?
O que nós pretendíamos com o projeto é 
que pelo térreo, pelo caminho a pé entre 
os pátios e os edifícios, houvesse uma 
comunicação entre cantinas, auditórios, 
bibliotecas, entre tudo aquilo que pode 
ser frequentado. A parte gremial, a asso-
ciação dos estudantes, isso ficaria em um 
contínuo passeio nessa grande alameda, 
que viria lá da História, projeto do Eduardo 
Corona, passaria pela Letras do Carlos 
Millan, pela Mineralogia do Pedro Paulo e 
por esse meu prédio, que como os outros 
edifícios tentava fortalecer essa ideia do 
térreo livre. Desta forma, meu prédio teria 
um acesso através de uma esplanada de 
entrada principal que leva ao auditório, à 
biblioteca, com o pátio prisioneiro que é 
sempre interessante, porque é uma manei-
ra de você configurar um espaço desejado 
de ar livre na biblioteca, mas que não seja 
perdido no campo e ao mesmo tempo não 
exija uma gradinha. 

Mas, voltando para o âmbito geral, nossos 
projetos visavam a essa associação entre 
edifícios e, principalmente, com a parte 
central da Universidade. O projeto da Le-
tras atravessaria de algum modo a avenida, 
parece que os grandes auditórios ficariam 
já na praça, e ali um centro de convivência 
estudantil que saía no nível da avenida e 
criava um espaço por baixo, livre, no nível 
da praça propriamente dita, com livrarias, 
lojas, cantinas, restaurantes, salão de fes-
tas e uma torre de alojamento de estudan-
tes. A pequena torre, o “torreão”, serviria 
como um hotelzinho vertical, não de gran-
de porte, nessa esplanada, no transverso 
de onde hoje está o edifício da Reitoria. 

A questão para se discutir é: “como nos 
colocamos em tudo isso de um modo 

Paulo Mendes da Rocha 
  
The author of emblematic works such as the 
gymnasium at the Clube Paulistano, the Brazil 
Pavilion in Osaka, the Museu Brasileiro de 
Escultura (Brazilian Sculpture Museum, or 
MuBe) in São Paulo, and the National Coches 
Museum in Lisbon, along with Vilanova Artigas, 
provided the basis for paulista architecture 
ranging from private projects to major public 
works, such as the Unified Educational Centers 
(or CEUs, as they are known in Portuguese). 
Along with Artigas and John Maitrejean, 
Mendes da Rocha was removed from his 
position at the School of Architecture and 
Urban Planning at the University of São Paulo 
(FAUUSP) during the Brazilian military dictator-
ship, which he opposed. He is the big name in 
current Brazilian architecture, having won the 
Pritzker prize (2006) and the Venice Biennale 
Golden Lion (2016).

What was the guiding idea for 
Corredor das Humanas?
The intention behind our design is that at 
the ground level, along the path between the 
courtyards and buildings there be communica-
tion between the canteens, auditoriums, librar-
ies, between everything that can be visited. 
The students’ union area would be on a con-
tinuous route along this grove that would go 
from the History building, designed by Eduardo 
Corona, and continue on through the building 
for Letters by Carlos Millan, that for Minerol-
ogy by Pedro Paulo, through to this building 
of mine, which like the other buildings, tried 
to reinforce the idea of a open ground floor. 
Consequently, my building would be entered 
through an esplanade that leads to the audito-
rium and the library with the interior courtyard, 
which is always interesting, since it is a way 
of setting up the open-air space desired in the 
library that neither requires being in the middle 
of a field, nor surrounded by a fence. 

However, back to the general scope of the 
project, our designs aimed at this association 
between buildings and mainly with the central 
part of the University. The plan for the Letters 
building would somehow cross the avenue. 
It seems that the large auditorium would now 
be located on the plaza level and a student 
common center with street-level access, thus 
creating an open space underneath it at the 
plaza level, as it were, with bookstores, shops, 
canteens, restaurants, recreation rooms, and 
a tower with student housing. The small tower, 
the turret, would be used as a small vertical 
hotel, not too large on this esplanade, on the 
diagonal, where the rectory building is today. 
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positivo? Como é possível, no âmbito da 
arquitetura, discutir a ideia de liberdade? 
Ou vamos abdicar disso definitivamente?”. 
A questão precisa ser colocada de modo 
radical, por exemplo: “é com liberdade ou 
não que queremos a cidade?”. É melhor 
que tudo seja de fato como imaginamos 
sempre: que a cidade seja pública e aber-
ta, a famosa ideia da cidade para todos, 
seja lá o que isso queira dizer.  

O que é uma cidade? É justamente o lugar 
da reunião, da ciência, do estudo e do tra-
balho. É o lugar do discurso e da conversa; 
muito além da praça, a cidade constitui o 
lugar do discurso. Fica fácil perceber as 
virtudes do transporte público, dos pontos 
de reuniões, dos bares, dos cafés, as rela-
ções entre habitação definitiva e habitação 
eventual, hotéis, casas, aluguel e proprie-
dade. O homem, para ter a sensação de 
conforto em relação à sua capacidade de 
trabalho, deve saber que onde há trabalho 
haverá uma casa para ele. 

Houve também um redesenho do campus?
Sim, naquela época, junto com os projetos 
do Corredor das Humanas, houve uma 
convocação para se repensar o projeto da 
Cidade Universitária dentro da FAU, na di-
reção de [Luís Inácio de] Anhaia Melo. De 
qualquer modo, aquela Cidade Universitá-
ria que nós estávamos sugerindo que seria 
possível recuperar, ela nunca se realizará 
como cidade. Essa contradição é que deve 
ser compreendida como a essência da 
razão política da cidade. Portanto, a nossa 
opinião tem certa legitimidade quanto a 
isso, tanto que ela é rejeitada ferinamente. 
O que eu quero dizer é que tentar salvar 
nossa Cidade Universitária tornando-a 
cidade dentro dessa ideologia, dessa po-
lítica, não vai dar certo, tanto que até hoje 
não se fez nenhuma passagem. Uma vez 
esboçado o conjunto de habitação para os 
estudantes, ele foi desmantelado, porque 
estava se tornando uma cidade. 

Mesmo a espacialidade objetiva, material 
da Cidade Universitária que termina no 
Rio Pinheiros, foi sempre uma estupidez 
que me indignou. Porque é uma questão 
também do parcelamento, da venda, do 
desfrute estúpido do território do planeta, 
do passado, de quando você não tinha 
nem instrumento para determinar topo-
graficamente onde fica a divisa, de modo 
que se dividia sempre do rio até a crista 
do morro, depois do morro até o outro rio. 
E a própria Universidade ser assim é uma 

The issue for discussion is: “How do we 
fit into all of this positively? How can we 
discuss the idea of freedom within the realm 
of architecture? Or are we going to disown it 
definitively?”. The question needs to be radical, 
for example: “Do we want the city to have 
freedom, or not?”. It would be better, in fact, 
to have everything be as we always imagined 
it: that the city must be public and open, 
the famous idea of the city for all, whatever 
that may mean. 

What is a city? It is precisely the place for com-
ing together, knowledge, studying and working. 
It is the place for discourse and conversation; 
above and beyond the square, the city is the 
place for discourse. It is easy to notice the 
virtues of public transportation, meeting points, 
bars, cafés, the relationships between perma-
nent and occasional housing, hotels, homes, 
rent and property. The humankind, to have a 
sense of comfort regarding its ability to work, 
must know that where there is work there will 
be a home. 

Was there also a redesigning 
of the campus? 
Yes, at the time, along with the plans for the 
Corredor das Humanas there was a call at FAU 
(School of Architecture and Urban Planning) 
from Luis Inácio de Anhaia Melo, to rethink 
the design for the University City. Anyhow, 
the University City we that we suggested was 
recoverable would in fact never be created as a 
city. This contradiction is that it must be under-
stood to be the essence of the political reason 
of the city. Therefore, our opinion has certain 
legitimacy concerning this, – and indeed it was 
vehemently rejected. What I mean is that trying 
to save our University City by turning it into a 
city within this ideology, within this policy, will 
not work out, it is not casualty that, to this day, 
not a single passage has been made. Once the 
residential complex for students was sketched, 
it was abandoned because it was turning 
the project into a city. 

Even in terms of its objective spatiality, the 
fact that the University City ends on the banks 
of the Pinheiros River has always been stupid 
and repulses me because it is also an issue 
that has to do with parceling, sales, the stupid 
enjoyment of the planet’s land, the past, with 
when there was not even an instrument for 
topographically determining where the border 
was, such that it was always divided from the 
river to the crest of the hill, beyond the hill until 
the next river. For the University itself to be 
like this is stupid because if there were three 
or four bridges crossing the Pinheiros River, 
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estupidez porque se você tivesse três ou 
quatro pontes atravessando o Rio Pinhei-
ros, a Raia Olímpica e outros institutos 
universitários do outro lado do rio, tudo 
isso já teria inaugurado uma possibilidade. 
Se não se abre fisicamente, não há razão 
para se abrir mentalmente. 

Por que não podem haver pontes? Via-
dutos que possam articular? Ferrovia? 
Navegação fluvial no futuro, por que não? 
Desativação das marginais? Sabe-se lá. 
Então aquilo pode voltar a ser uma cidade, 
mas tem que começar com o metrô, que 
tinha que chegar lá. A nova linha é mais um 
grande prejuízo, é como se você destinas-
se mesmo a USP para um cercadão estéril. 
Com esse fechamento, você fez o traçado 
do metrô passar por cólicas horríveis, fazer 
umas curvas e não passar lá dentro. Podia 
estar ali na vizinhança, como concentra-
ção, com uma disciplina inexorável de 
horários da universidade e, principalmente, 
pela vida noturna da Universidade, porque 
ela pode se realizar com mais conforto 
com metrô do que sem. A universidade não 
deve fechar nunca, você não pode imaginar 
uma universidade que às oito e meia fecha. 
Fecha o quê? A contradição é evidente: 
quanto mais você mantiver aquilo como um 
cristal intocado à medida que a cidade se 
expande, mais você vai configurando um 
Carandiru, e não uma cidade universitária. 
Professor com crachá já não dá certo.

Então, nos projetos [do Corredor das Hu-
manas] nós tínhamos essa contradição um 
tanto dolorosa, entre a cópia desse modelo 
de cidade universitária, transportando os 
estudantes para as várzeas lá do Pinheiros, 
justamente o que não seria uma cidade e 
o pensamento inteligente de uma maneira 
geral e sem dúvida de esquerda, de não 
desmantelar uma das virtudes da USP na 
época, que era constituir a própria cidade, 
ou estar ancorada na cidade com os estu-
dantes universitários. A vida universitária e 
a vida da pesquisa engendrada com a vida 
urbana, junto com a classe operária, era 
algo muito interessante de se considerar.

Esse discurso de liberdade 
foi logo interrompido... 
As dificuldades, por exemplo, de cons-
trução da FAU estavam muito ligadas à 
oposição a todo esse projeto que era tido 
como do movimento de esquerda, ligado 
a uma concepção de esquerda, inclusive 
pelo modo como se fazia na UnB pelas 
mãos de Anísio Teixeira e Oscar Niemeyer. 

the Raia Olímpica [the rowing lane on the said 
river], and other University institutes on the 
other side of the river, all of this would have 
established a possibility by now. If it cannot 
open up physically, there is no reason for it to 
do so mentally. 

Why can’t there be bridges? Overpasses that 
can interconnect? A railway? River navigation 
in the future, why not? Deactivate the Marginal 
Pinheiros highway? Who knows? Then it could 
go back to being a city, but it has to start with 
the subway, which had yet to reach there. The 
new line is another loss, it is as if you destined 
even USP to a sterile enclosure. With this clos-
ing, you put the path of the subway to suffer 
horrible colics, making curves and unable to 
pass through there. It could be in the neighbor-
hood, as a hub, with an unyielding discipline 
of schedules for the University and mainly its 
night life, because it could be achieved more 
conveniently with the subway than without it. 
The University must never close, you cannot 
imagine an University that closes at half past 
eight. What closes? The contradiction is clear: 
the more you maintain it as an untouched 
piece of crystal as the city expands, the more 
you establish a Carandiru [prison that became 
the site of a prison revolt and massacre] and 
not a Universtiy City. Professors with badges 
no longer work. 

Anyhow, in the plans [for the Corredor das 
Humanas] we had this slightly painful contra-
dition between the copy of this model for a 
University city where we transport students to 
the fields on the other side of the Pinheiros Riv-
er, precisely what would not be a city, and the 
generally intelligent and certainly leftist thought 
of not dismanteling one of the virtues of USP at 
the time, which was to establish the city itself 
or to be anchored in the city with University 
students. University life is the life of research 
created with urban life, with the working class, 
it was something quite interesting to consider. 

This discourse of freedom 
was soon interrupted... 
The difficulty, for example, in building FAU 
was quite connected to the opposition to this 
whole plan that was held as a leftist move-
ment, connected to a concept of the left, even 
in the way that was done at the University of 
Brasília by Anísio Teixeira and Oscar Niemey-
er. Regardless of aesthetic values or things 
related to that, the plan for the University 
city was a libertarian movement and was 
fought against bitterly.  
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Independente de valores estéticos, ou 
coisas do tipo, o projeto da Cidade Univer-
sitária era um movimento libertário e foi 
combatido duramente. 

Temos que lembrar que todo o golpe 
militar foi estabelecido por uma ditadura 
desagradabilíssima e trágica que ficou por 
muito tempo no país, atrapalhando todo 
esse plano. Foi uma felicidade termos 
conseguido construir a FAU, eu lutei por 
isso no Conselho Universitário, foi uma 
manobra política que se fez. Em geral, o 
processo foi interrompido, tumultuado etc. 
Apesar das fundações da Filosofia terem 
sido executadas, o projeto foi abandonado. 
Os únicos que foram feitos foram a FAU e 
a História e Geografia. Mas interrompeu-
se, sobretudo, a ideia do conjunto. 

O projeto da nova capital era 
uma referência para vocês? 
Naquele momento, pensar esses projetos 
[do Corredor] foi muito impressionante 
e muito apaixonante porque uma das 
questões era a da convivência entre os 
estudantes. Nesse sentido, a Universidade 
de Brasília foi emblemática quanto a 
uma consciência de repensar a vida e a 
produção universitária, da Universidade na 
realização da própria cidade. 

Aliás, uma questão que atinge imensa-
mente a ideia de arquitetura nesse modelo 
que está aí hoje é que nos desmoralizam 
justamente quando pensam que estão nos 
valorizando, chamam você para revitalizar 
a cidade. Como é que eu vou revitalizar a 
cidade? Centro cultural? É uma estupidez! 
A cidade já é um centro cultural, [daí] você 
fica correndo atrás e pretende revitalizar, 
quando a cidade é feita com casas, prin-
cipalmente, com transporte público, tudo 
isso. Portanto, nos desmoralizam quando 
nos chamam para resolver problemas que 
não podemos resolver e sabemos que não 
se resolvem com mais um museu, mais um 
teatro; a cidade não é feita disso exclusi-
vamente. Você vê, porém, que com todo 
esse panegírico surgem coisas novas e 
belíssimas, como esse centro de teatros da 
Praça Roosevelt. E você acaba procurando 
buracos que foram abandonados, mas es-
pontaneamente feitos pelo povo. Você vai 
lá para construir mais um monumento? Faz 
uma besteira! A cidade é em si uma monu-
mentalidade e não feita com monumentos, 
as cidades da antiguidade sim, sem dúvida 
eram feitas com monumentos, mas hoje 
não é nada disso, não faz sentido.

We must remember that the whole military 
coup was established by an extremely un-
pleasant and tragic dictatorship that remained 
in the country for a long time and got in the 
way of this whole plan. Achieving the construc-
tion of FAU was a joy. I struggled hard within 
the University Board for it and it resulted in a 
political maneuver. In general, the process was 
interrupted, tumultuous etc. Although the foun-
dation of the Philosofy building were carried 
out, the design was abandoned. Amongst the 
designs from that time, I believe that the only 
ones that were completed were those for the 
FAU and the History and Geography building. 
However, what was interrupted especially was 
the idea of a set of buildings. 

Was the design for the new capital 
a point of reference for you? 
At that point, thinking about these projects [for 
the Corredor] was quite impressive and very 
exciting because one of the issues was the 
students’ interaction. Taking this into consider-
ation, the University of Brasília was emblematic 
in terms of an awareness for rethinking the life 
and production of the University and its role in 
the creation of the city itself. 

As a matter of fact, an issue that largely touch-
es on the idea of architecture in this model 
that is in place today is that they demoralize us 
precisely when they think that they are valuing 
us, they call you in to revitalize the city. How 
can I revitalize the city? A cultural center? It 
is ridiculous! The city itself is a cultural center, 
[hence] you are running after it and you intend 
to revitalize it when a city is primarily made 
up of homes, public transportation, all of that. 
Therefore, we are demoralized when we are 
called to solve problems that cannot be solved 
and that we know cannot be solved with an-
other museum, another theater; the city is not 
made up of that alone. You see, however, that 
all this panegyric brings about new and beauti-
ful things, such as that theater center at Praça 
Roosevelt. And you end up looking for holes 
in the walls that were abandoned, yet spon-
taneously made by the people. Are you going 
there to build yet another monument? You are 
being foolish! The city itself is monumental 
and not made with monuments; that is an 
idea of the past. The cities of antiquity, were, 
there is no doubt, made with monuments, 
but today they have nothing to do with that, 
it does not make any sense. 

Reality seems to constantly disfigure plan-
ning, the possibility of contraposition, the 
future. As such, might we consider architec-
ture as a means for overcoming? 
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A realidade parece a todo momento des-
figurar o projeto, a possibilidade de con-
traposição, o futuro. Seria possível considerar 
a arquitetura como um meio de superação? 
Você chamou de realidade essa onda 
de destruição, e quem está vendo esse 
grupo de destruição vê que não é um 
grupo desorganizado; dentro da USP, por 
exemplo, são verbas votadas, são projetos 
apresentados e projetos aprovados. Eles 
acham que nós somos o quê? A realidade 
que eles têm que enfrentar. E nós temos 
que enfrentá-los de modo combativo. É 
política. Penso que é um confronto político, 
dentro de uma visão de uma sociedade 
que possa perseguir seus ideais, de se 
associar com o andamento do mundo e, 
por decisão política, ser sempre solidário 
com o que está acontecendo no mundo 
inteiro. Para que nos aproximemos através 
do conhecimento, e não daqueles que 
querem uma visão exclusivista, de caráter 
administrativo, onde se exigem portões, 
crachás, codificações. Aí começam e exigir 
arame farpado. O pretexto de que furtaram 
não sei o quê, acontece toda hora, aparece 
no jornal, umas gravurinhas lá na Pinaco-
teca, puseram esse sensor de metais, esse 
pórtico horrível que tem na entrada das 
lojas, e puseram onde? Na ponte! Naquelas 
pontezinhas, é muito amargo tudo isso.

A legislação colabora para o desastre...
Será que a nossa FAU, esse projeto do 
Corredor das Humanas seriam aprovados 
na Prefeitura? Então, você vê que é uma 
tolice essas regras que têm que ser feitas 
porque presumem uma visão predadora 
do espaço da cidade, que precisa ser 
controlado. É uma contradição, não sei se 
eu ficaria contra as leis propriamente, mas 
temos que considerar que é uma passa-
gem dolorosa. Em obras como o Parque 
Ibirapuera e o Copan do Niemeyer, essa 
liberdade já estava prevista. Tudo isso é 
muito intrigante para nós.

É interessante você imaginar que pode 
mudar o futuro. Como nós desejamos e 
sabemos que quem muda o futuro o faz 
para algo melhor ou para o desastre, no 
fundo o que se está mudando é o passa-
do, porque implica numa revisão crítica 
daquilo que era o conhecimento. Estamos 
em passagem constante no andamento da 
natureza, o nosso horizonte é de absoluta 
liberdade, o homem pode construir o que 
quiser dentro de uma visão ética – supon-
do que esse é o desejo do outro. O arqui-
teto não pode fazer nada para si.

You called this wave of destruction reality, and 
whoever is watching this group of destroyers 
sees that they are not an unorganized group; 
inside USP, for example, budgets get voted, 
plans are presented and projects are approved. 
What do they think we are? We are the reality 
that they have to face. And we have to confront 
them aggressively. It is politics. I think that it 
really is a political confrontation within a view 
of society that can pursue its ideals, associate 
itself with what is going on in the world and 
even through a political decision, always be 
in tune with what is taking place all over the 
world. In order for us to get closer to each 
other through knowledge and not to those who 
want an exclusivist, administrative view where 
are demanded gates, ID badges, passcodes 
and things of that sort. That is when they start 
to require barbed wire, turnstiles and who 
knows what else. This is on the grounds that 
somebody stole who knows what, that it hap-
pens all the time, that it shows up in the press. 
For a few little prints over at the Pinacoteca 
and they installed this metal detector, that 
horrible gateway found at shop entrances and 
to make it an inescapable passageway, where 
did they put it? On the bridge! On those little 
bridges. All of that is very bitter. 

The law contributes to the disaster… 
Could it be that our own School of Architec-
ture and Urban Planning, this design for the 
Corredor das Humanas, would get approval 
from City Hall? That is when you understand 
that these rules are nonsense that have to be 
made because they assume a predatory view 
of city space that needs to be controlled. It 
is a contradiction, I do not know if I would be 
against the laws themselves, but we have to 
consider that it is a sorry passage. In works 
like Niemeyer’s Ibirapuera Park and the Copan 
building this freedom is already allowed for. 
This is all quite intriguing to us. 

It is interesting to imagine that you can change 
the future. Since we desire and know that 
those who change the future do so for better 
or for worse, fundamentally what is being 
changed is the past, because it implies a 
critical review of what knowledge was. We are 
constantly undergoing the processes of nature, 
our horizon is that of absolute freedom, hu-
mankind can build whatever it wants within an 
ethical view considering the other’s desire. The 
architect cannot do anything for himself. 


