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Introdução 

 Este trabalho tem como objetivo traçar a trajetória profissional do arquiteto e 

urbanista Jorge Wilheim (1928-2014) e o papel que desempenhou no planejamento 

urbano de grandes cidades brasileiras. Protagonista da proposição de lei de uma 

política urbana no país e autor de importantes experiências de planejamento. O 

estudo de sua atuação profissional permitirá esclarecer elementos fundamentais da 

história do planejamento no Brasil. 

Os trabalhos começaram com o levantamento das obras, projetos e produção 

intelectual do urbanista. Como instrumentos para o levantamento de material 

recorremos a publicações literárias e a visitas ao Instituto de Arquitetos do Brasil, 

bem como a outras instituições da área.  

O material foi então sistematizado e organizado, tornando possível sua 

interpretação. 

Durante o processo percebemos que mudanças seriam necessárias. Dessa 

forma a pesquisa difere metodologicamente em parte, em relação à proposta inicial 

do projeto.  

A mudança no método consiste na análise e produção da pesquisa em três 

partes que se articulam, ao invés de cinco como havia sido descrito inicialmente.  

Seguimos os estudos analisando e produzindo uma introdução de cada 

período, apresentando as principais atuações de Wilheim e como estas se 

articulariam ao período seguinte.  

Produzimos também um estudo mais profundo e detalhado sobre o primeiro e 

segundo período da atuação de Jorge, bem como uma linha do tempo, de modo a 

apresentar esquematicamente os trabalhos e as articulações na trajetória 

profissional de Jorge Wilheim. O terceiro período, não menos importante, não foi tão 

aprofundado por relacionar-se mais a vida pública do arquiteto do que ao período 

proposto de estudo. 

Por fim, o resultado da pesquisa desses três momentos nos ajudou a 

compreender aspectos do planejamento urbano no Brasil e a contribuição de Jorge 

nele. 



 

 

 

A linha do tempo: trajetória profissional 

 Por meio da análise da trajetória profissional de Jorge Wilheim 

desenvolvemos uma linha do tempo que permite acompanhar as suas diversas 

inserções profissionais; sua atuação como planejador urbano, como arquiteto e 

como servidor público. Sua atuação poderia ser divida em três períodos de maior 

evidência. Estes períodos partem de sua formação como arquiteto e urbanista na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1952 até o seu ultimo trabalho como 

 Servidor Público, no cargo de Secretário de Desenvolvimento Urbano da 

prefeitura de São Paulo (2001-2004). 

O primeiro período (1952- 1963) esclarece o início de sua trajetória, que o 

levou à participação plena no campo das atividades do urbanista e a uma importante 

discussão do urbanismo no Brasil. Esse período começa com a sua formação em 

arquitetura e urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1952 e 

termina com a sua participação no Seminário de Habitação e Reforma Urbana em 

1963. O sHRU define a política de habitação e reforma urbana e os instrumentos 

institucionais para a sua aplicação, esses mesmos instrumentos que seriam 

retomados durante o regime militar com a criação do Banco Nacional de Habitação e 

do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. Jorge Wilheim participou desde 

debate como moderador do grupo de trabalho sobre o aglomerado urbano1. 

Capacitou-se aqui o profissional que no período seguinte se vincularia ao 

SERFHAU. O sHRU foi fator relevante neste processo. 

“[...] foi gratificante o seu resgate da formulação de reforma urbana da década 

de 60! De fato foi uma movimentação importante, com resultados (embora nem 

sempre exatamente os que propugnávamos) e minha contribuição me parece ter 

sido importante. Você foi a primeira a dizê-lo!” 

 

                                                           
1
 KOURY E BONDUKI. Das reformas de base ao BNH. 

As propostas do Seminário de Habitação e Reforma Urbana (1) 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3432 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3432


 

 

(Conversa entre Jorge Wilheim e Ana Paula Koury- 2012)O segundo período 

(1964-1975) nos traz o conhecimento de suas atividades durante os anos do 

SERFHAU, desde o primeiro estudo que apresenta ao órgão recém-criado ainda em 

19642 até o encerramento das atividades do SERFHAU em 1975. Neste período 

delineia-se o caráter de sua atuação no planejamento urbano brasileiro, esclarece-

se como Wilheim adquire espaço na vida pública do país e passa a ser uma voz 

ativa inclusive no debate internacional. 

“Na década de 70, já com a abertura lenta e gradual de Geisel, fui convidado 

a preparar uma reformulação do SERFHAU, com caráter mais participativo [...]” 

(Conversa entre Jorge Wilheim e Ana Paula Koury- 2012) 

”‘Serviço Federal de Habitação e Urbanismo’ órgão do Ministério do Interior 

que tem estimulado e financiado a elaboração de planos integrados. A presente 

contribuição resultou na alteração dalgumas orientações oficiais. Ao publicar-se este 

livro o autor fora contratado por essa entidade, para propor subsídios à reformulação 

metodológica do planejamento urbano.” 

(WILHEIM J. Urbanismo no Subdesenvolvimento. São Paulo, 1969. Editora Saga- 1ª 

Edição. Pág. 377). 

O último período (1975-2004) revela o início de suas atividades como figura 

pública ativa na prefeitura e estado de São Paulo. 

 A seguir apresentaremos o desenvolvimento das atividades em cada um dos 

períodos identificados em sua trajetória profissional. 

 

Primeiro Período da trajetória de Jorge Wilheim (1952-1963) 

 Desde sua infância em Trieste, Itália, na Argentina e mais tarde em São 

Paulo, Jorge e sua família já eram muito ligados à arte, cultura e educação. Essa 

condição lhe daria direção em toda a sua formação e vida.  

                                                           
2
 WILHEIM J. Urbanismo no Subdesenvolvimento.  São Paulo, 1969. Editora Saga- 1ª Edição. Pág. 

339, 349, 354, 377. 



 

 

Aos quatorze, publicou seu primeiro boletim, chamado “La Cravata”. Aos 

dezesseis publicava, com seu amigo Gérard Duchêne, um periódico escolar, 

intitulado “Essais”, em francês. Com o patrocínio da embaixada francesa, a revista 

tornou-se publicação nacional. Paralelamente ensinava inglês, português e 

matemática para húngaros recém-chegados no país. Mais tarde organizou o 

Movimento Música Viva. Esta ultima atuação o ligou às pessoas relacionadas à arte 

em São Paulo.  

Um ano antes da universidade foi contratado para trabalhar como assistente 

de Pietro Bardi no MASP. Trabalhou com Flávio Mota, Ludovico Brunetti, Renato 

Czirell e Gabriela Borchard. Lá desempenhou varias atividades, entre elas professor 

de história da música. Teve importantes alunos: Eunice e Rubens Paiva, Arthur 

Giannotti, Ana Maria e Pedro Paulo Popovic, Melanie e Thomaz Farkas e Ruth e 

Fernando Henrique Cardoso.  

No terceiro ano da graduação, deixou o MASP “para estagiar em algum 

escritório bom, para finalmente aprender como se fazia arquitetura.” Em seu 

segundo estágio, trabalhou com Rino Levi.  

Na vida acadêmica, ao lado de Carlos Milan e Carvalho Franco, teve forte 

atuação política no âmbito escolar, defendendo as ideias marxistas e a arquitetura 

moderna. 

Já formado, projetou casas, edifícios comercias e residências. Ganhou o 

concurso para o Hospital Santa Casa de Jaú.  Projetou a Clínica e Hospital do 

câncer de Campo Grande e o anexo do hospital Albert Einstein. Venceu também o 

concurso para a nova cidade em Mato Grosso- Angélica (1953), sua primeira 

experiência como urbanista.  

“Angélica, núcleo urbano cercado de fazendolas de café, busca responder às 

demandas de uma cidade pioneira: seu núcleo gerador é constituído do espaço da 

feira, da estação ferroviária, da pista de pouso, do campo de futebol; acrescidos de 

uma igreja, uma pousada e uma administração, a futura prefeitura. Esse núcleo tem 

o desenho de duas praças, moderna versão das tradicionais piazze delle erbe, as 

praças da catedral e do poder local em todas as cidades medievais. Mas num 

contexto todo brasileiro. De um lado desse núcleo, há o centro comercial, cuja trama 



 

 

viária é dupla, como os dedos de duas mãos que não se tocam- a malha de vias de 

pedestres e a malha de vias para veículos. Do outro lado, desenvolvem-se as 

superquadras, de predominância residencial, com algumas características então 

inovadoras. Todos os lotes residenciais abrem exclusivamente para ruas sem saída, 

evitando o desconforto do transito de passagem. O miolo das quadras destina-se a 

usos coletivos: escolas, clubes, creches, igrejas, campos esportivos, locais de 

piquenique. Entre duas superquadras, havia uma faixa de lotes para o comércio 

local.” 

(WILHEIM, Jorge. A Obra Pública de J. W. DBA, 2003 pág.33.) 

Participou também do concurso para a nova Capital do Brasil em 1956 e foi 

classificado em décimo lugar. Os vencedores foram, em ordem de colocação: 1º- 

Lucio Costa, 2º- Arquitetos Associados- Boruch Milmann, João Henrique Rocha e 

Ney Fontes Gonçalves, 3º e 4º- Marcelo Roberto e Maurício Roberto, Rino Levi, 

Roberto Cerqueira César, Luiz Roberto de Carvalho Franco e Paulo Fragoso, 5º- 

Carlos Cascaldi, João Vilanova Artigas, Mário Wagner Vieira da Cunha, Paulo de 

Camargo e Almeida,  Henrique E. Mindlin, Giancarlo Palanti, Construtécnica S/A - 

Milton C. Ghiraldini. 

Em referência ao seu projeto para Brasília ele diz: 

“Tinha consciência que não se tratava de mera urbis, e sim de uma civitas- ou 

seja, a função de capital nacional dava aos espaços urbanos um caráter simbólico e 

ao uso desse espaço um ritmo diferenciado. 

Nosso projeto buscava essa diferenciação, criando uma praça dos Três 

Poderes transformada em parque de cultura, sede do museu da nacionalidade e dos 

símbolos culturais da formação nacional. O conjunto dos ministérios constituía, em 

vez da esplanada que hoje conhecemos, um anel ao longo de uma vasta avenida 

circular, permitindo que atrás de cada ministério se desenvolvesse a trama urbana 

correspondente. Essa trama se construiria com volumes decrescentes, dos prédios 

medianamente altos para os baixos e depois as casas, até alcançar um grande 

parque, igualmente circular. O comércio local se estenderia em forma de anel entre 

os edifícios de escritórios, os ministérios e o setor residencial. Entretanto um 

comércio mais miúdo se fixaria no miolo desse setor, de modo semelhante ao que 



 

 

eu tinha projetado em Angélica e que Lúcio Costa proporia entre as superquadras. 

Contudo, havia no partido um equívoco básico: ele pressupunha que se poderia 

implantar a capital aos poucos, organicamente, á medida que suas funções fossem 

sendo transferidas do Rio para o Planalto. Na realidade- que é inevitavelmente 

política- a mudança só poderia se dar do jeito que se deu: de uma vez só, conduzida 

pela vontade de Juscelino, no estrito período de seu mandato, custasse o que 

custasse- e tendo custado o que custou!...  

(WILHEIM, Jorge. A Obra Pública de J. W. DBA, 2003 pág.35-36.) 

Contudo, havia méritos em nossa proposta: a inserção da cidade dos 

pioneiros, em lugar de seu isolamento; a praça dos Três Poderes, acrescidos de 

outro “poder”; a cultura nacional lá festejada; a proximidade entre o parque e todos 

os setores residenciais; as ruas de serviço local, semelhantes às que teria Angélica 

e às que Costa propôs. 

(WILHEIM, Jorge. A Obra Pública de J. W. DBA, 2003 pág.39.) 

Depois do concurso de Brasília em 1956, projetou apenas alguns edifícios até 

que mais tarde, em 1963, retoma as suas atividades de urbanista, como 

coordenador do grupo de trabalho do IAB de São Paulo, cargo que dividiu com 

Maurício Nogueira Batista- coordenou o grupo do Rio de Janeiro- Neste grupo 

estudavam a condição das cidades do Brasil e a necessidade de uma reforma 

urbana. Eles também estavam responsáveis pela organização do seminário de 

Habitação e Reforma Urbana, realizado no hotel Quitandinha- Rio de Janeiro. Jorge 

participou ativamente na estruturação, discussão e divulgação do Seminário e nos 

assuntos da Reforma Urbana lá tratados, que foram difundidos por meio dos boletins 

da revista “Arquitetura”3, publicada pelo IAB. A discussão do seminário foi larga 

naquele ano e seus resultados foram significativos para as diretrizes e políticas da 

reforma e habitação que se seguiram no período militar. 

Segundo Período da trajetória de Jorge Wilheim (1964-1975) 

Embora o primeiro período de sua vida profissional tenha sido significativo, o 

segundo é a ainda mais relevante para a compreensão da direção do planejamento 

                                                           
3
 Revista Arquitetura, IAB, # 12, 13, 14, 15 e 21. 

 



 

 

tomada em seus projetos urbanos. Esse período revela um volume muito maior de 

projetos de planos diretores de cidades significativas do Brasil, que foram projetadas 

pelo urbanista. Também neste período produziu dezesseis projetos de arquitetura 

em diferentes escalas, publicações e estudos importantes que podem nos ajudar a 

compreender o sentido do planejamento brasileiro orientado pelo Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo, o SERFHAU. É nesse período que ele se liga ainda mais 

fortemente à vida pública, ainda que atuando em seu escritório particular. 

Nesse intervalo mais de 24 projetos urbanos, 23 de arquitetura e, desses, 3 

de forte impacto urbano, mais de 6 estudos, estando entre eles, um de seus mais 

significativos , saíram do escritório de Wilheim.   

Os planos diretores de Curitiba, Natal, Goiânia e Campinas e os estudos 

apresentados para a COHAB e para o SERFHAU, bem como o seu livro “Urbanismo 

no Subdesenvolvimento” mostram elementos significativos da construção de um 

método de politica e desenvolvimento urbano.  

A criação de grupos locais que participam do planejamento e são 

responsáveis por sua implantação em longo prazo, como feito em Curitiba e Goiânia 

e o entendimento de como as cidades evoluíram em seu contexto econômico e 

produtivo como ferramenta de projeto são características do processo de 

planejamento do período. Vê-se nos projetos de Wilheim uma preocupação em 

propor uma direção de desenvolvimento compatível aos sistemas de vida de cada 

município, fazendo com que seus projetos assumissem um caráter tanto regional 

como local. 

Nessa fase, simultaneamente Wilheim projetava e participa de seminários 

interdisciplinares nacionais e internacionais sobre o contexto das cidades no mundo. 

É possível observar em “Urbanismo no Subdesenvolvimento” um olhar clínico de 

Jorge sobre as principais cidades brasileiras. Ele discorre de seu nascimento, 

desenvolvimento e problemas que precisariam ser encarados. Ao mesmo tempo, 

propõe, e ai está sua virtude- de imaginar e propor um ideal, como um sonhador 

hábil intelectualmente, e especula a metodologia e processo de produção das 

cidades e que contribuiriam e/ou se tornariam políticas públicas.  



 

 

“Contudo há alterações na visão cepalina que acabei fazendo: introduzi uma 

visão mais antropológica pois me interessava o que as pessoas faziam na e da 

cidade. Em muitos planos diretores (Natal, Campinas etc.) analisei a cidade segundo 

suas estruturas (principais aspectos físicos) e seguindo seus sistemas de 

vida (principais atividades rotineiras e sua importância), a fim de verificar quais as 

carências estruturais e quanto essas estruturas atendiam ou deixavam de atender 

aos sistemas de vida. Creio que valeria a pena acrescentar esta característica de 

minha forma de trabalhar pois a fui desenvolvendo em outros trabalhos.  

Talvez valesse a pena, por isso, mencionar que em meu último livro investigo e 

descrevo algumas características fundacionais da cultura brasileira (estão resumidas 

na última capa) : a miscigenação que nos ensinou a conviver com o diverso; a 

amplitude do território que gerou a cultura migrante; a porosidade social pela qual 

para ser classe dominante é suficiente ter dinheiro; e o pragmatismo que desconfia 

da lei e é por vezes a-ético.  

Ele [Castells] fala nessa introdução de outra coisa a meu respeito que me 

parece importante: chama-me de "renascentista". E isto porque em meus livros 

postulo uma maior transversalidade entre as profissões, especialmente nas escolas, 

a fim de que arquitetos dialoguem com médicos, estes com engenheiros, estes com 

biólogos, e estes com filósofos etc. Postulo que o sec. XXI poderá ser conhecido 

pelos historiadores do sec. XXII como um século de novo renascimento”. 

(Conversa entre Jorge Wilheim e Ana Paula Koury- 2012) 

Observamos também que a premissa e política do SERFHAU como órgão 

direcionador de um planejamento interligado delegavam ao município, e esses 

supervisionados, a tarefa do desenvolvimento urbano. O município por sua vez, por 

meio de concurso ou licitação contratava escritórios para a produção de seus planos 

diretores. 

Nos anos de 68 a 73, bem como em 55, Jorge está na diretoria do IAB.  

Semelhante a 64, no sHRU, mais uma vez ganha a voz da instituição que havia 

empreendido o enfrentamento da questão da reforma urbana no Brasil. Trazendo 

consigo toda a bagagem de seus estudos, projetos e experiências 



 

 

políticas/institucionais, Jorge tornou-se o personagem político como Secretário de 

Economia e Planejamento na secretaria do Estado e munícipio de São Paulo.  

 

Terceiro Período da trajetória de Jorge Wilheim (1976-2004) 

Esse último período é marcado, principalmente, pela sua atividade enquanto 

servidor público, iniciada como secretário de economia e planejamento do estado de 

São Paulo- SP em 1976. Nesta nova fase o volume de suas atividades ligadas ao 

planejamento e a arquitetura se reduz. Ele assume outros cargos públicos numa 

sucessão quase ininterrupta- Secretário de Economia e Planejamento do Estado de 

São Paulo (1976-79), Secretário de Planejamento do Município de São Paulo (1983-

86), Presidente da Fundação Bienal (1986), Secretário do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo (1987-91), Presidente da EMPLASA (1991-94), Secretário Geral 

Adjunto da HABITAT 2 (1994) e Secretário de Planejamento do Município de São 

Paulo (2001-04). As atividades no escritório particular vão se retomando à medida 

que esse período se encerra. 

 

Conclusão 

Observamos que as atividades exercidas pelo urbanista em cada período 

articulariam ao período seguinte e que essas atividades o qualificaram para os 

seguintes desafios que Wilheim enfrentaria. Esta ligação entre os períodos podem 

ser especialmente vista ao se observar como suas primeiras experiências como 

estudante e depois como urbanista o levaram ao IAB e este ao SERFHAU e aos 

seus Planos Diretores durante 1964-1975. Até este ponto Jorge já trazia consigo um 

profundo conhecimento da situação urbana no país. Ele estava fortemente engajado 

a ela, havia participado em sua formação, bem como contribuído para a direção que 

o desenvolvimento das cidades tomaria. Mesmo antes de assumir oficialmente um 

cargo público, Wilheim já era uma figura conhecida na esfera da atuação do 

planejador urbano e que mesmo de seu escritório particular ou de outras 

experiências profissionais que não no governo oficialmente, participou ativamente da 

construção pública e coletiva das políticas de desenvolvimento e das cidades 



 

 

brasileiras. O período final de sua atuação trás consigo toda a bagagem acumulada 

agora como figura pública.  

A articulação de suas constantes atividades de maior e menor importância o 

levou a uma importantíssima contribuição para o planejamento urbano e para as 

cidades brasileiras. Essa contribuição precisa ser lembrada e considerada para que 

se possa avançar no desenvolvimento de nossas cidades e nosso país.  
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