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Resumo 

A pesquisa trata do Edifício Anchieta localizado na esquina da Avenida Paulista com 

a Rua da Consolação, na cidade de São Paulo, problematizando o patrimônio 

arquitetônico e urbano, bem como discutindo suas relações com a preservação 

física. O objeto escolhido configura questões importantes da cidade, como o inicio 

da sua verticalização, a construção de moradias para os trabalhadores vinculados 

ao processo de financiamento do IAPI, além da disseminação do movimento 

moderno na arquitetura paulista. Este estudo visa também contribuir para o 

conhecimento da trajetória dos arquitetos cariocas do escritório MMM Roberto, 

autores do projeto do Anchieta. 

 

Introdução 

 “Como entender, ou mesmo aceitar, o envelhecimento da arquitetura 

moderna, cujo nome dá sua própria condição de existência?”1 A arquitetura moderna 

como forma de moradia e vivência têm estado  nas últimas décadas exposta à ação 

do tempo, mostrando as dificuldades de envelhecimento dos materiais, a ação do 

tempo que modifica e desqualifica muitas vezes aquilo que foi idealizado.  É o que 

se observa no Edifício Anchieta, construído em 1941 para abrigar funcionários do 

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, e localizado na esquina da 

Avenida Paulista com a Rua da Consolação, atualmente uma das esquinas mais 

movimentadas da cidade. Erguido sob pilotis, o edifício conjuga com maestria a 

linguagem arquitetônica moderna, em especial dos Irmãos Roberto, escritório 

carioca de arquitetura. Sua proposta de habitação resultou do encontro de diferentes 

visões e debates sobre a moradia dos trabalhadores feitas a partir do Estado Novo, 

as quais originaram obras de qualidade derivadas de processo político que pensava 

cidade, arquitetura e habitação.2   

 Entende-se que o acesso à terra e as soluções de moradias no Brasil 

estiveram atreladas inicialmente às questões sanitaristas da República Velha, à 

habitação operária e  ao decreto-lei do inquilinato de 1942. No entanto, é na ditadura 

de Vargas (1937-45) que é fortalecido o debate sobre habitação social, associada ao 

projeto nacional- desenvolvimentista, vista como a reprodução da força de trabalho e 

                                                             
1
 Flávia Brito do Nascimento, Bloco de memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural, 

2011,  p.263 
2
 Nilce Cristina Aravecchia Botas, Entre o processo técnico e a ordem política: arquitetura e urbanismo na ação 

habitacional do IAPI, 2011 



constituinte do “homem novo”.3 A construção estatal de moradia respondia ao 

impulso econômico através da industrialização e a personificação do trabalhador na 

imagem política. 

 O pensamento moderno brasileiro, dialogando com as questões 

internacionais de transformação do pensamento arquitetônico do início do século 

XX, junto ao crescimento das cidades brasileiras, levou à busca por soluções de 

arquitetura e urbanismo que representassem questões de nacionalidade e 

identidade. O governo de Getúlio Vargas possibilitou novas maneiras de realização 

arquitetônica como elemento organizador do espaço urbano, visando o uso coletivo 

com economia e qualidade4 através da construção habitacional sobre uma politica 

de capitalização de recursos. Entende-se a criação dos Institutos de Aposentadorias 

e Pensões, os IAPs, na década de 30, como diretamente ligado a essas mudanças.   

 O Edifício Anchieta será fruto deste pensamento. Realizado pelo IAPI - 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários é composto por 72 

apartamentos com áreas entre 110 a 115 metros quadrados com tipologias duplex e 

de único piso, com pé direito de 3,20 metros. A cobertura é composta por um grande 

terraço jardim coletivo, enquanto cercada pela abertura coletiva de circulação livre, o 

térreo recebe espaços para lojas, galerias e o bar Riviera, onde os planos de vidro 

indicam a circulação dos espaços e traduz uma lógica modernista.  

 Tal importância é concretizada não só pela proposta do pensamento formal 

do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), mas, 

principalmente, pelas mãos que desenharam tal obra. Inicialmente o Instituto 

determinava que os projetos arquitetônicos fossem realizados por profissionais de 

destaque, muitos dos quais eram ligados ao pensamento do movimento moderno. E 

a principio foi literal a postura adotada pelos arquitetos cariocas do escritório MM 

Roberto, Milton e Marcelo Roberto, responsáveis pelo desenho do edifício. Sob uma 

posição única dentro do IAPI, pelo qual escritório projetou dezenas de edifícios entre 

1930 e 1950, todas de expressão moderna.5  

 No Edifício Anchieta, o equacionamento dos usos, a diferenciação dos 

espaços e o minucioso detalhamento com jogos de cores representam as 

                                                             
3
 Nabil Bonduki, Origens da Habitação social no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do inquilinato e Difusão da Casa 

Própria, 2011. p.73 
4
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5
 Flávia Brito do Nascimento e Nilce Cristina Arabecchia Botas. Penha: de um projeto autoral a uma proposta 

funcional da equipe do IAPI.2014. 
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características marcantes do trabalho dos Irmãos Roberto.6 O volume determinante 

junto à tímida angulação indicando a quebra da ortogonalidade relacionada à sua 

massa em contrapartida ao desenho do terreno, traduz também uma simbologia no 

trabalho dos irmãos. O trio de arquitetos lutava pela valorização do arquiteto nas 

transformações do período, tendo grande pioneirismo no movimento moderno 

carioca. A constante preocupação com os problemas climáticos e as configurações 

interiores fortaleceram os conceitos do modernismo ressaltando a qualidade de suas 

obras, tal como se observa em vários projetos que realizaram, como a sede da ABI 

no Rio de Janeiro, no edifício-sede do Instituto de Resseguros e no Aeroporto 

Santos Dumont, projetados e construídos no mesmo período do Anchieta. O Edifício 

Anchieta segue o raciocínio cuidadoso, assim como feito no Rio de Janeiro com os 

mais variados programas edificados, tomando qualidade independente do caráter 

público ou privado do contratante.  

 O Anchieta foi um dos primeiros edifícios em altura da Avenida Paulista, cuja 

planta tipo de moradia, conjugando apartamentos de um piso e duplex e simples, 

condizem com as aspirações por um padrão mínimo de organização residencial e de 

uma forma de constituição da habitação na cidade.  

 Entender o Edifício Anchieta na década de 1940, quando foi concretizado, 

implica também compreender o crescimento e as modificações que a região central 

consolidava no período. O crescimento da cidade de São Paulo pelo 

desenvolvimento industrial tencionava as transformações urbanísticas. A Avenida 

Paulista ao longo do período recebeu não só a verticalização do Anchieta como 

começa a acomodar o capital com a mudança dos bancos do Centro, comércios, 

serviços e logo cinemas e museus. A verticalização da esquina da Rua da 

Consolação com a Avenida Paulista estava contemplando estas mudanças seguidas 

pela sofisticação propiciado pelo bar Riviera, determinando claramente as intensões 

de mudança da cidade e por pontuações relevantes da história, como a inauguração 

do cinema Belas Artes, que constituiu um importante momento cultural da região. A 

posição estratégica do edifício é símbolo da transformação da cidade que ainda 

andava de bonde e estava cercada pela arquitetura eclética.  

 Atualmente a degradação instaurada no edifício contrapõe-se à ideia de que a 

arquitetura moderna no presente se manteria como fonte de reflexão sobre a 
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permanência dos serviços desse movimento.7 A modificação física expõe o 

distanciamento de um período e propõe a reelaboração das memórias. Desta forma, 

considerou-se relevante problematizar a preservação do objeto arquitetônico, 

articulando as questões de memória e história urbana, num esforço de pesquisa 

ainda não realizado.  

 A presente pesquisa dá continuidade aos debates e estudos sobre a relação 

entre moradia para os trabalhadores e arquitetura moderna, dando enfoque em um 

edifício desta produção, levantando dados e ajudando a aprofundar o conhecimento 

tanto do caso específico, quanto das questões mais gerais desta produção 

habitacional. Ao lançar o olhar mais acurado ao Edifício Anchieta, buscou-se o 

aprofundamento no conhecimento da arquitetura habitacional moderna tomando 

como objetivo a preservação do patrimônio material e da memória. Esse estudo é 

uma forma de relacionar os interesses na história da arquitetura e do urbanismo e na 

preservação, por meio de pesquisa empírica e aproximada com os usuários 

(moradores), o qual pretende estudar estes campos a partir da memória e da uma 

realidade existente. 

 Realizou-se o levantamento do histórico do Edifício Anchieta de forma inédita 

visando a preservação patrimonial, inserindo-o no intenso debate sobre a 

preservação da arquitetura moderna e também contribuir para o entendimento da 

trajetória dos Irmãos Roberto. Não menos importante, deve-se considerar a 

pesquisa relevante ao caráter social, sendo o objetivo tomar o conhecimento da obra 

em ordem física arquitetônica, histórica e cultural. Desta forma, se compreende o 

estudo para ressaltar a importância histórica principalmente configurando essa 

lógica no contexto atual, ou seja, estabelecer considerações que traduzam a 

necessidade do conhecimento da área estudada visando a problematização da 

preservação.  

 

Objetivos 

 Objetivo principal da pesquisa foi estruturar um estudo histórico do Edifício 

Anchieta contemplando a produção arquitetônica moderna do período, organizando 

as importâncias e desdobramentos que a arquitetura do edifício caracterizou no 

processo de desenvolvimento da cidade de São Paulo, estão como objetivos: 

 Considerar sua importância como patrimônio edificado de São Paulo; 
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  Compreender a importância da arquitetura moderna como processo de 

transformação da arquitetura paulista visando sua importância para a memória 

coletiva; 

 Compreender o trabalho dos Irmãos Roberto, ampliando os dados sobre sua obra; 

  Realizar entrevistas como moradores antigos do edifício constituindo um acervo 

de história oral da edificação a partir da visão dos moradores; 

 

Metodologia 

 A pesquisa organizou-se de uma forma geral sob uma bibliografia pontual na 

abordagem dos objetivos expostos inserindo-se na pesquisa em curso da Profa. Dra. 

Flávia Brito do Nascimento sobre as formas de morar da habitação social no Brasil, 

intitulada “A casa, o conjunto e a cidade: domesticidade e formas de morar na 

habitação social moderna brasileira, 1937-1964”, que tem por objetivo estudar as 

formas de morar dos conjuntos residenciais brasileiros construídos entre 1940 e 

1960, sugeridos e implantados pelos modelos da arquitetura e urbanismo modernos 

de racionalização da habitação, construção do trabalhador e de inserção da moradia 

mínima nas unidades residenciais autônomas. 

 Tendo como base o do Inventário do Grupo de Pesquisa Pioneiros da 

Habitação Social no Brasil, a pesquisa buscou investigar os modelos de vivenda 

propagados pelo movimento moderno sobre habitação mínima e sua interpretação e 

apropriação no Brasil, problematizando os modelos da morar para os trabalhadores 

promovidos pelo Estado. Buscou-se assim trazer para o centro dos debates a 

percepção e visão dos moradores e usuários sobre as vivências com a moradia 

estatal. 

 Conceituou-se a pesquisa tomando como início esta fonte a fim de melhor 

visualizar o espaço temporal que se estudou e o contexto habitacional em que está 

inserido o objeto estudado. Esta fonte possibilitou também dimensionar o contexto 

de patrimonialização da habitação social fundamentada pelo modernismo, isso 

através do estudo das plantas e das tipologias de edificações habitacionais do 

mesmo período, citados na bibliografia proposta, criando um campo para 

contextualização formal do edifício no âmbito a preservação. 

 Foram utilizados como fontes periódicos e artigos que tratassem do trabalho 

dos irmãos Roberto, constando que não há publicações com caráter bibliográfico ou 

coletânea de obras documentadas para o complemento da pesquisa, realizando 



desta maneira uma documentação inédita em recorte para contribuição da escrita 

dessa história não registrada. 

 A pesquisa organizou-se ainda na busca da própria arquitetura como fonte do 

estudo, a partir da analise de desenhos existentes e no levantamento material do 

redesenho de plantas devido a não existência das informações originais, isso com a 

finalidade de entendimento não só espacial como também a do morar moderno nas 

condições temporais propostas até os dias atuais. 

 Realizamos diversos trabalhos de campo para a observação do contexto 

atual, análise de conservação e coletânea de relatos orais e iconográficos dos 

residentes antigos e novos do local para documentação da identidade do edifício. 

 

Desenvolvimento 

 A pesquisa se desenvolveu inicialmente por dez meses pela Escola da 

Cidade e por um ano sob vigência da Fapesp e organizou-se na busca da própria 

arquitetura como fonte do estudo, a partir da coleta dos dados materias como 

periódicos, iconografias e levantamentos, compreendeu-se estruturar a narrativa do 

edifício temporalmente e fisicamente na história da cidade, isso com a finalidade de 

entendimento não só espacial como também a do morar moderno nas condições 

temporais propostas até os dias atuais. 

 Como ponto de partida visou à descrição total das atividades programadas para 

a primeira etapa do trabalho, que buscou a coleta de materiais condicionados ao 

entendimento histórico e físico do objeto estudado. Os itens desta primeira etapa foi 

o levantamento bibliográfico e de periódicos a fim de estruturar a temática da 

pesquisa; a visita ao Grupo de pesquisa Pioneiros da Habitação Social no Brasil 

para coleta de dados e visitas aos acervos públicos da cidade de São Paulo em 

busca de documentações e iconografias. Além da coleta material foram realizadas 

visitas periódicas ao Edifício Anchieta que resultou em diferentes tipos de materiais 

como a produção de desenhos técnicos que aproximaram o objeto à realidade do 

estudo. 

 Foi realizada também uma visita a campo à cidade do Rio de Janeiro o qual foi 

coletado materiais referentes à trajetória dos Irmãos Roberto, realizado pesquisas 

em acervos governamentais da cidade e entrevista com Márcio Roberto, filho de 

Maurício Roberto. 



 Em uma segunda etapa de trabalho  foi compilado documentos não 

encontrados anteriormente, resultado da busca em instituições públicas da cidade de 

São Paulo que soma a trajetória histórica do objeto estudado. Localizamos plantas e 

processos de modificações. Como produto também foi analisado um acervo de 

periódicos do IAPI junto com a aluna Ana Pahor da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo.  

 Junto a a documentação original encontrada foi produzido um mapenamento de 

danos na fachada do edifício, o qual podê ser registrado a totalidade do edifício quanto 

ao seu período e como se dá a relação de cuidados desde então. 

 Conferindo o cronograma proposto foi estrururado um roteiro para elaboração 

de entrevistas com os moradores para registro da história oral. As entrevistas foram 

realizadas periódicamente com uma parcela dos moradores mais antigos e 

documentado com a sua transcrição. Esta foi verificada como a etapa com maior 

importância pois condiciona a veraciade da vivência e os sentimentos encontrados pelo 

elemento edificado. 

 O trabalho foi encerrado com um texto integral, o qual buscou dentro das fontes 

primárias e secundárias em conjunto com todos os produtos levantados e produzidos, 

direcionar para o conhecimento minucioso da obra de forma real, o texto argumenta e 

desenvolve uma análise geral do objeto segundo as diferentes temáticas envolvidas 

por ele e sua temporalidade envolvente na narrativa da cidade de São Paulo do ontem 

até o amanhã. 

 O período vigente contou também com o relato das participações em seminários 

e congressos de iniciação científica como 1ª Etapa do 22º Simpósio Internacional de 

Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP, VI Jornada de Iniciação 

Científica da Escola da Cidade e 14º Congresso Nacional de Iniciação Científica 

CONIC-SEMESP, na categoria pesquisa em andamento, todos de temáticas 

referentes ao trabalho em desenvolvimento. E como atividade externa foi registrado 

a participação nos seminários “Simpósio Domesticidade, gênero e cultura material” e 

“Reconhecimento dos bens culturais: métodos, inventários e repercursões 

normativas”. Realizados pelo CPC -USP (Centro de Preservação Cultural da 

Universidade de São Paulo) 

 

 

 



Resultados 

 O Edifício Anchieta expressa importância em diferentes escalas da vida 

urbana da cidade de São Paulo. O seu desenvolvimento como moradia, a 

expressividade plástica da representação do modernismo e a vivência social, do 

morar e do frequentar, são razões relevantes na narrativa historiográfica do próprio 

edifício. No entanto, o elemento moderno é hoje pautado timidamente na história 

contemporânea em processo na cidade e confecciona as duras marcas do tempo. 

 O aspecto físico dado pelo envelhecimento do edifício distancia-o de seus 

ideais projetados, no entanto, a problemática colocada fortemente sobre as questões 

patrimoniais e de preservação é acertada ao que se coloca Flávia Brito:  

 

...a aproximação e valoração dos conjuntos residências resignar-se com os 
fatos da ação do tempo, que é parte da historicidade das edificações, e 
considerar que há adições que adquiriram seu direito de permanecer, e que, 
por fim, há processos de envelhecimento. (NASCIMENTO, 2011 p.263) 

 

Compreender a arquitetura moderna através da degradação que atualmente 

se instaura através do tempo, é contraditório quando pensado as premissas que 

objetivaram tais efeitos. No entanto é claro compreender o Edifício Anchieta além 

das questões materiais, busca-se a partir do recorte dado por este, aproximar a 

valoração do contexto marcado por sua implantação e pelas vivências que foram 

proporcionadas ao longo do tempo, onde as marcas são os sinais mais notórios da 

historicidade. 

 A questão evidenciada atinge diretamente os conjuntos residências, objetos 

não contemplados, até então, por ações patrimoniais. O Edifício Anchieta se 

enquadra na problemática, mesmo que a discussão do modernismo tenha se 

instaurado a principio, pelo contexto cultural e econômico. Tratar o objeto como 

patrimônio reforça a “construção dos sentidos da habitação social no âmbito da 

história da arquitetura nacional e seus desdobramentos no campo do patrimônio 

cultural”8  

 Valorar a produção habitacional é meio de atribuir significado ao modo de vida 

do trabalhador na cidade, o qual ganhou seu espaço também pela sociabilidade, 

somado ao modo de morar, constituindo por si possibilidades de memória, os quais 

constroem fortemente as narrativas atreladas à vida urbana. 9 
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 Flávia Brito do Nascimento. Bloco de memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural. 

Tese (Doutorado) 2011.. p. 203 
9
 Idem. p. 211 



 A atribuição de valor ao Edifício Anchieta nesse esforço de pesquisa é dada 

pelas diversas vertentes (formal, cognitiva e afetiva)10, no entanto, é importante 

ressaltar a documentação do relato oral dos residentes, o qual comprova a 

confiabilidade da cronologia do objeto estudado e principalmente consegue costurar 

valores além da materialidade. 

 O trabalho estruturado, até então, esteve em busca de criar a narrativa 

urbana sob o recorte de um objeto, o qual a valoração deste permite ir além de sua 

edificação. Afirma que a urbanidade se dá também dentro do objeto edificado e 

principalmente nas conformações da vivência do mesmo. Com isso, é certo que o 

espaço é passível de um passado a ser atribuído em sua materialidade, 

constituindo-o como um possível lugar de memória na cidade.11  

 

Considerações finais 

O trabalho conformou caminhos para diferentes áreas do conhecimento da 

arquitetura, assuntos vastos ou pouco debatidos, mas que possibilitam replicar o 

ponto de vista aqui estudado em outros objetos para além do Edifício Anchieta. 

O estudo faz referência não só a história cronológica, mas principalmente 

remete-se a história em curso, dado o anseio em discutir um objeto não preservado 

por uma instituição governamental, mas com possibilidades da valoração, 

verificando a temporalidade recente, objetivou o Edifício Anchieta como elemento 

recortado para estudo. No entanto a visualização prática desse objeto sob 

aproximação além da bibliografia temática ou mesmo do levantamento de 

documentações, periódicos e iconografias tornou-se distante ao desejo de objetivar 

a aproximação com os moradores, onde as entrevistas visaram a aproximação com 

a memória, visto que está se dá no tempo presente. 

Por razões cooperativas buscou-se traçar o inicio de uma história atrelada ao 

imaginário e às memórias, construindo o ideal da cidade do amanhã que será 

contado como história urbana e social, em antecipação aos órgãos institucionais de 

preservação, possibilitando o reconhecimento da história recente da cidade de São 

Paulo. 
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