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Pensamento e leituras de Luiz de Anhaia Mello – das propostas 
de uma arte urbana ao planejamento de um urbanismo 

humanista  

Thought and readings of Luiz de Anhaia Mello – from the proposals of an urban art to 
the planning of a humanist urbanism 

Pensamiento y lecturas de Luiz de Mello Anhaia – de las propuestas de arte urbana a la 
planificación de un urbanismo humanista  

RESUMO  
Este trabalho inscreve-se em pesquisas anteriores no âmbito de uma história cultural urbana de atores e 
leituras, enfocando algumas referências européias e americanas presentes nos textos de Luiz de Anhaia 
Mello, figura central do pensamento paulista no século XX. Trata-se de um estudo de caso sobre 
modalidades de apropriação e difusão dos saberes urbanísticos no Brasil, alinhando-se às reflexões do 
PPG da FAU-Mackenzie sobre “história, cultura e urbanismo – historiografia e conexões internacionais”. 
Considerações sobre o conteúdo plural da biblioteca deste engenheiro levam ao cotejamento do 
mosaico de citações presentes nos seus textos e às ideias assinaladas por ele nos livros lidos; imagens 
destes funcionam como fio condutor a alguns temas ligados à arte urbana e ao planejamento humanista 
da cidade, que se destacam em sua reflexão crítica, entre 1920 e 1960.  

PALAVRAS-CHAVE: história cultural, pensamento urbano, São Paulo 

 

ABSTRACT 
This paper continues previous personal researches on a cultural urban history of actors and readings, 
focusing some European and American references that appear on Luiz de Anhaia Mello's texts. He is an 
outstanding personality of São Paulo's intellectuality on the 20th century. This is a case study about 
forms of appropriation and diffusion of urbanism knowledge in Brazil, which is aligned to reflections from 
FAU-Mackenzie's PPG on “history, culture and city planning – historiography and international 
connections”. We shall consider the content of books in many connected fields belonging to this 
engineer's personal library leading to cross referencing the mosaic of quotes in his texts with the ideas 
marked by him on the books read; images of these books are used as a guidance to themes referred to 
urban art and humanistic city planning, showing some  aspects of his  thoughts between 1920 and 1960. 

KEY-WORDS: intellectual history, urbanistic knowledge, São Paulo  

 

RESUMEN: 

Se inscribe el presente trabajo en investigaciones anteriores en el ámbito de una historia urbana 
cultural de actores y lecturas, enfocando algunas referencias europeas y americanas presentes en los 
textos de Luiz de Anhaia Mello, figura central del pensamiento paulista en el siglo XX. Se trata de un 
estudio de caso sobre modalidades de apropiación y difusión de los saberes urbanísticos en Brasil, 
alineándose a las reflexiones del PPG de FAU-Mackenzie sobre “historia, cultura y urbanismo – 
historiografía y conexiones internacionales”. Consideraciones sobre el contenido plural de la biblioteca 
de este ingeniero llevan al cotejo del mosaico de citaciones presentes en sus textos y a las ideas 
señaladas por él en los libros leídos; imágenes de estos funcionan como un hilo conductor para tratar 
de algunos temas relacionados al arte urbana y a la planificación humanista de la ciudad, que se 
destacan en su reflexión crítica, entre 1920 y 1960. 
PALABRAS-CLAVE : historia cultural, pensamiento urbano, San Paulo  
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1. INTRODUÇÃO  

O transnacionalismo está na base do ideário dos que pensam a cidade, ou na “gênese do 
urbanismo”, como convencionalmente se afirma – sabe-se que esta questão é incontornável 
em qualquer pesquisa sobre as linhas de pensamento dos engenheiros e arquitetos que 
partilhavam referências de circulação internacional, a serem especificadas em cada estudo de 
caso, segundo historicidades próprias e situações locais. Isto sugere que  a dinâmica urbana é 
fruto do cruzamento de histórias de atores e leituras1 – as relações interculturais, triangulares, 
bilaterais e unilaterais presentes na apropriação de textos é um campo a ser aprofundando, 
tanto para o século 19 quanto para o 20. Assim, a “internazionale” das problemáticas própria 
da história da urbanística2, solicita estudos aprofundados sobre a bagagem de conhecimentos 
dos seus protagonistas, canais de aquisição dos saberes e redes em que se inserem. 

Quando se pretende desenvolver uma biografia intelectual, relações em vários níveis se 
impõem: entre os discursos dos atores expressos em textos de ordem diversa e as matrizes de 
referência de que lançam mão (inclusive suas sincronias e diacronias), bem como as interações 
ou as incompatibilidades destes entre si, com a sociedade em que vivem, e em relação a 
outros atores que nela convivem. Escolhas se fazem necessárias. 

No caso de Luiz de Anhaia Mello, a leitura de obras de sua biblioteca em torno de um certo 
número de tópicos, o exame detido das marginalias e das ideias que sublinhava nos livros de 
autores os mais diversos, vem permitindo detectar as apropriações destes, presentes em suas 
obras. Tecer relações intertextuais entre citações e matrizes intelectuais faz parte de uma 
metodologia que toma por base os conceitos de apropriação e seus derivados, à luz da 
historiografia recente. Por outro lado, o envolvimento e familiaridade com suas leituras, 
reflexões e criticas deve se associar ao conhecimento da história de São Paulo. Porém, se sua 
participação e embates vivenciados na gestão política dos “rumos da cidade” já foram 
estudados por alguns autores, bem como seu papel “dissidente” neste sentido3 – interessa-
nos, sobretudo, desenvolver uma análise que se inscreva na linha de pesquisa sobre práticas 
de leitura, a partir de uma “história cultural do social”4, articulada aos estudos de geração 
intelectual e de tradições institucionais. Inscrevem-se aí, a atuação de Anhaia Mello na Escola 

                                                 
1
 Sobre a metodologia de « histórias cruzadas » cf. WERNER, M. & ZIMMERMANN, B., (dir.), Penser l’histoire 

croisée: entre empirie et réflexivité. In De la comparaison à l’histoire croisée, Paris: Le Seuil, 2004. Tratarei mais 
detalhadamente desta metodologia na mesa Historiografia I – narratividade, tempos e memória.  
 
2
 Para citar apenas duas referências: CALABI, D., Storia dell’urbanistica europea, Milão: B. Mondatori, 2004, p. 3 e ss. 

e J.-L. COHEN, A emergência do urbanismo, uma questão transatlântica. In SILVA PEREIRA, M. C da, et all, 
Urbanismo em questão, Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/PROURB, 2003. Em uma das obras clássicas do urbanismo presente 
na biblioteca de Anhaia Mello, R. Unwin, Ètude pratique des plans de Villes (assinado e datado 1926), tradução 
francesa de Jaussely, está sublinhada na Introdução, a questão da generalidade das questões urbanas no século 20, 
os “caminhos paralelos” semelhantes em todos os países. Em outras ocasiões ele manifesta consciência desta 
internacionalização, de que a composição de sua biblioteca é a maior prova. 
3
 Ver especialmente: CAMPOS, C. M. Os rumos da cidade – Urbanismo e modernização em São Paulo, São Paulo: Ed. 

Senac, 2002, e ARASAWA, C. H. Uma posição dissidente: Luiz de Anhaia Mello, in Engenharia e Poder. Construtores 
da nova ordem em São Paulo (1890-1940), São Paulo: Alameda, 2008. 
4
 Além das obras conhecidas de Roger Chartier, ver KRAUS, D. Appropriations et pratiques de la lecture. Les 

fondements méthodologiques et théoriques de l’approche de l’histoire culturelle de Roger Chartier, in Labyrinthe – 
atelier interdisciplinaire,  n.3, 1999, p. 13-25.  
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Politécnica e em outras instituições ligadas à profissão do engenheiro, suas escolhas temáticas 
na docência em urbanismo, os suportes e as modalidades de circulação de seus textos e 
discursos, assim como os caminhos de sua difusão (locais em que faz as palestras e veículos em 
que são publicadas). Trago aqui apenas alguns elementos de um trabalho que está se 
iniciando, em guisa de uma contribuição à história cultural do urbanismo paulista, nos termos 
de uma bibliografia intelectual5 do ideário defendido por este engenheiro. Como ele lia, o que 
lia, quando e como recorre às citações em seus textos são as questões centrais a serem 
respondidas com o avanço da pesquisa. 

2. LUIZ DE ANHAIA MELLO NA HISTORIOGRAFIA 

Professor da Escola Politécnica de São Paulo, figura emblemática do pensamento urbanístico 
da primeira metade do século 20, como muitos autores já observaram, Luiz Ignacio Romeiro de 
Anhaia Mello (1891-1974) apresenta uma trajetória intelectual impar que permite entender 
traços da cultura profissional da elite dos nossos arquitetos-urbanistas dada sua presença em 
vários campos de atuação e pelos inúmeros textos escritos do final dos anos 1920 aos anos 
1960, período que nos interessa mais de perto.  

O projeto que estamos desenvolvendo com bolsa da Capes junto ao programa de Pós-
graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie começou em janeiro de 2014. As ideias 
que apresento aqui são parciais e pouco conclusivas, funcionam apenas a titulo de exemplo da 
démarche que está sendo adotada, aberta ao debate e sugestões; neste estágio, porém, os 
textos que já foram lidos permitem algumas observações e hipóteses.  

Sabe-se que reconhecidos nomes da nossa historiografia bem como alguns de seus discípulos 
(mestrandos e doutorandos) já escreveram sobre aspectos da obra de Anhaia Mello; e que 
dados biográficos foram levantados na tese de Sylvia Ficher, em 1989 sobre os Arquitetos da 
Poli publicada em 2005. Esta autora resume sua trajetória e arrola cerca de 70 artigos e livros 
que escreveu entre 1929 e 1974, dados que outros vão retomando e listando em livros e 
capítulos subseqüentes.  

Candido Malta Campos em seu livro Rumos da Cidade, ao analisar o urbanismo e a 
modernização de São Paulo, mapeia e descreve fatos da carreira administrativa e política de 
Anhaia Mello como um personagem inscrito nas gestões municipais da paulicéia: redes de 
relações, cargos, combates e disputas em que ele se envolve, bem como as leis e atos que 
projeta ou efetivamente formaliza e consegue colocar em vigor. Outros trabalhos acadêmicos 
abordam aspectos pontuais de sua obra, como o “recreio ativo organizado”, a “árvore do 
urbanismo”, ou a cisão entre a “prática discursiva referenciada” e a “prática concreta da 
gestão urbana”6. Observei nas bibliografias desses trabalhos sobre Anhaia Mello, que poucos 

                                                 
5
 Refiro-me à linha de análise que desenvolvi no meu livro Engenheiro Aarão Reis: o progresso como missão. Belo 

Horizonte: Fundação João Pinheiro/CREA, 1997; sobre este enfoque na historiografia do urbanismo, reli entre 
outros, CLAUDE V. e SAUNIER, P.-Y., L’urbanisme au début du siècle. De la reforme urbaine à la compétence 
technique, Vingtième Siècle, n. 64, out.-dez. 1999, p. 25-40. 
6
 Destaco entre os trabalhos levantados: ARASAWA, C. H.  A “Árvore do Urbanismo” de Luiz de Anhaia Mello. 

Dissertação de mestrado em História, FFLCH, USP, 1999, e Engenharia e Poder...op. cit.; TIMÓTEO J. P., A cidade de 
São Paulo em “escala humana”. Luiz de Anhaia Mello e sua proposta de recreio ativo organizado, Dissertação de 
mestrado em História, IFCH, UNICAMP, 2008; BRESCIANI,  M. S., Estudo da trajetória profissional do engenheiro-
arquiteto Luiz I. R. de Anhaia Mello in SALGADO, I.; BERTONI, A. (orgs). Da construção do território ao planejamento 
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são os livros de sua biblioteca arrolados e que estes não foram certamente consultados com o 
propósito especifico do meu projeto.   

Assim, minha contribuição se afigura em termos de um estudo mais aprofundado de sua 
biblioteca, dos autores que convoca, cotejando as ideias que sublinhava nos livros lidos com 
aquelas dos seus textos, nos quais explicita suas posições sobre os problemas do urbanismo. 
Paralelamente associo seu pensamento e leituras com os de autores que escrevem sobre o 
crescimento de São Paulo, no momento em que se ativa o debate urbanístico, de que ele é 
uma das vozes competentes desde o final dos anos 20.  

3. ANHAIA MELLO LEITOR – GENEALOGIAS DE AUTORES LIDOS   

 

Figura 1 - Estante da biblioteca da Pós-Graduação da FAU-USP. 

 

Fonte: foto do autor, 2014. 

 

O pluralismo de suas leituras, hoje ocupando estantes de vários campos na biblioteca da FAU-
USP da rua Maranhão, no solar dos Penteado (que ele ajudou a reformar em 1946), indicam 
que Anhaia Mello já era um homem interdisciplinar (termo que Houaiss data de 1926 como 
dicionarizado), ou seja, o engenheiro é leitor de obras nas áreas de planejamento urbano, 
história do urbanismo, sociologia, economia, direito, educação, história da arquitetura, história 
da técnica, teoria e história da arte, engenharia sanitária, habitação, etc – alguns dos pilares do 
seu conhecimento.  

 

                                                                                                                                               
das cidade: competências técnicas e saberes profissionais na Europa e nas Américas (1850-1930). São Carlos: RIMA, 
2010. p.158-159.   
Além destes autores, N. Someck, S. Feldman, R. Rolnik, M. C. Leme, M. Carpintero, M. C. Schicchi, também fizeram 
considerações sobre aspectos da obra de Anhaia Mello em seus livros, originados de teses.  
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Figura 2 - Página de livro com marginalia.  

 

Fonte: GEDDES, P. Cities  in Evolution, s.d. 

 

Nessa página do livro de Patrick Geddes, Cities in Evolution, edição cuja data é imprecisa7 
(sabe-se que a primeira edição é de 1915, como assinala Anhaia no seu exemplar), ele escreve 
verticalmente na margem direita da página: equipes interdisciplinares homogeneas. E no texto 
sublinha frases que merecem registro sobre o trabalho coletivo e justamente “interdisciplinar” 
que era patente nos urbanistas do inicio do século 20:  

 
“... close cooperation of a small group of people working together over a considerable periode. The 
principal conditions are that the individual members of such a group represent a wide variety of trainning 
and experience and yet possess a common understanding (a common vocabulary)...” 

 

Esta página do livro de Geddes, autor citado em vários textos de Anhaia, serve de plataforma 
para começar a considerar suas posturas intelectuais. Em artigo como o de 1957, sobre o 
planejador, o arquiteto e o engenheiro8, que comentarei mais adiante, fica clara a menção aos 
cientistas sociais para determinar o “diagnóstico” e os “objetivos” do planejamento, cabendo 

                                                 
7
 Segundo FREY J.-P., L’invention du Manuel d’urbanisme, em prefácio da tradução francesa de 2012 do livro de R. 

Unwin, essa edição da  tradução de Jaussely dataria de 1922 ou 1924.  
8
 ANHAIA MELLO, L. de, Planejamento, arquitetura, engenharia. Contrastes e confrontos. Habitat, São Paulo, n.38, 

jan. 1957, p. 2-8. 
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aos técnicos, em seguida, sua realização – a “galáxia de técnicos” deve envolver “engenheiros, 
paisagistas, artistas, médicos, juristas, economistas, sociólogos, políticos... [nesta] “arte e 
técnica do planejamento”, que é antes de tudo uma “filosofia” ou um “processo social”, “uma 
geonomia e não uma geotecnia” (assertiva que Anhaia Mello já havia copiado na margem do 
livro de Gaston Bardet, Le Nouvel Urbanisme, publicado em 1948 e adquirido em 1949, na 
busca de definir este novo urbanismo “humanamente desejável”, visando substituir “a visão 
geométrica da cidade pela visão orgânica dos grupos sociais”. 

Para quem considerava que “urbanismo era cooperação” já em 1929, esta “ciência” dependia 
da colaboração do “sociólogo, do legislador, do jurista, do político, do administrador, do 
economista e de todo cidadão” (cf. Prefácio de seu livro Problemas de Urbanismo, 1929).  A 
referência a outras disciplinas se manifesta em passagens diversas de seus textos e é uma 
evidência nas estantes de sua biblioteca.  

A frase final do livro de Carol Aronovici9  – I have bought golden opinions from all sorts of 
people (de Shakespeare, em Macbeth) está sublinhada e copiada por Anhaia na primeira 
página do mesmo livro, e exemplifica sua démarche intelectual em quase todos os seus textos, 
ao compilar e associar citações das mais variadas fontes para caucionar e justificar suas ideias.  

Observe-se que quando da doação da sua biblioteca à FAU em 1973, não foi feito inventário 
(no atual estágio da pesquisa o número de obras não pode ser ainda estabelecido e este nunca 
será absoluto, pois além dos livros se repartirem entre duas bibliotecas da FAU-USP, nem 
sempre uma doação cobre a totalidade de uma biblioteca pessoal – pode haver outras 
instituições que receberam livros dele); a indicação que hoje diferencia seus livros dos demais 
nas estantes da FAU é uma pastilhinha vermelha (que muitas vezes já se descolou...). Porém, 
conhecendo-se o que se lia na época, e a partir de associações e remissões de um livro a outro, 
tenho localizado livros de autores que julgo obrigatórios em sua biblioteca. Já observei, que os 
campos do conhecimento em que se inscrevem os livros de Anhaia Mello cobrem áreas 
diversas – composição que revela sua erudição e a referida “interdisciplinaridade”; destaco 
ainda a atualidade de suas leituras detectada na data que se segue à sua assinatura no 
frontispício dos livros: em geral, estes eram adquiridos um ano depois da data de publicação 
no exterior, e há mesmo livros cuja data de aquisição é a do ano da edição. Mas, nem todos 
são assinados e datados, ou são assinados e não contêm a data da aquisição – há casos em que 
supomos ser dele um livro e o confirmamos pela inscrição da doação na página final; por 
exemplo, ao ver o grande livro de Marcel Poëte, Une Vie de Cité. Paris de sa naissance à nos 
jours na estante, sabíamos que só podia ser da biblioteca de Anhaia. Muitos portam o selo da 
Livraria Triângulo (tradicional livraria do centro de São Paulo, na antiga rua do Thesouro), cuja 
importância é confirmada por colegas da Literatura. Entre os livros até o momento 
consultados vi o selo da Casa Garraux em poucos.  

As dedicatórias são raras, mas encontramos uma significativa: Gustavo Giovannoni dedica-lhe 
Vechie Città ed Edilizia Nuova, publicado em Turim em 1931, a 08/06/1931: Al chiarino sig. 
Prof. Ing. Luiz de Anhaia Mello com alta stima de GG. (Não pude apurar se o autor esteve na 
cidade – observe-se que Anhaia Mello era então prefeito de São Paulo, por brevíssimo 
período). 

                                                 
9
 Cf. ARONOVICI, C., Community Building. Science, Technique and Art, N.Y, 1956. Norte-americano, autor de The 

Social Survey (1916), Americanization (1920), escrevia sobre “organized leisure”, “housing conditions’ e 
desenvolvimento de subúrbios como alternativa ao crescimento desmesurado de cidades, temas presentes no 
ideário de Anhaia Mello.  
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As genealogias ou a rede de autores lidos também podem ser um aspecto significativo a 
cotejar para se analisar o pensamento de Anhaia Mello: leitor de Marcel Poëte, só podia sê-lo 
de um Gaston Bardet, seu genro, de Patrick Geddes, Le Play, Raymond Unwin, Pierre Lavedan, 
Fustel de Coulanges, H. Taine, O. Spengler, Teillard de Chardin...– nomes cujas conexões 
podem ser detectadas – darei alguns exemplos de temáticas que os unificam.  

Tenho observado seu pensamento em relação a Problemas do Urbanismo (titulo do seu 
primeiro e conhecido livro que reúne seis conferências em 1929, feitas no Rotary Club e no 
Instituto de Engenharia), dentro da seguinte periodização: dos anos 1920 aos anos 1940 e 
1950 (quando se dedica, principalmente, à Comissão Orientadora do Plano da Cidade, e depois 
ao Plano diretor do município e ao Planejamento regional de São Paulo, em 1954). Muitos 
atores já se referiram à acirrada polêmica com Prestes Maia –  porém, lembre-se que ambos se 
formaram sob as mesmas matrizes culturais e, portanto, partilhavam leituras semelhantes: 
resta verificar como liam e em qual contexto citaram autores-chave do pensamento 
urbanístico.  

Sabe-se que a carreira política de Anhaia se reduz a períodos curtos e que ele é, sobretudo, 
considerado um teórico ou “formador de opinião” – opção pessoal de que estaria consciente, 
assinalando, por exemplo, no livro de Gaston Bardet, Pierre sur pierre. Construction du Nouvel 
Urbanisme, assinado e datado 1947, a seguinte frase: “.....não se pode fazer ao mesmo tempo, 
uma carreira e uma obra. Deve-se escolher” ( “...on ne peut faire, à la fois une carrière et une 
oeuvre. Il faut choisir”). Anhaia se considerava provavelmente acima de seus pares e fazia de 
sua erudição e da consideração dos “valores humanos” da vida na cidade um diferencial de sua 
postura, com dificuldades de se adaptar ao jogo político, o que nos parece patente quando ele 
sublinha uma frase de Aronovici10: “ que sejam demagogos políticos ou demagogos técnicos 
que tomem nosso destino em mãos, isso pouco importa...”, e acrescenta de seu próprio punho 
na margem: “Um é tão ruim como o outro!”. 

Leitor de nomes franceses e anglo-saxões conhecidos nos anais do urbanismo (nem sempre da 
mesma geração, ou nos quais se detectam incompatibilidades), citados explicitamente ou não 
em seus numerosos textos, estes constituem um mosaico de citações – cruzam-se autores de 
procedência e credos diversos, ou de genealogias de pensamento divergentes, os quais 
podemos nos perguntar como eram lidos e reunidos. Uma bibliografia tem também sua 
história. 

Por ex., Anhaia Melo é leitor de Jules Méline, autor de Le Retour à la terre et la 
superproduction industrielle, obra do final do século 19 (que contou com reedições). Méline é 
conhecido nos meios cultos da França como defensor do mundo agrícola; há uma descrição 
em seu livro que merece registro: ele associa a “prosperidade pública” a uma árvore, em que 
“a agricultura é a raiz, a indústria e o comércio os ramos e as folhas”, assinalando que “se a 
raiz sofre, as folhas caem, os ramos se quebram e a árvore morre” (p. 343 do livro de Méline, 
sublinhada por Anhaia Mello). Penso na conhecida imagem da “árvore do urbanismo” de 
Anhaia, embora com outra representação, que o aproximaria mais do ideário americano: a 
opinião pública é a raiz que sustenta o tronco das comissões do plano da cidade, a copa da 
árvore é a legislação, resultando no progresso urbano representado pela sombra...). Observe-
se ainda que Jules Méline está na bibliografia do estudo monográfico de Agache lido por 

                                                 
10

 C. Aronovici, op. cit., 1956 (adquirido neste mesmo ano)  p. 251. 
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Anhaia Mello, Nos aglomérations rurales, comment les aménager, de 1917. E também, que é 
Méline quem faz o prefácio de um livro de Georges Risler, Le travailleur agricole français em 
1923; Risler, referência que consta do programa da cadeira de Urbanismo (criada em 1925 na 
Poli) ministrada por Anhaia Mello, foi atuante no Musée Social: “histórias  a cruzar...”11. 

Assim, o conhecimento da biblioteca de Anhaia Mello nos leva a aprofundar os conteúdos e a 
circulação de textos entre os profissionais da cidade e do território, sugerindo no Anhaia leitor, 
uma coexistência de ideias, que em outro universo talvez não fosse possível. No exemplo 
acima, pergunto como um discurso do final do século 19, específico a questões da crise 
francesa da Terceira República, que busca o desenvolvimento a partir do mundo agrário 
poderia ser uma referência para Anhaia Mello na São Paulo dos anos 30? Seria pela critica à 
cidade tentacular, a recondução dos homens ao campo, servindo assim a Anhaia por ser 
contrário à “fascinação da vida urbana” e  ao crescimento das aglomerações? 

4. IMAGENS E TEMÁTICAS URBANAS 

Tendo trabalhado sempre com iconografia nas diversas áreas do conhecimento sobre as quais 
já escrevi a respeito – seleciono aqui, imagens urbanas, (algumas são extraídas dos livros 
citados e sublinhados por Anhaia), tomando-as como fio condutor ao destaque de temas, 
embora em seus textos ele raramente as inclua. Folheando os livros norte-americanos de sua 
biblioteca selecionei croquis de questões do urbanismo que o interessavam: os desenhos a 
serem mostrados são quase todos do livro de Harland Bartholomew (autor que ele cita de 
forma recorrente), The City Plan of Memphis Tennessee. A Comprehensive City Plan, de 1924 e 
servem-nos para comentar alguns tópicos que Anhaia desenvolvia em seus cursos: a arte 
cívica, as ruas, os transportes e a circulação, o zoneamento, a recreação e a cidade-jardim, a 
habitação, a congestão urbana, a cidade tentacular. 

 

Figura 3 - A Arte cívica 

 

Fonte: Bartholomew, H. The City Plan of Memphis Tennessee. A Comprehensive City Plan, 1924. 

                                                 
11

 Expressão de um dos  textos que tomei como base metodológica (cit. nota 1).  
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A arte cívica – Em 1933, no programa da cadeira n. 18, “Esthetica, composição geral e 
Urbanismo”, ministrada por Anhaia Mello, Civic Art era um dos tópicos, entendido como: 
“Beleza, exata adaptação da forma à função. Censura estética”. Refere-se a “centros cívicos” e 
à “regulamentação estética geral”. A arte cívica pode ser entendida em dois sentidos - como 
“arte social” (social art no dizer de Aronovici), e ser tomada como arte urbana12, sentido que 
assumia nos cursos das “Escolas Politécnicas do Rio e de São Paulo, nas primeiras décadas do 
século XX”13 – Anhaia chega a preconizar medidas de censura/proteção estética da arquitetura 
(“como parte inseparável de um plano geral”) – no Ato n. 58 de 1931 ele se refere a arte ou 
arquitetura urbana, termo de Pierre Lavedan, autor que está em sua biblioteca, do qual ele 
retoma em várias ocasiões a queixa: falta-nos o “espírito de urbanismo” (expressão presente 
em Histoire de l’Urbanisme, 1926). Se de Marcel Poëte ele herda as preocupações sociológicas, 
econômicas, memoriais e organicistas da cidade, de Pierre Lavedan, historiador da arte, que 
escreve sobre a história das formas urbanas14, ele pode ter se interessado por sua 
consideração da cidade como uma obra de arte, associada à composição urbana, além de 
seguir suas críticas sobre o século 19 (com exceção à arquitetura do ferro) e preferências por 
certos arquitetos como Henri Labrouste15, um dos poucos consagrados pelos modernos. No 
programa de Urbanismo, em 1928, já considerava: o “controle municipal da arquitetura dos 
edifícios, as comissões de estética, as construções banais, a contribuição do edifício para a 
beleza urbana”, e  “exemplo de regulamentação estética”16. 

A epígrafe citada por Carol Aronovici para o capitulo “Civic Art”, é de Le Corbusier, quando 
este escreve que a cidade é um trabalho coletivo que deveria trazer a cada individuo as 
alegrias essenciais. Ou “que a cidade deve ser bonita para ser amada”, e que “viver beautifully 
é o elemento final da moralidade” (aqui Ernest Renan é lembrado). (Não posso me alongar 
sobre as leituras de Anhaia a respeito do movimento City Beautiful e as conotações 
moralizantes e humanistas que ele escolhe destacar, bem como sobre suas opiniões a respeito 
da “composição arquitetural” que se queria dar à fisionomia de São Paulo com as propostas 
dos “conjuntos monumentais” previstos naquele momento).  

Os cursos de Anhaia Mello na Politécnica tratam de Estética e composição geral com conceitos 
e tópicos acadêmicos na linha das escolas de Belas Artes, com as periodizações históricas de 
praxe – entre os teóricos citados, Vitruvio, Alberti, Viollet-Le-Duc, Hegel, Vischer, Adamy, 
Thiersch, Göller, Wölfflin, Ruskin, Beltcher e Borrisavlievitch –, detectam-se ausências que não 
seriam inocentes especialmente quanto ao século 19, para um homem que já vivencia a critica 
do Ecletismo feita pelos primeiros modernos, mas que em termos de composição 

                                                 
12

 Bem antes de Lavedan, na tradução francesa de Unwin por Jaussely, essa expressão já está presente, intitulando 
um capitulo: De l’art urbain.  (Entre autores teóricos do Civic Art, W. Hegeman e T. Mawson, já encontrei o segundo 
citado em textos de Anhaia Mello). 
13

 Cf. SILVA PEREIRA, M. C. da, Notas sobre o Urbanismo no Brasil: construções e crises de um campo disciplinar, in 
op. cit., p. 66-67. (Este e outros conceitos serão devidamente tratados com o avanço da pesquisa). 
14

 Ver PINON, P. Pierre Lavedan, de l’histoire de l’art à l’architecture urbaine, Le Visiteur, n. 2, SFA, 1996, p. 112-127. 
Lavedan sucede a Jaussely e a Hautecoeur na cadeira de história da arquitetura da Ecole des Beaux-Arts, leciona no 
Institut d’Urbanisme, onde será diretor em 1942, além de dirigir a nova série da revista fundada por Poëte, La Vie 
Urbaine. Todos estes autores estão na biblioteca da Anhaia Mello. 
15

 Cf. ANHAIA MELLO, L. de,  A evolução do curso de engenheiros arquitetos na Escola Politécnica de São Paulo, 
Annuario da Escola Polytechnica, USP, 1946, p. 154. 
16

 Programa de outubro de 1928, Annuario da Escola Polytechnica, 1932, p. 354. 
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arquitetônica, se mantém um “clássico” (na linha de seu protetor Ramos de Azevedo)17, 
incluindo no programa de seu curso o estudo tradicional de detalhes de arquitetura18.  

Figura 4 – As ruas 

 

Fonte: BARTHOLOMEW, H., The City Plan of Memphis Tennessee. A Comprehensive City Plan, 1924. 

As ruas – Anhaia Mello trata em seus cursos do “sistema das ruas”, das “funções a que deve 
satisfazer”, dos “perfis transversais e longitudinais”, dos traçados (xadrez, curvas e diagonais) 
em harmonia com a topografia do lugar, das exigências da circulação, da higiene e da 
estética”, que incluem “arborização, iluminação, arcadas e ordenanças”, além da orientação e 
a insolação... (Annuario EP, 1928, p. 358). Leitor dos autores do “renascimento orbanístico dos 
Estados Unidos”, Anhaia cita autores diversos, entusiastas do City Beautiful, que incluem “a 
beleza das ruas” (Boletim do Instituto de Engenharia, 1929). Lembro aqui aspectos mais 
pragmáticos de seu ideário como a polêmica do custeio do calçamento pelos que têm os 
terrenos valorizados com os melhoramentos, e sobre estruturas viárias e limites do 
adensamento com a exigência de recuos e gabaritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Porém, Anhaia Mello não recusou o modernismo, ao contrário, basta ler o texto da nota 16, ou ver os autores que 
cita, como Gideon, Gropius, Le Corbusier, F.L.W., Perret, Lurçat, Saarinem - questão que foge dos propósitos deste 
paper. 
 
18

 Cf. Annuario..., tópicos da Cadeira n. 18, 1932. Ver os manuais de “motivos históricos” ou de ornamentos (Daly, 
Speltz, Raguenet) e outros no gênero, que compõem seu acervo na Fau-USP (Campus). 
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Figura 5 - Os transportes, a circulação. 

 

Fonte: BARTHOLOMEW, H., The City Plan of Memphis Tennessee. A Comprehensive City Plan, 1924. 

 Os transportes, a circulação  – Anhaia Mello aborda em seus cursos os transportes coletivos 
(“tramways, autobus, metropolitanos (...) numerosos, rápidos e baratos”), sua 
regulamentação, concessões e os problemas da “circulação, congestionamento e 
estacionamento na cidade moderna”, que para ele fazem parte de um Plano das Cidades. No 
livro de Arthur B. Gallion, The Urban Pattern. City Planning and Design, publicado em 1950 e 
comprado no mesmo ano por Anhaia, este assinala uma frase relativa a “Urban Traffic”, na p. 
196: o automóvel tornou-se uma arma assassina – questão a qual já havia se referido em 1928 
na palestra sobre “Distritos metropolitanos” feita no Instituto de Engenharia (Problemas de 
Urbanismo, 1929). Ele observa também, apoiado na leitura do francês Louis Bonnier, o limite 
de extensão das zonas urbanas e sua relação com a velocidade dos meios de transporte. 
Questão sobre a qual articula autores e citações, principalmente norte-americanos.   

Fig. 6 - Zoneamento 

 

Fonte: BARTHOLOMEW, H., The City Plan of Memphis Tennessee. A Comprehensive City Plan, 1924. 



       
 

III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo  

arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva  

São Paulo, 2014 
 

 

13 
 

 O Zoneamento – Sabe-se que a aplicação do town planning americano, a zoning ordinance, 
será uma de suas batalhas principais – desconhece-se a fonte do croquis do seu livro de 1929, 
“O zoning evitará isso”, tantas vezes divulgado na historiografia local. Em seu curso, o tópico 
envolve “distritos de uso, altura e área; regulamentação e administração. O arranha-céu”. 
(Annuario..., 1933, p. 305). O regulamento diferencial ou de especialização dos setores/bairros 
da cidade, com base nas legislações do urbanismo aplicado nos E.U. – as “Boards of Zoning 
Apeals” eram conhecidas por ele, e o controle da especulação inscreve-se nessa questão do 
zoneamento, a ser gerenciada pelo Estado. Em termos de legislação urbanística moderna cita o 
Town Planning Act da Inglaterra de 1925, a Lei Cornudet francesa de 1919/1924, e 
especialmente os livros sobre o planejamento de New York (há vários tomos a respeito em sua 
biblioteca).   

Figuras 7 e 8 – Recreio e cidades-jardim 

  

Fontes: BARTHOLOMEW, H. 1924.                                  STEWART, C. A Prospect of Cities…,, 1952. 

Recreio e Cidades-jardim - A recreação era considerada em seu curso de urbanismo como um 
“sistema geral para todas as classes e idades da população”, incluindo “a distribuição dos 
elementos e sua ligação”, visando a criação de locais na cidade para o lazer - “espaços livres: 
parques  e terrenos de jogos (...) além de “grandes parques exteriores e reservas florestais” 
conectados às cidades pelos parkways... Na seqüência do tema, seus cursos referem-se às 
“cidades-jardim e satélites”, à limitação da população, à “recentralização da habitação e 
indústria”, à “vida social, sistema de propriedade individual e cinta rural isoladora” (...), além 
de adiantar a concepção da “cidade regional do futuro”. Em artigo intitulado “Cidade jardim”, 
Digesto Econômico, nov. 1947 (ilustrado com um croquis que mostra a mão que desenha sobre 
o plano da cidade, representação típica do entre-guerras), ele cita Garden Cities of Tomorrow – 
Anhaia leu a reedição com prefácio de Osborn e introdução de Mumford em 1946 – e observa 
que este livro de Howard “é pouco conhecido, e teve o destino comum dos clássicos sendo 
mais respeitado e citado do que lido”. A relação orgânica da cidade com o campo (Green-belt 
Cities, the British Contribution, de F.J. Osborn, por. ex., está assinalada em 1947, e Anhaia pinta 
de verde o contorno das zonas suburbanas dos planos de cidades, como fez em outros livros); 
a prevenção do crescimento e a superpopulação (a relação com o espaço ou a densidade 
óptima está exposta em cálculos numéricos que aparecem nas margens das páginas), 
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culminando em seu interesse pelo sistema de “unidades de vizinhança” (vide C. Arthur Perry, 
com o exemplo em Chicago, de núcleos descentralizadores da congestão urbana), que nem 
todos estavam de acordo temendo os dormitory suburbs (Cecil Stewart), e pelo recreio ativo 
organizado ampliando os parques das cidades, na filiação do conceito de cidade-paisagem.  

 

Habitação –  Anhaia Mello reitera em seus artigos a responsabilidade e o dever imperativo dos 
governos federal e local de prover acomodações de habitação para todos os cidadãos (Revista 
Polytechnica, 1936). Em seu curso, em 1928, no tópico “edificios particulares”, ele apresenta 
as questões: “influência da habitação sobre o individuo. Super-povoamento das habitações [e 
sua relação] com a mortalidade (...) habitações coletivas, porcentagem da área edificada, a 
crise da habitação e a necessidade moral e social de sua solução”. O problema da habitação19 
para ele é o elemento fundamental da estrutura e do planejamento e desenvolvimento urbano, 
a ser inscrito no “plano da cidade”, cujo “objetivo dominante” devia ser “social”, ressaltando 
que em São Paulo há “150 mil pessoas sem teto”, e que “em todos os países civilizados” há um 
“standard mínimo” de educação e habitação a ser oferecido à população, sob 
“responsabilidade pública”, e que, entre nós, “a habitação diz respeito apenas ao livre jogo dos 
valores imobiliários” (Engenharia, n. 37, 1945).   

Sob sua breve gestão na Prefeitura de São Paulo em 1931, preside o importante Primeiro 
Congresso de Habitação, cuja tônica foi “a defesa da moradia individual, preferencialmente 
situada em cidades-jardins operárias, como modelo para a habitação popular” (Campos, 2005) 
– mas, pode-se perguntar, se esta questão foi realmente mais debatida do que as querelas 
estilísticas sobre a arquitetura (neocolonial, art déco, modernista...)  

5. PELA FORMAÇÃO DE UMA OPINIÃO PÚBLICA E CONTRA O CRESCIMENTO DE SÃO 

PAULO  

Duas imagens (favela paulistana e rua Direita, na “cidade que mais cresce no mundo”) fazem 
parte de uma conferência feita em Santos em novembro de 1956, publicada na revista Habitat 
em janeiro de 1957, sob o titulo “Planejamento, arquitetura e engenharia. Contrastes e 
confrontos”. Não consegui apurar ainda se Anhaia Mello usava as chamadas “projeções 
luminosas” nas suas conferências, mas é provável que sim, pois era uma prática habitual 
acadêmica – pode-se dizer, porém, que este é o único artigo que apresenta uma sequencia 
fotográfica associada ao discurso; nos demais textos o engenheiro se restringe aos diagramas, 
plantas de cidades, quadros de levantamentos estatísticos comparativos com números e 
nomes de cidades, relativos a questões diversas.  

Se Anhaia Mello sublinha no livro de Bardet (Le Nouvel Urbanisme, p. 319) a critica ao cinema, 
não se pode dizer que ele seja totalmente contra as mídias, pois em livro de 1933 (Plannning 
for the small american city, da Chicago Public Administration Service) quando o autor escreve 

                                                 
19

 Na minuta do seu curso em 1928 “Esthetica, Composição Geral e Urbanismo”, Anhaia Mello dedica muito mais 
espaço (31 tópicos) para descrever o programa da última seção - não há bibliografia, poucos nomes são citados, 
como o de Georges Risler (autor incontornável na época sobre o problema da habitação popular). Anhaia inclui 
mesmo seu aforisma, “Maison saine, famille saine, nation saine” no tópico do curso, citado por outros autores de 
sua biblioteca, como Jean Raymond, L’urbanisme à la portée de tous (1925), de quem ele possui três livros.  
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sobre “Education through the newspaper”, Anhaia acrescenta, na margem, o “radio, o 
cinema....” como elementos de propaganda. Porém, em 1929, ao reiterar a frase do editor da 
revista mais famosa de foto-reportagem da década, a Daily Miror,  “Seeing is easier than 
thinking” (que estudiosos mencionam, mas desconhecem o contexto), Anhaia a cita não no 
sentido que este jornal ilustrado dava à imagem - referindo-se ao primado da fotografia - mas 
para salientar “a vantagem de se mostrar com insistência ao público os desenhos, plantas, 
diagramas, perspectivas, orçamentos dos trabalhos a executar”, fazer a “publicidade”, enfim, 
para levar as pessoas a compreender a cidade (evocando John Nolen e Harry Ovestreet, nos 
anos 20, citados em Problemas de Urbanismo, p. 31). E são estes desenhos, plantas, 
diagramas, perspectivas, orçamentos que vão justamente aparecer em seus artigos e não a 
fotografia, o croquis e outras linguagens visuais, tão comuns em livros da época que ele lia, e 
que utilizei para pontuar este texto, pois fazem parte da historiografia do urbanismo e 
representam temas de sua geração. Porém, para minha surpresa, no artigo da Habitat, entre 
as fotografias utilizadas, Anhaia Mello refere-se a duas pinturas, para contrastar duas épocas – 
Le déjeuner sur l’herbe (Manet, 1863) explicita seu idealismo em relação ao passado, e a 
Guernica (Picasso, 1937) seu “desespero” em relação ao século em que vive .  

Figura 8 - Página de artigo de Anhaia Mello.  

 

Fonte: Habitat, n.38, jan. 1957. 
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Figura 9 - Página de artigo de Anhaia Mello. 

 

Fonte: Habitat, n.38, jan. 1957. 

 A primeira é a expressão de “um mundo seguro, livre, idílico e harmonioso”, a segunda a 
representação de “um outro mundo, perigoso e terrível, de confusão, ódios, conflito e morte, 
entre a guerra civil espanhola e o segundo conflito mundial”. Na mesma página dialogam a 
imagem de São Paulo verticalizada e a crítica da densidade demográfica. São Paulo estava em 
pleno crescimento – os verbos de movimento faziam parte das descrições de outros autores, 
como Pierre Monbeig, na sua tese complementar de 194920 – La croissance de la ville de São 
Paulo – o exemplar que consultei no IEB assinado e datado, Luiz de Anhaia Mello 1953, é da 
biblioteca de Mário de Andrade.  

                                                 
20

 Não pude apurar ainda se Anhaia Mello teve alguma relação com as monografias urbanas que surgem na 
Universidade de São Paulo, no Departamento de Geografia, entre 1940 e 1946, sob a direção de Pierre Monbeig. 
Em sua biblioteca encontrei também o célebre artigo de Monbeig, “O estudo geográfico das cidades”, publicado 
primeiramente em 1941. 
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A história do engenheiro se cruza com a de outros profissionais e autores e com a história da 
cidade e a do urbanismo enquanto pensamento em formação, com a de agentes municipais 
contemporâneos a ele, mas portadores de práticas profissionais contrárias às que ele idealiza, 
todos compondo uma elite ligada às políticas urbanas, nutrindo ideários plurais que se 
interpenetram não sem conflitos, no amálgama de citações e de propostas, cujos níveis de 
aplicação nem sempre são possíveis.  

No seu livro de 1929, Anhaia Mello já buscava soluções para São Paulo, evocando a cultura 
urbana e os modelos estrangeiros, sobretudo norte-americanos21 como exemplares, 
especialmente em termos de comissões e associações, sociedades locais, visando a formação 
de uma opinião pública associativa, participativa, manifestando-se por uma consciência cívica 
urbana – não é por acaso que sublinha no clássico de P. Geddes, Cities in evolution, a questão 
da “town planning education”, ou que o cidadão ordinário devia ter uma visão e compreensão 
das possibilidades de sua cidade” para participar dela, para propor leis e planos para a 
aglomeração. (Neste particular Anhaia atua em “associações filantrópicas”, ligas cívicas, clubs 
ou sociedades profissionais, além de assumir posições políticas, não raro efêmeras), em que 
ele busca formalizar atos e leis de limitação ao crescimento da cidade que já se anunciava 
desorganizado, clandestino e incontrolável.   

 É leitor do fatalismo histórico de O. Spengler, que Lavedan observa ter dado importância 
capital às cidades em sua obra sobre o “declínio das civilizações”. Sabe-se que Spengler e 
Geddes condenam a cidade tentacular, mote dos textos de Anhaia. Nesta linha, o discípulo 
americano de Geddes, Lewis Mumford também foi lido por ele – lembremo-nos das seis 
etapas da evolução da cidade: do “nascimento à morte” (Éopolis, Polis, Metrópolis, 
Megalopolis, Tiranópolis e Necrópolis), citadas muitas vezes em artigos seus. É assim que 
sendo contrário ao crescimento e à extensão urbana desmesurados, Anhaia nutria conexões 
com o urbanismo culturalista, sustentando a necessidade de planejamento local e regional 
desde o final dos anos 20. Contrário às “megalópolis degeneradas”, não hesita em permear 
seus textos com os versos de Les Villes tentaculaires do belga Emile Verhaeren (que era citado 
lá atrás por Méline, quando este alertava sobre o êxodo rural e as seduções irresistíveis da 
cidade). Ville noire, Coketown, organismes monstrueux (G. Bardet, Le Nouvel Urbanisme, cap 
IX) são expressões assinaladas nos livros lidos por Anhaia Mello – vimos que na órbita desta 
crítica, se inscreve seu grande interesse pelas cidades-jardim como núcleos descentralizadores 
da congestão urbana. 

 Se um tópico central do pensamento de Anhaia é sua posição contra o desenvolvimento 
crescente das metrópoles e a defesa de formas sociais e habitacionais comunitárias, 
inscrevem-se aí também os valores humanistas e democráticos, a fé espiritualista, holística, o 
lirismo retórico idealista. Podemos associar a essa linha autores de sua biblioteca que tratam 
de um novo humanismo, além de Bardet, Pe. Lebret, Jacques Maritain, Teillard de Chardin...  

O artigo da Habitat em 1957, “Planejamento, arquitetura e engenharia. Contrastes e 
confrontos”, é o primeiro da revista cujo editorial apresenta um titulo sugestivo, “Fenômenos 
urbanísticos”, e que trata justamente de questões de planejamento ou da urgência de um 
“survey racional” que tanto preocupavam Anhaia Mello quando presidia a Comissão 
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Orientadora do Plano da cidade - “a urbanização desbordante”, “o crescimento disparatado de 
nossos núcleos urbanos”, de São Paulo em especial, “com três milhões de habitantes dos quais 
um milhão seguramente de favelados”, necessitaria não de um urbanista (ausente no título) 
mas de um planejador que harmonizasse a cidade segundo o “ideal ético do bem estar 
humano”. 

A historicização do pensamento de Anhaia Mello é complexa, dadas as leituras de tantos 
autores e opiniões, como ele mesmo sublinha, vimos, ao copiar a frase final de Shakespeare na 
margem do livro de Aronovici: “I have bought golden opinions from all sorts of people”. Assim, 
esta pesquisa se afigura como uma contribuição para uma epistemologia histórica das leituras 
sobre o urbanismo em São Paulo, ancorando os conceitos no seu espaço-tempo, e levando em 
conta a multiplicidade e heterogeneidade de suportes onde o engenheiro expõe suas ideias – 
ao reduzir a distância entre um livro e um artigo de jornal ou revista alinho-me a uma premissa 
metodológica de Roger Chartier na sua história cultural da leitura, adaptando-a ao nosso 
estudo de caso, atenta à historicidade dos textos, seus pontos de contato e divergências. 
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