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escola Senai de bauru, 1955.
Fonte: arquivo do arquiteto Roberto Tibau



Resumo este estudo documenta a vida e a obra de Roberto José 

Goulart Tibau (1924-2003), arquiteto brasileiro. O objetivo 

fundamental - e mais importante - é reunir informações sobre 

os projetos e obras mais significativos desenvolvidos duran-

te sua atividade profissional, tornando-os acessíveis através 

dessa pesquisa. O trabalho baseou-se em pesquisa biblio-

gráfica, levantamento e registro das obras e projetos realiza-

dos, currículo profissional, e depoimento de Tibau, concedido 

ao autor, em 1998. em Roberto Tibau e o fazer arquitetu-

ra são descritos os caminhos percorridos pelo arquiteto; o 

contexto histórico de sua formação e atuação profissional; a 

relação de sua produção arquitetônica com outras obras da 

época; e eventuais referências projetuais utilizadas na cria-

ção dos seus projetos. este trabalho vem preencher uma la-

cuna bibliográfica considerável, trazendo à luz, a obra deste 

significativo arquiteto, que dedicou sua vida ao trabalho na 

prancheta, na qual deixou sua marca de humanista.





This study documents the life and work of Roberto José 

Goulart Tibau (1924-2003), a brazilian architect. it aims to 

collect information about the most significant projects deve-

loped during the years of his professional career, which will 

become available through this research. The present study  

based on bibliographical research, examination and registra-

tion of the projects executed by the architect, his resumé, and 

his testimonial to the author of this research, in 1998. in Ro-

berto Tibau and the process of making architecture  there is a 

description of the ways in which his projects were conceived; 

the historical context through his professional activity since 

graduation, the relation between his own production and the 

production of other architects of the same period, and the 

projecting references used  for his creations. This research 

is also an attempt to fill a signicant bibliographical gap of ar-

chitecture history in brazil by bringing to light the work of this 

relevant architect, who dedicated his life to working on his 

drawing table, leaving to us his humanistic style.

Abstract
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Roberto José Goulart Tibau, em 1948.
Foto do álbum de formatura.
fonte: arquivo de Roberto Tibau



Prezado Tibau

em 1998, fazendo estágio na CeT, conheci uma estu-

dante de arquitetura cujo tema do trabalho final de graduação 

era o projeto de uma escola. Seu orientador: Roberto Tibau.

eu nada sabia sobre você.

Curioso, fui à biblioteca da FAUUSP, consultei o Índice 

de Arquitetura brasileira e descobri, em diversos periódicos 

(Acrópole, AD Arquitetura e Decoração, bem estar, engenha-

ria Municipal e Habitat), suas obras e projetos.

entusiasmei-me com seus projetos. Copiei - para estu-

dar - todos os projetos publicados e montei uma pasta.

Resolvi conhecê-lo.

Solicitei um encontro e uma entrevista. você foi cordial e 

atencioso desde o início. Minha admiração só aumentou.

Posso dizer que nos tornamos bons amigos!

Lembra-se do dia em que fiz aquela entrevista? Coinci-

dentemente, era meu aniversário. Meu presente de aniversá-

rio! Fugi da aula mais cedo e corri para seu escritório.

lá estava você, trabalhando na prancheta, fazendo o 

que mais gostava: desenhar.

Recebeu-me com atenção. Respondeu minhas pergun-

tas e contou sua história.

naquela ocasião disse que, se um dia viesse a fazer  

Mestrado, faria sobre você, que era merecedor de um traba-

lho desses.

Depois, transferi-me para londrina.

Mas londrina é logo ali e, sempre que podia, voltava a 

São Paulo e mostrava-lhe meus projetos - um pretexto para 

desfrutar da sua experiência.

na verdade, não era preciso um pretexto, você sempre 

foi acessível e também gostava de me mostrar os desenhos 

que fazia.

Preciso agradecer pela oportunidade de participar de sua 



equipe, numa proposta de projeto para o Concurso nacional 

para Modernização do Ginásio do ibirapuera, em 2003.

Ufa! entregamos o trabalho faltando cinco minutos para 

encerrar o prazo (guardo o recibo até hoje).

Depois fomos comemorar a entrega. você me olhou e 

disse: achou que não iríamos entregar?

É verdade, fiquei com medo. Mas a gente sempre fica 

com um certo receio que não dê tempo para terminar as coi-

sas que começamos. A vida tem um pouco disso...

Tibau, aqui está o trabalho que prometi.

e fazendo essa pesquisa, descobri projetos não conhe-

cidos. quem sabe, a partir desta, apareçam outras.

espero que aprecie.

Roberto Selmer Júnior

PS. Muito obrigado!
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Introdução

A história oficial da arquitetura limita-se, há tempos, em 

apresentar um número restrito de arquitetos como criadores 

da boa arquitetura e relega a muitos outros um papel secun-

dário, por vezes, de menor importância.

Esse fato distorce a história e cria uma lacuna bibliográfi-

ca considerável, que afeta a obra de diversos arquitetos bra-

sileiros.

Este trabalho se justifica porque tratará da obra de um 

arquiteto brasileiro ainda não estudado e que possui uma re-

levante produção. É preciso, portanto, relatar os caminhos 

percorridos pelo arquiteto Roberto José Goulart Tibau.

Tibau nasceu em niterói, no dia 9 de agosto de 1924. 

em 1948, formou-se arquiteto na Faculdade nacional de Ar-

quitetura da Universidade do brasil, do Rio de Janeiro. Ain-

da estudante, trabalhou com os arquitetos Oscar niemeyer 

(1907-), Aldary Henriques de Toledo (1915-1998), Álvaro vi-

tal brazil (1909-1997) e Francisco de Paula lemos bolonha 

(1923-2006). Diplomado, transferiu-se para a cidade de São 

Paulo, onde iniciou sua vida profissional.

Sua vinda a São Paulo em 1949 coincide com o acentu-

ado crescimento da cidade. Sua contribuição, somada à de 

outros pioneiros, ajudou a provinciana capital paulistana a in-

gressar no âmbito do modelo moderno e da metropolização:

“os arquitetos da escola carioca integrantes da Comissão trazem 

para São Paulo o clima da discussão existente na belas Artes do 

Rio, o espírito de grupo imbuído em disseminar a arquitetura mo-

derna e a vivência das experiências arquitetônicas daquela cida-

de, que desde a década de 30 está produzindo edifícios públicos 

segundo os princípios da modernidade (...) esses profissionais 

vão ser responsáveis pela primeira manifestação do moderno na 

arquitetura nos edifícios públicos paulistas.” (CORRÊA, Avany 

de Francisco; CORRÊA, Maria elizabeth Peirão; MellO, Mirela 

Geiger de. Arquitetura escolar paulista: restauro. imprenta São 
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Paulo: FDe, p. 28, 1998.)

em 1950, passou a integrar a equipe do Convênio esco-

lar, uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo 

do Estado para suprir o déficit existente em construções es-

colares. A Prefeitura construía os prédios e o estado minis-

trava o ensino.

Cabia à Comissão escolher os terrenos para a implanta-

ção das edificações. Para cada terreno, um projeto específi-

co, o que destacou, pela qualidade e quantidade dos projetos 

realizados num curto espaço de tempo, os arquitetos envol-

vidos.

nos anos que se seguiram ao trabalho no Convênio es-

colar, Roberto Tibau projetou escolas para o SenAi (Serviço 

nacional de Aprendizagem industrial).

em 1957, iniciou seu trabalho como professor na Facul-

dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo, na disciplina Pequenas Composições i.

Além de lecionar, Roberto Tibau exerceu, paralelamente, 

intensa atividade projetual durante as décadas de 60 e 70. 

essa atuação foi ora individual, ora em equipe.

Apresentou, em 1974, sua tese de Doutorado: Arquite-

tura e Flexibilidade, na FAU-USP, onde lecionou até 1987, 

ocasião em que se aposentou.

em 1997, convidado, voltou a lecionar, agora na Univer-

sidade São Judas Tadeu, ensinando seu ofício preferido: o 

projeto. lecionou até 2001.

Faleceu em 17 de agosto de 2003, na cidade que o aco-

lheu, em plena atividade projetual.

Criador do Planetário Municipal, da escola Municipal de 

Astrofísica, de diversas escolas Públicas, de escolas SenAi, 

do instituto brasileiro do Café, dos Teatros Populares, Ro-

berto Tibau está na lista - entre tantos outros - dos arquitetos 

anônimos, daqueles que a história insiste em deixar de lado.

São alguns dos questionamentos desta pesquisa: em 

que contexto histórico de relações e referências insere-se a 

formação e atuação profissional de Roberto Tibau? Qual a 

relação entre sua produção arquitetônica e outras obras da 

época? Quais referências projetuais serviram como modelo 

para a criação dos seus projetos?



23

A seguir, o roteiro da dissertação:

introdução

Descrição dos objetivos, objeto de estudo e explicação 

da motivação quanto à escolha do tema.

Capítulo 1 - Arquitetura Moderna brasileira - primeiras mani-

festações

estabelece um panorama do período histórico e estuda 

temas arquitetônicos relevantes da época em conjunto aos 

acontecimentos políticos e culturais. Trata da afirmação de 

arquitetos do Rio de Janeiro como referência de Arquitetura 

Moderna brasileira e da disseminação desta linguagem.

Capítulo 2 - Dados Bibliográficos

Trata das origens de Roberto Tibau, dos anos de sua 

formação, de sua opção pela arquitetura, dos anos de enbA 

(escola nacional de belas Artes), dos primeiros contatos 

com profissionais mais experientes, principalmente Oscar 

niemeyer. Destaca sua chegada a São Paulo, o exercício 

da profissão - Convênio Escolar, FECE (Fundo Estadual de 

Construções escolares), COneSP (Companhia de Constru-

ções escolares do estado de São Paulo), FDe (Fundação 

para o Desenvolvimento da educação), SenAi (Serviço na-

cional de Aprendizagem industrial) - além de sua atividade 

docente, até o falecimento.

Os dados são organizados a partir do depoimento con-

cedido ao autor em, 1.º de setembro de 1998, e das informa-

ções do Curriculum vitae do arquiteto.
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Capítulo 3 - O fazer arquitetura

Descreve características de sua arquitetura, seu método 

de trabalho, referências projetuais, principais influências. In-

sere sua obra no contexto histórico e cultutral do Movimento 

Moderno e na Arquitetura brasileira.

Capítulo 4 - Obras e projetos

Destaca a apresentação do conjunto de projetos elabo-

rados no período de 1949 a 2003.

As informações deste capítulo são baseadas no arquivo 

pessoal e no Currículo vitae do arquiteto, além de publica-

ções em diversos periódicos e acervo de projetos Roberto 

Tibau - biblioteca da FAUUSP.

Capítulo 5 - Conclusão

Apresentação dos resultados da pesquisa e conclu-

sões.

Bibliografia

livros, Teses, Dissertações e Periódicos.
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1
Arquitetura Moderna Brasileira

primeiras manifestações
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Antecedentes

Político: Revolução de 1930

“Movimento militar e político que depôs o presidente Washing-

ton luís, destituindo a República velha e conduzindo ao poder 

Getúlio vargas. A eleição de Júlio Prestes para a presidência da 

república, um político paulista que rompera com o acordo de re-

vezamento no poder com os mineiros - a ‘política do café com 

leite’ -, gerou um grande inconformismo nos meios político e mili-

tar. Mas foi o assassinato de João Pessoa o grande detonador da 

revolução de 1930, mobilizando toda a oposição e gerando um 

movimento militar a partir do Rio Grande do Sul, sob a chefia de 

Getúlio vargas, Góis Monteiro e Oswaldo Aranha. no nordeste, 

o comando esteve a cargo de Juarez Távora. isolado no poder, 

Washington luís nada pôde fazer para deter a rebelião, que se 

estendeu até o Rio de Janeiro, então a sede do governo. Pro-

curando evitar maiores consequências, os militares depuseram 

o presidente em 24 de outubro e Washington luís partiu para o 

exílio.” (nova enciclopédia ilustrada FOlHA, p. 835, 1996.)

Cultural: Semana de Arte Moderna

“inserido nas festividades em comemoração do centenário da 

independência do brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna 

apresenta-se como a primeira manisfestação coletiva pública na 

história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno 

em oposição à cultura e à arte de teor conservador, predomi-

nantes no país desde o século XiX. entre os dias 13 e 18 de 

fevereiro de 1922, realiza-se no Theatro Municipal de São Paulo 

um festival com uma exposição com cerca de 100 obras e três 

sessões lítero-musicais noturnas. (...) A semana de 22 não foi um 

fato isolado em origens. As discussões em torno da necessidade 

de renovação das artes surgem em meados da década de 1910 

em textos de revistas e em exposições, como a de Anita Malfatti 

em 1917.” (www.itaucultural.org.br- acesso em 27.02.2010)
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Gregori Warchavchik (1896-1972) publica “Acerca da Ar-

quitetura Moderna”:

“Para que a nossa arquitetura tenha seu cunho original, como o 

têm as nossas máquinas, o arquiteto moderno deve não somente 

deixar de copiar os velhos estilos, como também deixar de pen-

sar no estilo. O caráter da nossa arquitetura, como o das outras 

artes, não pode ser propriamente um estilo para nós, os contem-

porâneos, mas sim para as gerações que nos sucederão. A nos-

sa arquitetura deve ser apenas racional, deve basear-se apenas 

na lógica, e esta lógica devemos opô-la aos que estão procuran-

do por força imitar na construção algum estilo. É muito provável 

que este ponto de vista encontre uma oposição encarniçada por 

parte dos adeptos da rotina. Mas também os primeiros arquitetos 

do estilo Renaissance bem como os trabalhadores desconheci-

dos que criaram o estilo gótico, os quais nada procuravam senão 

o elemento lógico, tiveram que sofrer uma crítica impiedosa de 

seus contemporâneos. isso não impediu que suas obras consti-

tuíssem monumentos que ilustram agora os álbuns da história da 

arte.” (WARCHAvCHiK apud in XAvieR, 2003:37)

Para finalizar, as palavras de ordem de Warchavchik, 

conclamando a todos:

“Abaixo as decorações absurdas e viva a construção lógica, eis 

a divisa que deve ser adotada pelo arquiteto moderno.” (XAvieR, 

2003:38)

Carta de Rino levi (1901-1965) ao jornal O estado de 

São Paulo:

“É digno de nota o movimento que se manifesta hoje nas ar-

tes e principalmente na arquitetura. Tudo faz crer que uma era 

nova está para surgir, se já não está encaminhada.” (XAvieR, 

2003:38)

No final da carta, Rino Levi recomenda:

“É preciso estudar o que se fez e o que se está fazendo no ex-

terior e resolver os nossos casos sobre estética da cidade com 

alma brasileira. Pelo nosso clima, pela nossa natureza e costu-

mes, as nossas cidades devem ter um caráter diferente das da 

europa.

Creio que a nossa florescente vegetação e todas as nossas ini-

gualáveis belezas naturais podem e devem sugerir aos nossos 

artistas alguma coisa de original dando às nossas cidades uma 

graça de vivacidade e de cores, única no mundo.” (XAvieR, 

2003:39)
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“Warchavchik, Rino e Flávio lutaram sozinhos, uma vez que não 

tinham contato com a classe estudantil onde se pudessem es-

corar para enfrentar a luta, como aconteceu no Rio com lucio, 

Reidy, budeus e tantos outros que puderam transmitir aos seus 

alunos suas idéias, que frutificaram através de Niemeyer, Mar-

celo, Jorge Moreira, Rocha Miranda e muitos outros.” (SOUzA, 

Abelardo de. Arquitetura no brasil. São Paulo, Diadorim / edusp, 

p. 32,  1978)

A ensino de arquitetura em São Paulo, naquele tempo

“era um curso dado na escola Politécnica, com um vestibular úni-

co para todas as especialidades, foi iniciado com a fundação da 

Politécnica, por volta de 1894.” (SOUzA, Abelardo de. Arquitetura 

no brasil. São Paulo, Diadorim / edusp, p. 32, 1978)
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Visitantes Estrangeiros

nos primeiros anos da década de 1930, o brasil recebeu 

diversas visitas de arquitetos estrangeiros, por dois motivos 

principais: a arquitetura brasileira, até então desconhecida, 

começava a despertar a atenção internacional e com o fim 

da guerra, muitos estrangeiros estavam com dificuldades de 

encontrar trabalho em seus países.

Le Corbusier (1887-1965)

le Corbusier, ou Charles-edouard Jeanneret, lançou 

“vers Une Architecture” (1923) e “l’Urbanisme” (1925). As-

sim, percorreu diversos países divulgando suas ideias, ela-

borando planos urbanísticos e projetos arquitetônicos, propa-

gando seus famosos “cinco pontos da nova arquitetura”:

estudos de urbanização do Rio de Janeiro (1929)
Fonte: le Corbusier - Rio de Janeiro: 1929-1936 / Yamis Tsiomis (editor), Rio 
de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro, p. 73, 1998.
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estudos de urbanização de São Paulo (1929)
Fonte: le Corbusier e o brasil / SAnTOS, Cecília Rodrigues dos [et al.]. São 
Paulo: Tessela : Projeto editora, 1987, p. 93

os pilotis, a planta livre, a fachada livre, a janela larga e o 

terraço ajardinado.

veio ao brasil em três ocasiões.

A primeira, em 1929, quando elaborou um plano urbanís-

tico para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

evidentemente, durante a visita, le Corbusier tomou 

contato com os modernistas brasileiros.

A respeito do Plano para São Paulo, eis uma de suas 

ideias:

“Para vencer as sinuosidades do planalto acidentado de São 

Paulo, pode-se construir as auto-estradas em nível, sustentadas 

por “arranha-céus”. (le Corbusier e o brasil / SAnTOS, Cecília 

Rodrigues dos [et al.]. São Paulo : Tessela : Projeto editora, p. 

93, 1987.)

A segunda, em 1936, desta vez convidado para ser ar-

quiteto-consultor do projeto para construção da sede do Mi-

nistério da educação e Saúde, no Rio de Janeiro.

Durante a visita ao brasil, em 1936:
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“le Corbusier realizou, simultaneamente, suas três funções: a 

de fazer o anteprojeto da cidade universitária, a de fazer o ante-

projeto, ou risco inicial, do edifício do Ministério da educação e 

a de promover uma série de conferências. ele realizou grandes 

conferências, o que justificava a remuneração que recebia. De-

pois, foi embora.” (Depoimento sobre o edifício do Ministério da 

educação. Gustavo Capanema. Módulo, Rio de Janeiro, n.º 85, 

p. 28-32, maio, 1985)

Segundo Paulo F. Santos (1981:109), le Corbusier en-

sinou teoria em seis conferências (31 de julho, 5, 7, 10, 12 e 

14 de agosto de 1936) além de prática, durante cerca de um 

mês,  diariamente, na prancheta.

Os temas das conferências durante a estadia no brasil:

1.ª Grandeza de visão na época dos grandes empreendimentos.

2.ª A desnaturação do fenômeno urbano.

3.ª lazer e ocupação da civilização das máquinas.

4.ª O prolongamento dos serviços públicos.

5.ª Programa de uma faculdade de arquitetura.

6.ª Os congressos internacionais de arquitetura legislam sobre 

bases novas. (bardi, Pietro Maria. lembrança de le Corbusier: 

Atenas, itália, brasil / P. M. bardi; prefácio de Alexandre eulálio. - 

São Paulo: nobel, 1984.)

Retornou ao brasil, ainda, em 1962, após a inauguração 

de brasília.

lucio Costa e le Corbusier no aeroporto do Galeão, RJ, 1962.
Fotografia: “Agência Estado”
Fonte: bARDi, Pietro, lembrança de le Corbusier: Atenas, itália, brasil. - 
São Paulo: nobel, p. 87, 1984.
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Plano para a Cidade Universitária do brasil / 1936 / Rio de Janeiro
lucio Costa, Oscar niemeyer, Affonso eduardo Reidy, ernani vasconcelos, Carlos leão, Jorge Moreira, consultoria de le Corbusier.
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, “le Corbusier”, boulogne (Seine), p. 79, 1948.
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estudo de le Corbusier para o Ministério da educação e Saúde (1936) com localização próxima ao aeroporto.
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 12, set. 1947.
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Frank Lloyd Wright

Frank lloyd Wright (1869-1959) veio ao brasil em 1931 

para participar, como jurado, do Concurso internacional para 

a construção do Farol de Colombo. Apoiou a greve dos es-

tudantes da enbA favoráveis à permanência de lucio Costa 

na direção da escola e visitou a casa da Rua Toneleiros (Rio 

de Janeiro), inaugurada em fins de 1931, projetada por Lucio 

Costa e Gregori Warchavchik.

“Com a construção dessa casa, os pronunciamentos de Wright, 

o ambiente de tensão na enbA, a projeção de vários dos partici-

pantes nos episódios, a cooperação da imprensa, a perplexidade 

simpatizante dos arquitetos e acima de tudo o prestígio pessoal 

de lucio Costa e a força que emanava de suas convicções, es-

tava definitivamente lançada a arquitetura moderna. Irreversivel-

mente.” (SAnTOS, Paulo Ferreira. quatro séculos de Arquitetura. 

Rio de Janeiro, iAb, p. 106, 1981.)

lucio Costa, Frank lloyd Wright e Gregori Warchavchik, em frente à Casa da 
Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro (1931)
Fonte: MinDlin, Henrique. Arquitetura Moderna no brasil, Rio de Janeiro: 
Aeroplano, p. 13, 1999.
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Richard Neutra

Richard J. neutra (1892-1970) aceitou realizar confe-

rências em Oslo, na noruega, em la Paz, na bolívia, e em 

Osaka, no Japão. Proferiu cursos nas maiores universidades 

da América do Sul e norte e encontrou-se com estudantes 

em londres, Paris, Roma e Milão. em 1946, visitou os estu-

dantes brasileiros. A simpatia que inspirou, além de sua com-

preensão, levaram-no a fazer amigos entre os jovens arquite-

tos em todos os países em que pode trabalhar.

Segundo Henrique Mindlin (1999: 29), “Richard neutra 

provocou  o entusiamo da jovem geração com conferências 

em que abordava com profundidade os aspectos humanos e 

sociais da arquitetura.”

Richard neutra e estudantes brasileiros (1946)
Fonte: bOeSiGeR, Willy. Richard neutra buildings and Projects, editions 
Girsberger, zurich, p.192, 1951.
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Gropius, Sert, Aalto e Rogers

O jornal A GAzeTA - S. Paulo, de quarta-feira, 6 de ja-

neiro de 1954, em matéria intitulada “Colação de Grau dos 

diplomandos de arquitetura da Universidade de São Paulo”  

noticiou a participação dos arquitetos Walter Gropius (1883-

1969), Alvar Aalto (1898-1976), ernesto nathan Rogers 

(1909-1969), Josep lluís Sert (1902-1983), então jurados 

da ii bienal de Arquitetura em São Paulo, na mesa diretora 

dos trabalhos de colação de grau dos novos arquitetos da 

FAUUSP, realizada no Teatro Cultura Artística.
Da esquerda para a direita: Giannicola Matarazzo, Francisco Matarazzo 
Sobrinho, Walter Gropius, Alvar Aalto, ernesto nathan Rogers, Josep lluís 
Sert, por ocasião da ii bienal de Arquitetura em São Paulo, que conferiu a 
Gropius o “Grande Prêmio de Arquitetura”.
Fonte: le Corbusier e o brasil / Cecília Rodrigues dos Santos [et al.]. São 
Paulo: Tessela : Projeto editora, p. 129, 1987.
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Ludwig Mies van der Rohe

ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) esteve no brasil 

em 1957, visitou o terreno onde projetou o edifício do Con-

sulado dos estados Unidos, na Avenida Paulista (não cons-

truído).

esteve com lucio Costa e viu a maquete de brasília.

lucio Costa mostrando a maquete de brasília a Mies van der Rohe.
Fonte: lucio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: empresa das Artes, 
p. 310, 1995.
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Reconhecimento estrangeiro

A arquitetura brasileira recebeu atenção internacional.

em 1943 foi editado Brazil Builds - architecture new and 

old 1652-1942, de Phillip lippincott Goodwin, como parte de 

uma exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna de 

nova iorque. O livro traz uma panorama do período 1652-

1942. eis a relação dos projetos e arquitetos apresentados:

Ministério da Educação e Saúde Pública

(lucio Costa, Oscar niemeyer, Affonso Reidy, Carlos leão, Jorge 

Moreira, ernani vasconcelos. le Corbusier: consultor);

ABI - Associação Brasileira de Imprensa, Rio de Janeiro

(Marcelo e Milton Roberto);

Edifício de Apartamentos à Av. Augusto Severo, 78

(sem identificação de autor);

Instituto dos Industriários, Rio de Janeiro

(Marcelo e Milton Roberto)

Prédio à Alameda barão de limeira, 1003, São Paulo

(Gregori Warchavchik)

Edifício Esther, Praça da República

(Alvaro vital brazil e Ademar Marinho);

Apartamentos com sala de exposição de automóveis

(Henrique e. Mindlin);

Edifício de Apartamentos, Praia do Flamengo, 322, Rio de Janei-

ro (sem identificação de autor);

Edifício de Apartamentos, rua bolivar, 97, Realengo, RJ

(Dr. Saldanha, arquiteto);

Casa para operários (iAPi) no Realengo, RJ (Carlos Frederico 

Ferreira, colaboração de Waldir leal e Mario H. G. Torres);

Hotel em Ouro Preto, Minas Gerais (Oscar niemeyer);

Asilo de Inválidos, RJ (Paulo Camargo de Almeida);

Biblioteca Pública Mário de Andrade, São Paulo (Jacques Pilon, 

Matarazzo e Departamento de Obras Públicas);

Sanatório de Tuberculosos Santa Terezinha, Salvador, bA

Obra do Berço, Gávea, RJ (Oscar niemeyer);

Escola primária Raul Vidal, niterói, RJ (Alvaro vital brazil);

Escola Industrial Rio de Janeiro

(Carlos Henrique de Oliveira Porto);
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Capa: brazil builds (1942)
Fonte: MinDlin, Henrique. Arquitetura Mo-. Arquitetura Mo-
derna no brasil, Rio de Janeiro: Aeroplano, 
1999, p. 13.

Escola Normal, Salvador, BA (sem identificação de autor);

Instituto Superior de Filosofia, Ciências e Letras “Sedes Sapien-

tiae”, São Paulo (Rino levi);

Liceu Industrial, São Paulo (Marcelo e Milton Roberto);

Estação de Hidroaviões, Rio de Janeiro (Atílio Corrêa lima)

Hangar 1, Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro

(Marcelo e Milton Roberto);

Estação de barcos, Rio de Janeiro (Atilio Correa lima);

Torre d’água, Olinda, Pernanbuco (luis nunes);

Pavilhão de Anatomia Patológica, Recife, Pe

(Saturnino nunes de brito);

Instituto Vital Brazil, niterói, RJ

(Alvaro vital brazil e Ademar Marinho);

Residência Cavalcanti, niterói, RJ, Rua Sacopã, 42

(Oscar niemeyer);

Residência do arquiteto, Rua Carvalho Azevedo, Gavea, RJ

(Oscar niemeyer);

Casa Johnson, Fortaleza-Ce (Oscar niemeyer);

Res. João Arnstein, rua Canadá, 714, São Paulo

(bernard Rudofsky);

Res. Frontini, rua Monte Alegre, 957, São Paulo

(bernard Rudofsky);

Fazenda São luis (Res. Hermenegildo Sotto Maior)

(Aldary Henriques de Toledo);

Casa Modernista construída (Henrique e. Mindlin);

Casa Dr. Arthur Moura, Recife-Pe, Rua visconde Albuquerque, 

275 (José norberto);

Primeira casa modernista (Gregori Warchavchik);

Cassino Pampulha, belo Horizonte MG (Oscar niemeyer);

Iate Clube Pampulha, belo Horizonte MG (Oscar niemeyer);

Pavilhão Brasileiro Feira Mundial de Nova Iorque, (lucio Costa, 

Oscar niemeyer com Paul lester Wiener)
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Capa: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14, boulogne 
(Seine), set. 1947.
Fonte: Acervo biblioteca da FAUUSP

A revista francesa Architecture d’aujord’hui, números 13 

e 14, publicada em setembro de 1947, dedicou uma edição 

especial ao brasil.

Aqui segue a lista dos projetos e arquitetos apresenta-

dos:

Ministério da Educação e Saúde (lucio Costa, Oscar niemeyer, 

Affonso eduardo Reidy, Carlos leão, ernani vasconcelos, Jorge 

Moreira. Consultor: le Corbusier);

Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de New York (lucio Costa e 

Oscar niemeyer);

Conjunto da Pampulha: Cassino, Iate Clube, Hotel, Casa do Baile 

(Oscar niemeyer);

Jardins modernos (Roberto burle Marx);

Golfe Clube em Pampulha, Caixa d’água em Ribeirão das Lages, 

Iate Clube Fluminense, Centro de Lazer na Lagoa, Estádio Na-

cional, Hotel em Nova Friburgo, Obra do Berço, Grande Hotel em 

Ouro Preto, Primeira Casa do arquiteto (Oscar niemeyer);

Park-hotel em São Clemente (lucio Costa);

Colônia de Férias do Instituto de Resseguros do Brasil na Gávea, 

Escola de Ensino Profissionalizante, Sede da Associação Bra-

sileira de Imprensa, Sede do Instituto de Resseguros do Brasil, 

Aeroporto Santos Dumont (Marcelo e Milton Roberto);

Estação de Hidroaviões (Atílio Correa lima);
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Um pouco mais tarde, em 1958, o livro Masters of Mod-

ern Architecture, de John Peter, publicado em nova iorque, 

apresenta um conjunto significativo de obras e arquitetos 

modernos do mundo, destacando sete obras da arquitetura 

brasileira e seus respectivos criadores.

Segue a lista dos projetos e arquitetos apresentados:

Ministério da Educação e Saúde (lucio Costa, Oscar niemeyer, 

Affonso eduardo Reidy, Carlos leão, ernani vasconcelos e Jorge 

Moreira. le Corbusier: consultor);

Igreja de São Francisco de Assis (Oscar niemeyer);

Casa do arquiteto em Canoas (Oscar niemeyer);

Aeroporto Santos Dumont (Marcelo e Milton Roberto);

Edifício de apartamentos - Parque Guinle (lucio Costa);

Edifício de apartamento e Escola - Conjunto Pedregulho

(Affonso eduardo Reidy)

Casa do Arquiteto (Oswaldo Arthur bratke).

Estação de Hidroaviões em Belém do Pará, Instituto Vital Brazil 

(Álvaro vital brasil);

Pavilhão de Águas Sulfurosas (Francisco bolonha);

Administração Central da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

(Affonso eduardo Reidy);

Instituto Sedes Sapientiae, Companhia Jardim de Cafés Finos, 

Edifício Comercial (Rino levi);

Edifício Leônidas Moreira (eduardo Kneese de Mello);

Edifício Companhia de Telefones (Marcelo e Milton Roberto);

Estação Sanitária da Ilha das Flores (Renato de A. D. Soeiro, 

Renato Mesquita dos Santos, Jorge A. G. Ferreira, Thomaz es-

trella);

Escola Presidente Roosevelt (Aldary Henriques de Toledo);

Country-clube de Petrópolis (Sérgio bernardes).

Curiosamente, a igreja de São Francisco de Assis, proje-

to de Oscar niemeyer, na Pampulha não foi publicada nesta 

edição em homenagem ao brasil.
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Três momentos decisivos
da arquitetura brasileira

O edifício do Ministério da educação e Saúde (1937-

1943), atual Palácio Gustavo Capanema, foi o primeiro mar-

co da arquitetura moderna. Para construí-lo, lucio Costa pe-

diu ao então Ministro Gustavo Capanema (1909-1985) que 

convocasse le Corbusier.

“Para ajudar-nos e orientar-nos na construção do edifício do Mi-

nistério da educação. queremos fazer uma coisa nova, mas não 

queremos nos arriscar a um tão grandioso empreendimento, a 

uma realização tão monumental, que seria a primeira do mundo, 

sem primeiro ouvir o conselho do grande mestre no momento da 

nova arquitetura. Além do mais, ele vem também ajudar a fazer a 

cidade universitária.” (Depoimento sobre o edifício do Ministério 

da educação. Gustavo Capanema. Módulo, Rio de Janeiro, n.º 

85, p. 28-32, maio, 1985)

evolução do projeto do Ministério da educação e da Saúde, Rio de Janeiro, 
1936-37: a) croqui feito por um grupo de arquitetos brasileiros; b) croqui de 
le Corbusier para localização perto do aeroporto; c) croqui de le corbusier 
para a atual localização; d) croqui final feito pela equipe brasileira.
Fonte: MinDlin, Henrique. Arquitetura Moderna no brasil, Rio de Janeiro: 
Aeroplano, p. 31, 1999.
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Ministério da educação e Saúde (1937-1943)
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 15, set. 1947.
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O Ministro Gustavo Capanema deixou registrado, num 

depoimento, os fatos que precederam a execução do  pro-

jeto.

“no ano de 1936, o Presidente Getúlio vargas me autorizou a 

construção do edifício do Ministério da educação e Saúde, para 

lá colocar todos os serviços que faziam parte do conjunto minis-

terial daquela época.

Foi aberto concurso para a escolha do projeto. O premiado foi 

Archimedes Memória, diretor da escola nacional de belas-Artes. 

O prêmio foi pago, mas o projeto não foi executado. era preciso 

que se criasse algo moderno.

Pensei em convidar le Corbusier para elaborar o projeto, mas 

não sendo ele cidadão brasileiro, e não podendo por isso parti-

cipar diretamente da obra, o convidei para vir fazer um curso de 

conferências sobre arquitetura moderna aqui no brasil. na ver-

dade, o convite para as conferências foi pretexto para que ele 

viesse ao brasil.

O projeto precisava então ser realizado por arquitetos brasileiros 

e formados no brasil. era importante que se criasse um grupo 

brasileiro. Assim foi feito.

Do mesmo participaram: Oscar niemeyer, Affonso Reidy, Jorge 

Moreira, Carlos leão, lucio Costa e Hernani vasconcelos. e 

estes arquitetos foram os criadores da moderna arquitetura no 

brasil.

quando o Ministério foi construído não havia Faculdade de Ar-

quitetura no brasil.

Apesar de ser ainda muito jovem e com pouca experiência, Reidy 

foi designado por mim para participar do projeto, por ser talento-

so; depois ele fez o belo projeto do MAM. Durante minha ges-

tão como presidente do mesmo, nosso convívio se intensificou 

e tornou-se mais agradável e amistoso. eu tinha uma grande 

admiração por ele.

Afinal, como disse o nosso querido Aloísio Magalhães ‘neste edi-

fício nasceu brasília’.”

Min. Gustavo Capanema

junho de 1982

(Affonso eduardo Reidy Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro. Solar Grandjean de Montigny - Rio de Janeiro: O 
Solar: index, 1985 - Catálogo da exposição realizada de 20 de 
agosto a 21 de setembro de 1985)
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Planta Térreo / Ministério da eduação e Saúde / 1936-1945 / Rio de Janeiro - RJ
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p.16, set. 1947.
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Corte - Ministério da educação e Saúde
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 17, set. 1947.
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Ministério da educação e Saúde (1937-1943)
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, bou-l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, bou-, n.º 13-14 “brésil”, bou-
logne (Seine), p. 11, set. 1947.

Painel de azulejos - Ministério da educação e Saúde
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne 
(Seine), p. 8, set. 1947.

O comentário de Lucio Costa reflete a dimensão da im-

portância que o edifício do Ministério da Educação significou 

para a arquitetura brasileira:

“e, no entanto, apenas 26 anos antes, havia sido inaugurado o 

edifício da enbA (escola nacional de belas-Artes), atual museu, 

padrão acadêmico impecável.

A arquitetura jamais passou, noutro igual espaço de tempo, por 

tamanha transformação.” (COSTA, lucio. Arquitetura. 4.ª edição 

- Rio de Janeiro: José Olímpio editora, p. 21, 2006.)
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Pavilhão do Brasil
na Feira Internacional de Nova Iorque

O Pavilhão do brasil na Feira internacional de 1939-

1940, foi fruto de um concurso vencido por lucio Costa, ten-

do como segundo colocado Oscar niemeyer.

lucio Costa, percebendo as qualidades existentes no 

projeto apresentado por Oscar, pediu aos organizadores para 

que os dois fizessem juntos o projeto definitivo.

Terminada a feira, o Pavilhão foi desmontado.

A linguagem arquitetônica do projeto apresentado iniciou 

uma tendência que seria exaustivamente utilizada a partir de 

então: uso da rampa, quebra-sóis (brise-soleil), volumes fle-

xíveis, elementos curvos, integração interior-exterior.

lucio Costa e Oscar niemeyer / Pavilhão do brasil / 1939-40 / nova iorque
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 
20, set. 1947.
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Plantas / Pavilhão do brasil / 1939-40 / nova iorque
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, 
boulogne (Seine), p. 20, set. 1947.
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Conjunto da Pampulha

O conjunto da Pampulha representa o terceiro momento 

fundamental para a arquitetura brasileira. 

Juscelino Kubitschek (1902-1976), prefeito de belo Hori-

zonte - MG, no período de 1940-1945:

“(...) asfaltou, construiu bairros nobres e proletários, aumentou 

as redes de esgoto e água, abriu avenidas e ergueu o soberbo 

conjunto da Pampulha, traçado por um arquiteto recém-formado, 

Oscar niemeyer” (MAYRinK, Geraldo. Os grandes líderes: Jus-

celino. São Paulo: editora nova Cultural. 1988 p. 29)

A respeito da Pampulha, Juscelino disse:

“Aquele negócio de rampa, eu nunca tinha visto antes, era uma 

beleza. então disse a ele: vamos construir amanhã.” (MAYRinK, 

Geraldo. Os grandes líderes: Juscelino. São Paulo: editora nova 

Cultural. p. 30, 1988.)

legenda do mapa lagoa da Pampulha: a) cassino; b) iate clube; c) restau-
rante e casa do baile; d) igreja; e) hotel [não construído]; f) ancoradouro; 1) 
sentido Aeroporto (lagoa Santa) ; 2) sentido belo Horizonte.
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 
23, set. 1947.
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Oscar niemeyer / Urbanização de Pampulha / 1940 / belo Horizonte - bH
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, p. 198, 
1996.



53

Casa do baile / 1942 / belo Horizonte - MG
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 
34-35, set. 1947.

Casa do Baile

A Casa do baile é um pequeno restaurante circular com  

palco e pista de dança. Sua cobertura prolonga-se tal qual 

uma marquise - a lembrar uma serpentina de carnaval - refor-

çando sua horizontalidade.
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iate Clube / 1942 / belo Horizonte - MG
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 
30, set. 1947.

Iate Clube

O iate Clube distingue-se pela característica de sua co-

bertura em forma de “v”, também conhecida como “asa de 

borboleta”. Sua fachada norte é protegida por brises verticais 

móveis. O clube possui piscina, quadras de tênis, basquete 

e vôlei. no térreo, área destinada aos serviços, vestiários e 

hangar. no primeiro piso, um espaço livre, restaurante, salas 

de reunião.

Segundo a revista l’Architecture d’aujourd’hui (1947: 30) 

o brise-soleil é o elemento essencial da nova arquitetura do 

brasil. longe de ser monótono, suas possibilidades de uso 

são ilimitadas, e seus efeitos plásticos, os mais variados.
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Cassino da Pampulha / 1940-1942 / belo Horizonte - MG
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), 
p.24, set. 1947.

Cassino

O Cassino foi o primeiro edifício construído por Oscar 

niemeyer em Pampulha.
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Igreja de São Francisco de Assis

na igreja de São Francisco de Assis, Oscar niemeyer 

usou uma linguagem diferente daquela utilizada nos demais 

edifícios de Pampulha.

A nave da Igreja é definida por duas abóbadas maiores 

e mais altas, seguidas de sucessivas abóbadas menores. 

Completam a composição uma marquise e a torre do cam-

panário.

Há um detalhe na nave: a primeira abóbada estreita-se 

em direção ao altar, e entre as duas abóbadas maiores for-

ma-se um espaço por onde a luz penetra, brilhando sobre o 

altar.

É decorada com pinturas e afrescos do pintor Cândido 

Portinari (1903-1962).

A igreja permaneceu por vários anos fechada, pois tanto 

o arquiteto como o pintor eram comunistas.
Oscar niemeyer / igreja de São Francisco / 1940 / belo Horizonte - bH
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, p. 159, 
1996.
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Oscar niemeyer / igreja de São Francisco / 1940 / belo Horizonte - bH
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, p. 158, 
1996.

Oscar niemeyer, foi sem dúvida, o grande destaque da-

quela geração, e segundo lucio Costa:

"A personalidade de Oscar niemeyer Soares, arquiteto de forma-

ção e mentalidade genuinamente cariocas - conquanto, já ago-

ra, internacionalmente consagrado -, soube estar presente na 

ocasião oportuna e desempenhar integralmente o papel que as 

circunstâncias propícias lhe reservaram e que avultou, a seguir, 

com as obras da distante Pampulha e do Pavilhão do brasil na 

Feira internacional de 1939, na longínqua nova York.” (COSTA, 

lucio. Arquitetura. 4.ª edição - Rio de Janeiro: José Olímpio edi-

tora, 2006, p. 21)

Abelardo Riedy de Souza complementou:

“A arquitetura moderna brasileira começou, de fato, com o uso 

da linha curva, com a plástica leve e sensual que só o concreto 

armado pode dar, com o conjunto da Pampulha, de Oscar nie-

meyer.” (SOUzA, Abelardo Riedy de. Arquitetura no brasil. São 

Paulo, Diadorim / edusp, p. 28, 1978.)
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Arquiteto Roberto José Goulart Tibau, em 1998.
Foto: Roberto Selmer Júnior
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2
Dados biográficos
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baía da Guanabara, Rio de Janeiro - Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 3, set. 1947.
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Rio de Janeiro - anos de formação

Roberto José Goulart Tibau nasceu em niterói, estado 

do Rio de Janeiro, no dia 09 de agosto de 1924.

Filho de Julio Massiere da Costa Tibau e noêmia Goulart 

Tibau.

estudou em várias escolas porque, quando criança, 

seus pais mudaram-se várias vezes. Seu pai foi montar uma 

plantação de banana em itanhaém, lá estudou no Grupo es-

colar de Conceição de itanhaém. na cidade de São Paulo, 

estudou no externato Assis Pacheco, no bairro de Perdizes, 

e no Ginásio Perdizes.

A plantação de bananas não teve sucesso, sua família 

voltou ao Rio, onde estudou no Ginásio bittencourt Silva. 

Depois foram morar no Catete, no Rio, e Tibau estudou no 

externato Santo Antonio Maria zacarias. O colegial foi com-

pletado no Colégio Andrews.

Da esquerda para a direita: Júlio Tibau (irmão),  
noêmia Goulart Tibau (mãe) e Roberto Tibau, 
em itanhaém - SP, sem data.
Fonte: Álbum de família - Roberto Tibau
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A opção pela arquitetura revelou-se após levar “bomba” 

no vestibular para a Faculdade de química industrial.

Foi quando encontrou um colega no bonde, que lhe fa-

lou: “Por que você não vai estudar arquitetura?”

“Mas o que é arquitetura?”, perguntou Tibau

“Arquitetura é desenhar prédios”, respondeu o colega.

Desenhar era com o Tibau, que a partir daí começou a 

se interessar.

Desceu do bonde, voltou à sua casa, comentou com 

seus pais, que apreciaram a ideia.

Fez o cursinho e ingressou na escola nacional de belas-

Artes do Rio de Janeiro em 1944.

“eu fiz a FAU, entrei entre os vinte primeiros, a faculdade naquele 

tempo era uma maravilha de escola. eu digo isso, assim, de boca 

cheia (...) a enbA do Rio, tinha um curso de Arquitetura muito 

bem montado, era uma verdadeira faculdade de Arquitetura, mui-

to bem organizada, bem aparelhada, tinha prancheta para todos 

os alunos, uma beleza, um curso muito bom. É como se fosse 

uma faculdade de arquitetura dentro da escola de belas Artes, 

e lá a gente convivia com as meninas da pintura, da escultura. 

então era bem interessante, (risos) aquele tempo foi uma época 

escola de belas-Artes, na Avenida Central, Rio de Janeiro.
Projeto de Adolpho Morales de los Rios / 1900-1910
Fonte: SAnTOS (1981, p. 79)

altamente estimulante.” (Depoimento de Roberto Tibau ao autor, 

em 1.º de setembro de 1998)
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As origens da ENBA

A vinda da Família Real ao brasil trouxe diversas novida-

des para a vida brasileira, entre elas, a Missão Francesa, que 

estimulou o desenvolvimento das artes em nosso país.

em 1816, a chamada Missão Artística Francesa chegou 

ao Rio de Janeiro trazendo, entre outros, Jean baptiste De-

bret (1768 - 1848) e Grandjean de Montigny (1776 - 1850), 

primeiro professor de arquitetura do país.

“O arquiteto Auguste-Henri victor Gradjean de Montigny (1776-

1850) recebeu o título de professor de arquitetura, o primeiro no 

brasil. Autor de uma obra clássica sobre a arquitetura toscana 

e profissional competente, seus projetos para os edifícios da 

Academia de belas Artes, da Praça do Mercado, e da Alfândega 

- todos destruídos, com exceção do último - eram modelos de 

estilo neoclássico, simples e bem proporcionados. A personali-

dade de Gradjean de Montigny moldou mais de uma geração de 

arquitetos, e sua influência indireta atravessou várias décadas.” 

(MinDlin, Henrique. Arquitetura Moderna no brasil, Aeroplano:  

Rio de Janeiro, p. 24, 1999.)

O arquiteto Abelardo Riedy de Souza (1908-1981), aluno 

da enbA em 1928, registrou, num depoimento, o dia-a-dia na 

escola, antes de 1930:

“Podemos dividir a história da nossa arquitetura em duas partes 

ou épocas bem distintas: antes de 1930 e depois de 1930.

Antes dos anos trinta, a arquitetura brasileira era uma constante 

cópia dos vários estilos que imperavam na época, vindos todos 

de outras terras. Para a arquitetura residencial, que era o que 

mais se fazia, copiava-se o “espanhol”; com seus grandes ava-

randados em arcos, suas janelas protegidas por grades de ferro 

retorcido formando desenhos os mais variados, seus pátios inter-

nos pavimentados com lajes de pedra e um poço no meio, geral-

mente sem água. Copiava-se também o ‘mexicano’, um ‘espa-

nhol’ transportado para o brasil via Hollywood, sem passar pelo 

México.” [...] (SOUzA, Abelardo Riedy de. Arquitetura no brasil. 

São Paulo, Diadorim / edusp, p. 15-16, 1978.)



64

(...)

Todos esses estilos, menos o nosso “colonial”, eram revistas ou 

livros de arquitetura que chegavam por aqui. Duas revistas que 

eram, na época, muito difundidas entre os estudantes, na sua 

quase total maioria, que não podiam se dar ao luxo de comprar 

as revistas estrangeiras, eram a Mi CASiTA, que se não nos en-

ganamos, era de origem argentina, e uma outra, bem brasileira, 

feita por um então aluno da enbA, seu proprietário, seu editor, 

seu redator, autor da maioria dos projetos apresentados e, tam-

bém, seu distribuidor. Alguns desses projetos eram antológicos: 

as fachadas das casas reproduziam as iniciais dos nomes dos 

seus proprietários; “A” para o “seu” Antonio, “b” para o “seu” be-

nedito, e assim por diante.” (Abelardo de Souza. Arquitetura no 

brasil. São Paulo, Diadorim / edusp, 1978, p. 17-18)

A enbA depois de 1930:

Graças à nomeação de um ministro mineiro chamado Gustavo 

Capanema para o novo Ministério, foi feita uma outra revolução 

muito restrita à nossa escola nacional de belas-Artes, onde, pelo 

currículo, se deveria ensinar arquitetura. essa outra revolução 

ficou sendo chamada LUCIO COSTA.

Com a sua nomeação para a diretoria da enbA, lucio Costa, 

formado pela mesma velha enbA, famoso cultor do nosso “colo-

nial”, conseguiu transformar um museu numa escola viva, onde 

se começava a ensinar arquitetura. essa transformação começou 

a se operar com a nomeação dos novos professores; novos na 

idade e novos na mentalidade.” (Abelardo de Souza. Arquitetura 

no brasil. São Paulo, Diadorim / edusp, 1978, p. 26)
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então, em 1931, o arquiteto lucio Costa assumiu a dire-

ção da enbA e chamou, para lecionar, Gregori Warchavchik, 

na época com 34 anos; Alexander buddeus, de origem ale-

mã, autor do projeto do instituto do Cacau (juntamente com 

Floderer), em Salvador, 1936; emílio baumgart (inovador do 

processo de cálculo estrutural no brasil)

Completava o quadro de professores Affonso eduardo 

Reidy, na época com apenas 20 anos.

“Foram nomeados, também, para o corpo docente da enbA, 

Felipe dos Santos Reis, catedrático da cadeira de Resistência 

dos Materiais, da Politécnica; Mello e Souza, escritor famoso co-

nhecido como Malba Tahan, para a cadeira de Cálculo integral; 

edson Passos, da Politécnica, para a cadeira de Materiais de 

Construção, substituindo um velho mestre que dizia que “concre-

to armado era mistura de trilhos velhos com cimento e pedra.”

A revolução do ensino de arquitetura foi total. Passamos de uma 

longa fase de cópias de modelos e fórmulas arquitetônicas, para 

a criação. O vignola foi solenemente queimado e suas cinzas 

espalhadas pelas praias do Rio.” (Abelardo de Souza. Arquitetura 

no brasil. São Paulo, Diadorim / edusp, 1978, p. 26)

O vignola era:

“o livro sagrado dos arquitetos da época, sua bíblia (...) ditador 

supremo das proporções, da composição das fachadas, o mestre 

supremo das ordens gregas e romanas. quando eles queriam 

fazer um projeto, a planta era resolvida dentro daquela simetria 

indispensável e a fachada era uma cópia exata dos canônes fi-

xados.” (Abelardo de Souza. Arquitetura no brasil. São Paulo, 

Diadorim / edusp, 1978, p. 18)

A partir daquele momento mágico de transformação:

“passamos a estudar temas mais práticos como ‘casa mínima’, 

postos de gasolina, grupos escolares, equipamentos de cozinhas 

e banheiros. esses temas eram estudados em todos os seus 

mínimos detalhes, observando seu funcionamento com muito 

cuidado. e esta já era uma coisa que até então nós desconhecí-

amos: a FUnçãO das coisas que éramos chamados a projetar.” 

(Abelardo de Souza. Arquitetura no brasil. São Paulo, Diadorim / 

edusp, 1978, p. 27)
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eis, a seguir, uma notícia publicada no jornal A Manhã:

"DeSPeJADOS OS MODeRniSTAS - lutam as duas eternas cor-

rentes da escola nacional de belas Artes: "modernistas" e "aca-

dêmicos", como lhes fosse negada permissão para expor os seus 

trabalhos, por não terem os mesmos sido feitos totalmente em 

aulas, os “modernistas” carregaram as suas esculturas e as suas 

pinturas, e foram organizar outra exposição, numa das lojas da 

A.b.i., em meio do caminho, os “acadêmicos” investiram contra 

os dissidentes, rasgando-lhes os painéis.”

(A Manhã, Rio de Janeiro, 1942. Arquivo eduardo Corona in 

CARRAnzA, Ricardo, 2000: 100)

Ainda, segundo Paulo Ferreira dos Santos (1981: 87-8):

“A década 1920-1930, do Pós-Guerra, caracterizou-se em todo 

Ocidente por movimentos de inquietação e procura de rumos 

para renovação das artes. Foi marcada pelo aparecimento de 

Vers Une Architecture (1923) e L’Urbanisme (1925) de le Cor-

busier, que, pela genialidade das idéias e originalidade das solu-

ções iniciaram uma nova era para a arquitetura e o urbanismo.

Nessa fase o Rio de Janeiro foi palco de um dos conflitos de 

tendências: de um lado as tradicionais, de outro as modernas. na 

linha tradicional, depois da apuração de formas da década ante-

rior, entrava-se numa espécie de triagem, em que iriam disputar 

a preferência dois estilos o luis Xvi ou, num sentido mais exato, 

os estilos classicizantes, variantes estílisticas de uma orientação 

que já vinha desde príncípios do século XiX, preconizados para 

os edifícios de porte monumental, e o neocolonial que, recém-

adotado em residências, hotéis e escolas, seria usado com su-

cesso em pavilhões de exposição e acabaria por penetrar tam-

bém nos edifícios de porte monumental, afirmando-se como o 

estilo mais característico dessa fase. A linha moderna iniciada 

com a literatura, a pintura e a escultura só depois ganhou a ar-

quitetura, em que tudo não passou no Rio de Janeiro, durante a 

década de 20-30, de artigos polêmicos nos jornais e de tímidos 

ensaios.
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em 1931, a reforma conduzida pelo Arquiteto lucio Cos-

ta que assumiu a direção da enbA introduziu, no ensino, pre-

ceitos inspirados nos moldes modernistas. Porém, parte do 

corpo docente, ainda acadêmico, conseguiu meses depois 

afastá-lo da direção.

Daí em diante, uma série de inovações, entre as quais a 

inserção da cadeira de Urbanismo na grade curricular provo-

cou, a partir de 1945, a separação do curso de Arquitetura da 

escola nacional de belas Artes.

A Faculdade nacional de Arquitetura da Universidade do 

brasil foi criada pelo Decreto nº 7.918, de 31 de agosto de 

1945, a partir da separação do curso de Arquitetura da esco-

la de belas Artes.

logotipo - Faculdade nacional de Arquitetura / 1945 / Rio de Janeiro
Fonte: Álbum de formatura de Roberto Tibau
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Os professores de Roberto Tibau

Segundo Roberto Tibau, seus professores eram um tan-

to acadêmicos, mas, dentre eles, admirava principalmente o 

professor Archimedes Memória (autor do edifício do Ministé-

rio da Fazenda no Rio, da Câmara Municipal e outros prédios 

importantes), além dos professores Felipe dos Santos Reis 

(de Resistência dos Materiais), Paulo Ferreira dos Santos 

(de História da Arte no brasil e Arquitetura barroca) e quirino 

Campofiorito (de Desenho):

“eu tive uma admiração muito grande por um professor chama-

do Archimedes Memória. E os filhos dele são todos professores 

também. esse cara era muito legal, porque sendo um arquiteto 

neo-clássico; era uma pessoa muito compreensiva, dava muito 

apoio para a gente, não era turrão.”

(...)

“eu gostaria de lembrar também do meu professor de desenho, 

Quirino Campofiorito. Fiquei muito emocionado, porque era a pri-

meira vez que eu desenhava assim para valer: os cavaletes, todo 

Archimedes Memória e Francisque Couchet
Câmara dos Deputados / 1920-30 / Rio de Janeiro
Fonte: SAnTOS, Paulo (1981, p. 88)

mundo desenhando, ele viu e gostou muito do meu desenho, 

disse que era um desenho nervoso - mas expressivo - graças 

a Deus.” (Depoimento de Roberto Tibau ao autor, em 1.º de se-

tembro de 1998)
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Porém, foram os arquitetos com quem trabalhou que 

mais o marcaram e influenciaram do ponto de vista da arqui-

tetura.

“eu gostava muitos dos meus professores mas não porque ti-

vessem influenciado do ponto de vista da arquitetura. Influência 

forte foi do Oscar como arquiteto. Arquitetos da época, através 

de comentar e desenhar as obras deles com os colegas e com 

os próprios arquitetos. naquele tempo os arquitetos eram mais 

abertos, eles não deixavam o estagiário desenhando no canto 

como escravo. Conversavam, brincavam, era algo diferente. Aí 

que a gente pegou o jeitinho da coisa.” (Depoimento de Roberto 

Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)

naquele tempo, Oscar niemeyer (1907-) tinha escritório 

na Cinelândia e já havia participado da equipe que projetou 

o Ministério da educação e Saúde (1936-1943), feito o Pavi-

lhão do brasil em nova iorque (1939), o Conjunto da Pampu-

lha (1943), a Obra do berço (1937), além de ter sido segundo 

colocado nos Concursos para o estádio nacional do Rio de 

Janeiro (1941) e para o edifício sede da Abi - Associação 

brasileira de imprensa (1937).

em 1946, enquanto cursava o segundo ano do curso 

de Arquitetura, Tibau trabalhou como desenhista para vários 

arquitetos, iniciando seu aprendizado no escritório de Oscar 

Niemeyer, onde participou da elaboração gráfica de alguns 

projetos, como o do banco boavista (1946) e do Concurso 

para o Centro Técnico de Aeronáutica (1947), em São José 

dos Campos.

Sobre esse episódio:

“então nós conseguimos um bico lá para desenhar e eu com mais 

dois colegas fundamos uma firma, que não tinha sede própria por 

que trabalhávamos na casa do freguês. A gente saía procurando 

quem precisava de desenhista. A firma chamava-se BBB, Bis-

cate, biscate, biscate (risos), e a gente saía biscateando, dese-

nhando em tudo quanto era escritório; essa foi a minha escola”. 

(Depoimento de Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 

1998)
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Oscar niemeyer / edifício do banco boavista / 1946 / Rio de Janeiro
Fonte: MinDlin, H. Arquitetura Moderna no brasil. Aeroplano: Rio de Janei-
ro, p. 227 e 228, 1999.

Oscar niemeyer / edifício do banco boavista / 1946 / Rio de Janeiro
Fonte: MinDlin, H. Arquitetura Moderna no brasil. Aeroplano: Rio de Janei-
ro, p. 227 e 228, 1999.
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Oscar niemeyer / Centro Técnico de Aeronáutica / 1947 / São José dos Campos
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, p. 118 e 119, 1996.
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Oscar niemeyer / Centro Técnico de Aeronáutica / 1947 / São José dos Campos
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, p. 118 e 119, 1996.
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Ainda estudante, Tibau trabalhou, também, com os ar-

quitetos Aldary Henriques de Toledo (1915-1998), Álvaro vi-

tal brazil (1909-1997) e Francisco de Paula lemos bolonha 

(1923-2006).

“Também desenhei muito para o Aldary Toledo, que tem obras 

interessantes, que trabalhou com o Affonso eduardo Reidy. Com 

o Reidy propriamente não, mas fiz desenhos para ele, o concurso 

do prédio da sede do Jóquei Clube na Avenida Rio branco. era 

um projeto lindo, uma beleza: uma planta quadrada, cada pavi-

mento, parecia uma pintura. Uma beleza, lindas aquelas plantas 

e eu desenhei tudo com muito prazer. eu e mais outros com-

panheiros. (...) Tive muito contato com arquitetos daquela épo-

ca, o suficiente para sair da escola me achando capaz de pegar 

qualquer trabalho. Com coragem, pelo menos!” (Depoimento de 

Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)

Além da admiração pelo trabalho de Oscar niemeyer, 

Roberto Tibau manifestou a admiração por outros arquitetos:

“Aldary Toledo. eu gostava muito da arquitetura dele, não era 

aquela arquitetura brilhante como a do Oscar, mais muito bem 

estudada, bem resolvida. eu me lembro duma casinha que ele 

fez, assim [faz um croquis] o esquema dela, eu adorei tinha uma 

cobertura assim, tinha um mezanino, etc. Um cara muito bom. O 

Affonso eduardo Reidy, Marcelo Roberto, são esses os arquite-

tos principais. em São Paulo eu gostei muito da obra do eduardo 

Kneese de Mello e também do Rino levi.” (Depoimento de Ro-

berto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)

O estreito contato com os principais arquitetos atuantes 

naquela época marcou significativamente Roberto Tibau e 

abriu definitivamente as portas da Arquitetura Moderna em 

sua vida.

essa foi sua escola.

Sua colação de grau foi realizada em 27 de dezembro de 

1948. Seu diploma, expedido em 23 de maio de 1949.

A partir daí, transferiu-se para a cidade de São Paulo, 

onde iniciou sua vida profissional.
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Aldary Henriques Toledo / escola Presidente Roosevelt / Rio de Janeiro
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 
94-95, set. 1947.
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Diploma do arquiteto Roberto José Goulart Tibau
Fonte: Arquivo escritório Roberto José Goulart Tibau
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São Paulo - exercício da profissão

Roberto Tibau iniciou sua vida profissional em 1949, na 

Construtora Marcial Fleury de Oliveira, sendo responsável 

pela fiscalização das obras do Conjunto Residencial do IAPB 

(instituto de Aposentadoria e Previdência dos bancários).

esse conjunto foi construído na Rua Santa Cruz n.º 

1.191, vila Mariana, para funcionários de bancos, numa épo-

ca em que os sindicatos construíam moradia para seus as-

sociados.

Os primeiros moradores chegaram em 1952. São 282 

apartamentos, distribuídos em quarenta e sete blocos, com 

seis unidades cada.

Cidade de São Paulo
Fonte: l’Architecture d’aujourd’hui, n.º 13-14 “brésil”, boulogne (Seine), p. 
6, set. 1947.
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Convênio Escolar

Conforme já mencionado anteriormente, o Convênio es-

colar foi uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o 

Governo do Estado para suprir o déficit existente na constru-

ção de prédios escolares. A Prefeitura construía os prédios e 

o estado ministrava o ensino.

Tudo porque:

“Uma lei federal, de 1942, retificada e ratificada em 1946 pela 

Constituição, mandava que União, estados e Municípios aplicas-

sem, na manutenção e desenvolvimento do ensino, determinada 

porcentagem da arrecadação de impostos.” (eng.º José Amadei, 

O que é o Convênio escolar? in Revista Habitat, n.º 4, pág. 3, 

1951)

Um exame da situação mostrou que:

“(...) a principal causa da deficiência residia na falta de prédios 

escolares. Uma simples constatação o demonstrava: 70% dos 

prédios para o ensino primário estadual eram de aluguel, adap-

tados, impróprios, a maioria sem os necessários requisitos higi-

ênico-pedagógicos.” (eng.º José Amadei, O que é o Convênio 

escolar? in Revista Habitat, n.º 4, pág. 3, 1951)

Hélio Duarte havia sido convidado para dirigir o setor de 

projeto do Convênio escolar, segundo as diretrizes pedagó-

gicas de Anísio Teixeira.

“(...) depois eu soube do Convênio, que estava com vaga para 

arquiteto. Me apresentei lá e mostrei alguns trabalhos que eu ti-

nha feito. Foi o Hélio Duarte que me recebeu. naquela ocasião, 

também o Mange se candidatou e nós fomos ficando em caráter 

experimental e acabamos trabalhando lá.” (Depoimento de Ro-

berto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)
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Carteira de identidade - Prefeitura Municipal de São Paulo
Observar categoria: “Operário de Obras”
Fonte: Arquivo de Roberto Tibau
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A Revista Habitat, nº 4 (1951: 3), registrou os nomes que 

compuseram a pioneira Comissão do Convênio escolar:

COMiSSãO DO COnvÊniO eSCOlAR

Presidente: eng. José Amadei; Presidente da Sub-Comissão de 

Planejamento: arquiteto Hélio Duarte; Presidente da Sub-Comis-

são de execução: eng. Julio Cesar lacreta.

Corpo de arquitetos: arquitetos eduardo Corona, Roberto Tibau, 

Oswaldo Gonçalves.

Corpo de engenheiro fiscais: engenheiros Jorge Luizello, Helio 

Teheran, Marco Aurelio verlangieri, Geraldo Pires, Antonio Car-

los Pitombo, José vitor Oliva, luiz eduardo Gouveia e Marcelo 

Mendes.

Professores representantes da Secretaria da educação: Theodo-

miro Monteiro do Amaral e Dirceu Ferreira da Silva

Chefe da contabilidade: Celso Hahne.

O editorial da revista Habitat registrou:

“As escolas do Convênio são amplas, horizontais, espaçosas no 

meio de jardins, são um convite amigável para as nossas crian-

ças, com belíssimas classes nas quais há realmente conforto e 

um agradável ensino moral e estético.” (Revista Habitat, n.º 4, 

1951, s/p)

O fato é que:

“Pela primeira vez um regular número de arquitetos trabalhava 

para o governo, de uma forma inteiramente livre, subordinado 

apenas aos princípios programáticos. Foi, por este fato, uma es-

cola; nasceu, frutificou e desapareceu, mas deixou um lastro que 

deve ser pesquisado em face das influências que proporcionou.” 

Revista Acrópole 314 (1965 : 25)

A direção dos trabalhos ficou a cargo de Hélio Duarte, 

mas suas propostas tinham afinidade com as idéias do edu-

cador baiano Anísio Teixeira (190-1971), pioneiro na implan-

tação de escolas públicas no país. Aliás, muitas das ideias 

de Anísio Teixeira, foram inspiradas em John Dewey (1852-

1952). Dos trabalhos de Anísio Teixeira, merece destaque o 

Centro educacional Popular (atual Centro educacional Car-

neiro Ribeiro), construído em Salvador, dentro da proposta 

da escola-Parque, ao que tudo indica pioneira do ensino in-

tegral no brasil.
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Tempo depois, saíram da equipe Oswaldo, Corona e Hé-

lio. entraram: Aluísio da Rocha leão, José Augusto de barros 

Arruda, Paulo Rosa, Rubens Freitas Azevedo, Antonio Carlos 

de Moraes Pitombo, entre outros.

Tibau foi uma espécie de “elo” entre a primeira e a se-

gunda equipe do Convênio escolar. O Convênio acabou e 

tornou-se “Comissão de Construções escolares”, que atual-

mente é a EDIF - Departamento de Edificações da Prefeitura 

de São Paulo.

Sobre a saída de Hélio Duarte do Convênio:

“Sua obra bemfaseja teria continuado não fôra a intromissão 

indevida da política, até então mantida aparte. O primeiro sinal 

foi quando da apropriação de 60 milhões da verba do Convênio 

transferida para aplicação nas construções do Parque ibirapuera, 

exatamente quando a Comissão deveria inteirar o número de sa-

las necesárias ao desenvolvimento do sistema escolar primário 

de São Paulo. O golpe repercutiu fundo; pouco depois, desgosto-

so com o fato, pediria demissão o arquiteto Hélio Duarte.”

(Revista Acrópole n.º 314, fev. 1965, p. 25)
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Publicidade de produto utilizando o Ginásio de Santo Amaro
Fonte: Revista AD Arquitetura e Decoração, n.º 11, jun., p. 2, 1955.
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“Eu fui ficando por aqui, criando raízes, me casei; dois anos de-

pois de formado já estava casado. eu até queria casar antes mas 

minha mãe conseguiu me segurar. era muito cuidadosa.” (Depoi-

mento de Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)

Roberto Tibau, quando chegou a São Paulo, foi morar na 

casa de suas tias, no bairro de Perdizes. lá, conheceu uma 

jovem professora chamada Marilda Santos Motta.

Os dois começaram a conversar. Ficaram noivos.

Casaram-se em 08 de setembro de 1951, quando Tibau 

trabalhava no Convênio escolar.

Tiveram quatro filhos: José Roberto, Myriam, Ricardo e 

Claudia.

Os noivos Marilda Santos Motta e Roberto José Goulart Tibau, em São Pau-
lo, 1950. Ao fundo, o estádio Municipal do Pacaembu.
Fonte: Álbum de família Roberto Tibau
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Marilda Motta Tibau e Roberto José Goulart Tibau, na Cerimônia de Casa-
mento, em 08 de setembro de 1951.
Fonte: Álbum de família - Roberto Tibau
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Sociedade com Eduardo Corona

O contato entre Roberto Tibau e eduardo Corona  (1921-

2001) aconteceu ainda no ambiente universitário na enbA 

- escola nacional de belas Artes, no Rio de Janeiro, onde 

foram contemporâneos.

eduardo Corona formou-se em 1946, dois anos antes de 

Roberto Tibau (1948), porém, ambos tiveram a oportunidade 

de trabalhar com Oscar niemeyer, no Rio de Janeiro.

em São Paulo, Roberto Tibau encontrou novamente 

eduardo Corona, agora trabalhando no Convênio escolar.

Faltava apenas dividir um escritório de arquitetura.

O primeiro escritório de Roberto Tibau foi montado em 

conjunto com eduardo Corona à Rua barão de itapetininga, 

n.º 140, 8.º andar.

As atividades do escritório iniciaram-se por volta de 

1951.

A Revista Arquitetura e engenharia, ano iii, n.º 19, out/

dez. 1951, publicou, na seção “indicador profissional”, anún-

cio do escritório Corona & Tibau, na Rua barão de itapetinin-

ga, 140, 8.º andar, sala 84.

Desse período, o que mais projetaram foram habitações 

unifamiliares, destacando-se duas.

A primeira delas, a Residência eugênio Santos neves,  

no Pacaembu, foi laureada com medalha de ouro no Primeiro 

Prêmio do Governo, seção de Arquitetura, no Primeiro Salão 

Paulista de Arte Moderna, em 1952.

O outro projeto, a residência Rodolfo Mesquita Sampaio, 

em Pinheiros, recebeu medalha de prata no mesmo salão.

A parceria acabou-se em 1954 e cada um seguiu seu 

caminho.

A revista AD - Arquitetura e Decoração, publicou nas edi-

ções: 10 (março/abril 1955), 14 (novembro/dezembro 1955), 

21 (janeiro/fevereiro 1957), 24 (julho/agosto 1957), 25 (se-
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Indicador profissional “arquitetos” - Revista Arquitetura e Engenharia, ano III, n.º 19, out/dez. 1951, pág. 96-97.
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Indicador profissional “arquitetos”
Fonte: Revista AD Arquitetura e Decoração, n.º 21, janeiro/fevereiro, 1957.

tembro/outubro 1957) e 26 (dezembro 1957) página com in-

dicador profissional “arquitetos”, apresentando os dois com 

seus escritórios em endereços diferentes.

no Convênio escolar, o trabalho mais importante rea-

lizado em parceria foi, sem dúvida, o projeto do Planetário 

Municipal de São Paulo, em 1953.

Aliás, tal projeto, quando citado, muitas vezes omite o 

nome de Roberto Tibau e Antonio Carlos Pitombo, dando o 

crédito apenas a eduardo Corona.

Cabe esclarecer, de uma vez por todas, qualquer dúvida 

e registrar a seguinte informação: Roberto Tibau nunca exi-

giu para si, nunca disputou a autoria do projeto, porém, se 

verificarmos o croqui do estudo preliminar de Corona para o 

planetário, publicado no boletim do iAb, n.º 8, mar./abr. 1998, 

veremos que a solução proposta por Corona é bem diferen-

te da construída. no desenho feito por eduardo Corona, a 

aparência é de um edifício elevado, sob pilotis, com um anel 

externo.
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Croqui do estudo preliminar de eduardo Corona para o Planetário
Fonte: boletim iAb-SP, n.º 8, mar./abr., p. 5, 1998.

Roberto Tibau esclarece definitivamente a questão:

“Justamente em 1953, você vê, nessa época pouco depois é 

que foi feito o Planetário, que nós fizemos equipe com o Corona 

e com o Pitombo. naturalmente o Pitombo era um rapaz assim 

mais reservado, muito boa pessoa, ele apenas acompanhou. O 

Corona colaborou bastante no desenvolvimento do projeto, mas 

eu fico contente de dizer que fui eu que bolei aquele negócio 

que parece um chapeuzinho.” (Depoimento de Roberto Tibau no 

vídeo “Arquitetura e Memória de vila Mariana”, 2003)
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Roberto Tibau e o IAB

Os arquitetos eduardo Kneese de Melo, Rino levi, Ícaro 

de Castro Melo, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Abelardo Riedy 

de Souza, Roberto Cerqueira César, Miguel Forte, Oswaldo 

bratke e João batista vilanova Artigas fundaram, em 06 de 

novembro de 1943, o Departamento de São Paulo do institu-

to de Arquitetos do brasil.

Os arquitetos, até então, reuniam-se no sub-solo do edi-

fício esther.

A sede própria, situada à Rua bento Freitas 306, foi inau-

gurada em 1947.

O projeto do edifício sede foi motivo de um concurso en-

tre os arquitetos, no qual o resultado final foi um empate entre 

três equipes.

então, os arquitetos Abelardo Riedy de Souza, Galiano 

Ciampaglia, Hélio de queiroz Duarte, Jacob Maurício Ruchti, 

Miguel Forte, Rino levi, Roberto Cerqueira César e zenon 

Sede do iAb-SP / 1948 / São Paulo
Fonte: MinDlin, Henrique. Arquitetura Moderna no brasil. 
Aeroplano: Rio de Janeiro, p. 233, 1999.
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lotufo, membros das equipes vencedoras, uniram-se para 

fazer um projeto coletivo.

O jovem Tibau associou-se ao iAb-SP em 13 de julho de 

1949, sendo registrado como sócio n.º 198.

Associado desde que chegou a São Paulo, Roberto Ti-

bau nunca fez parte de nenhuma diretoria do iAb-SP.

em 2000, na gestão Gilberto belleza (2000-2003), a se-

ção paulista do iAb pomoveu um ciclo de depoimentos, cha-

mado: “Gerações de Arquitetos”.

Roberto Tibau foi convidado para participar da abertura, 

em 24/10/2000.

O conteúdo dos depoimentos foi gravado pela direção 

do IAB-SP em fitas K-7.

Porém, até a conclusão deste trabalho, o conteúdo dos 

depoimentos ainda não estava disponível para a consulta 

dos interessados.
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Arquiteto do SENAI

nos anos que se seguem ao trabalho no Convênio esco-

lar, Roberto Tibau projetou escolas para o SenAi.

O Senai - Serviço nacional de Aprendizagem industrial, 

foi criado pelo Decreto lei n.º 4048, de 22 de fevereiro de 

1942:

“(...) é administrado pela Confederação nacional da indústria e 

mantido por uma contribuição de 1% sôbre as folhas de salários 

pagos pelos empregadores.” (Revista bem estar, n.º 5/6, mai/

jun.1960, p.17)

Distrubuídos ao longo do país, cada Senai funciona 

como uma organização:

“(...) essa organização, inteiramente autônoma, estabeleceu-se 

sob forma eminentemente decentralizada. em cada região indus-

trial foram organizados um Departamento e um Conselho, consti-

tuído êste de industrias e representantes do Gôverno, para admi-

nistração local.” (Revista bem estar, n.º 5/6, mai/jun.1960, p.17)

“A intimidade entre o SenAi e a fábrica constituiu ponto funda-

mental da organização, a qual teve poderes para criar e modificar 

os seus cursos tantas vêzes quantas a experiência aconselhasse 

e as frequentes transformações fabris resultantes do próprio pro-

gresso industrial reclamassem.

Os alunos, nêsse novo sistema de ensino industrial, são apren-

dizes de fábrica; isto é, menores empregados pela indústria para 

prestação de um serviço em troca de salário e aprendizagem de 

um ofício. (Revista bem estar, n.º 5/6, mai/jun.1960, p.17-18)

(...)

O SenAi foi recebido num ambiente de excelente expectativa e 

ganhou, desde logo, prestígio inusitado em organizações edu-

cacionais. O seu regime de autonomia lhe possibilitou uma ar-

rancada inicial muito rápida, que se traduziu na construção de 

grandes escolas e na aquisição de equipamentos de qualidade, 

em prazo relativamente curto.” (Revista bem estar, n.º 5/6, mai/

jun.1960, p.17-18)
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num primeiro momento,

“As primeiras oficinas foram instaladas em prédios alugados ou 

em barracões improvisados. logo a seguir uma sociedade cons-

trutora particular, elaborou um tipo de projeto e construiu escolas 

como: a Roberto Simonsen, a Horácio Augusto da Silveira, a es-

cola e o internato de Taubaté. (Revista bem estar, n.º 5/6, mai/

jun. p. 30, 1960.)

A escola Senai Roberto Simonsen foi uma das pri-

meiras escolas construídas.

“(...) nela aparecem tôdas as características mais tarde condena-

das: preocupação pela grandiosidade, e despreocupação quanto 

à orientação e composição volumétrica, etc.” (Revista bem estar, 

n.º 5/6, mai/jun. p. 7, 1960)

escola Senai Roberto Simonsen / 1940 / São Paulo
Fonte: Revista bem estar, n.º 5/6, mai/jun., p.30, 1960.
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Planta 3.º piso / escola Senai Roberto Simonsen / 1940 / São Paulo
Rua Sampaio Moreira esquina Rua Monsenhor Andrade
Fonte: Revista bem estar, n.º 5/6, mai/jun, p. 7, 1960.



93

A partir de 1951, a preocupação era outra:

“(...) a idéia  de construir um edfício para nêle se instalar uma 

escola, cedeu lugar à preocupação de se edificar uma escola, a 

escola para o aluno, a qual deveria atender a todos os requisitos 

da pedagogia moderna e ser capaz de colocar o aprendiz em am-

biente especialmente preparado para satisfazer aos anseios de 

sua personalidade de menino-homem. Tudo isso lhe despertaria 

tão profundo interesse pelos estudos que aquele mesmo apren-

diz sentir-se-ia feliz em fazer qualquer sacrifício para completar 

seu curso.

Obedecendo a essa diretriz, o Serviço de Obras deste Depar-

tamento Reginal, equacionando todos os problemas relativos a 

filosofia educacional do SENAI e contando com a colaboração 

de arquitetos especialmente contratados, iniciou o projeto de 

suas novas escolas.” (Revista bem estar, n.º 5/6, mai/jun, p. 30, 

1960.)

em seguida, foi criado o Serviço de Obras do Se-

nai,

“(...) com a incumbência de projetar e construir as escolas, con-

tinuou-se a fazê-lo com o mesmo espírito e os mesmos modelos 

arquitetônicos, até o ano de 1950.” (Revista bem estar, n.º 5/6, 

mai/jun, p.30, 1960.)

Poderíamos, então, dizer que, até 1950, a arquitetu-

ra das escolas SenAi

“(...) se caracterizou pela imponência de suas linhas e pela uni-

formidade de suas fachadas padronizadas.” (Revista bem estar, 

n.º 5/6, mai/jun, p. 30, 1960.)

Porém, a esperada transição aconteceu:

“Aos poucos tomou-se, porém, consciência de necessidade de 

particulares normas estéticas, estruturais e funcionais, a serem 

observadas nos edifícios destinados ao ensino industrial; nasce-

ram, então, as primeiras escolas com as caracteristícas próprias 

da nova arquitetura.” (Revista bem estar, n.º 5/6, mai/jun, p. 30, 

1960.)
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Assim, foram surgindo os projetos das novas escolas do 

Senai.

Os primeiros projetos foram elaborados pelos arquitetos: 

Hélio de queiroz Duarte (1906-1989), ernest Robert Carva-

lho Mange (1922-2005), lucio Grinover (1934-) e Roberto 

José Goulart Tibau (1924-2003), além da arquiteta paisagis-

ta, Ayako nishikawa (1933-)

Os projetos das primeiras escolas SenAi foram publica-

dos em diversos periódicos. A revista Habitat, n.º 12 de 1953, 

já trazia publicados os projetos das novas escolas SenAi, 

elaborados pelos arquitetos acima citados.

Destes arquitetos, apenas lucio Grinover não atuou no 

Convênio escolar.

Tibau trabalhou por alguns anos como funcionário do 

SenAi e chegou inclusive a dirigir o setor de projetos.

Dessa época, destacam-se os projetos das escolas Pro-

fissionalizantes de Bauru (1953), Santos (1956) e Jundiaí 

(1957).

A seguir, citamos alguns dos aspectos considerados 

quando da necessidade de uma nova escola SenAi:

“Sob o ponto de vista urbano, a escolha do local é feita com base 

em outros critérios que são responsáveis, inicialmente, pelo bom 

rendimento dos cursos: 1) deve o local ser de fácil acesso, próxi-

mo de diferentes meios de condução. 2) deve situar-se em zona 

industrial. 3) deve localizar-se em terreno suficientemente grande 

para permitir áreas de recreação e futuras ampliações decorren-

tes das necessidades das indústrias locais.” (Revista bem estar, 

n.º 5/6, mai/jun.1960, p. 29)
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Maquete da escola Senai de bauru
Roberto Tibau / escola Senai de bauru / 1953 / bauru - SP
Fonte: Revista Habitat n.º 12, p. 17, setembro, 1953.

A escola SenAi de bauru, cujo projeto original é datado 

de 05/01/1953, hoje é chamada escola SenAi “João Martins 

Coube”. Seu projeto foi publicado em dois periódicos da épo-

ca: Revista Acrópole 258 (1960: 130-133) e Revista Habitat 

12 (1953:16).

Inaugurada em 1957, fica na Rua Virgílio Malta, com fa-

chada principal voltada para a face leste, além de uma pe-

quena marquise, destacando o acesso à oficina.

É importante ressaltar que o jovem Tibau, com apenas 

29 anos, previu um painel artístico na fachada. As fotos da 

maquete demonstram, no entanto, que o painel não foi rea-

lizado.

As escolas de São Caetano, bom Retiro e Campinas 

foram feitas também por Tibau, mas como profissional autô-

nomo.
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Ligação oficinas-salas de aula
Hélio Duarte e ernest Robert de Carvalho Mange
escola SenAi Anchieta / 1954 / São Paulo
Fonte: Revista Acrópole, n.º 197, p. 220-222, março, 1955.

Situação geral e planta pavimento superior
Hélio Duarte e ernest Robert de Carvalho Mange
escola SenAi Anchieta / 1954 / São Paulo - SP
Fonte: Revista Acrópole, n.º 197, p. 220-222, março, 1955.
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Sobre a escola Senai Anchieta, ressaltamos o as-

pecto inerente ao partido arquitetônico, cuja obra reflete 

um ponto básico da pedagogia Senai:

“o partido escolhido de paralelismo das duas massas principais 

(aulas e oficinas), ligadas funcional e plásticamente, acusa uma 

intenção definida: não separar o mundo teórico do mundo práti-

co.” (Revista Acópole, n.º 197, p. 222, mar. 1955)

“Os esforços, os recursos que o Serviço nacional de Aprendiza-

gem industrial emprega no seu programa visam justamente êsse 

desenvolvimebnto e a emancipação do país, num dos aspectos 

básicos: a formação e o treinamento de mão de obra qualificada." 

(Revista bem estar 5/6, pág. 31, maio/junho, 1960)

Hélio Duarte e ernest Robert de Carvalho Mange
escola SenAi Anchieta / 1954 / São Paulo
Fonte: Revista bem estar n.º 5/6, p. 13, maio/junho, 1960.
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A revista AD - Arquitetura e Decoração (10), março/abril,  

1955, publicou o projeto da escola SenAi de Construção Ci-

vil, Rio de Janeiro (RJ), de autoria dos irmãos Roberto, cuja 

explicação do partido arquitetônico guarda semelhança com 

o projeto da escola Anchieta (SP), quanto a integração inte-

rior-exterior.

Croquis e partido arquitetônico
M.M.M. Roberto / escola Senai Construção Civil / Rio de Janeiro - RJ
Fonte: Revista AD Arquitetura e Decoração, n.º 10, mar./abr. 1955.
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Sobre o trabalho no SENAI, Lucio Grinover afirmou:

“O SenAi foi o maior laboratório de arquitetura que eu pude fe-

quentar. lá, faziamos todo tipo de experiência.” (Depoimento de  

lucio Grinover ao autor em 11/02/2011)

entre as diversas experiências realizadas, destacamos  

a belíssima escola SenAi de Sorocaba, de autoria do próprio 

lucio Grinover, na qual:

“(...) pela primeira vez, estudava-se uma construção em casca 

de concreto armado, o parabolóide hiperbólico. iniciava-se um 

tipo de construção que, pela delicadeza e precisão requeridas, 

antecipava-se à pré-fabricação de elementos estruturais numa 

obra de grande porte. estudou-se uma fôrma de madeira comple-

tamente desmontável, de reaproveitamento total para concreta-

gem do parabolóide hiperbólico seguinte.” (Revista Acrópole, n.º 

314, fevereiro, 1965, pág. 39)

De acordo com lucio Grinover, o fato da escola possuir 

essas características reflete, também, a importância do en-

genheiro que calculou o projeto.
Fachada externa e interior da oficina
lucio Grinover / escola Senai Sorocaba / 1958 / Sorocaba - SP
Fonte: Revista Acrópole, n.º 314, fevereiro, pág. 39, 1965.
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Planta de situação e Corte esquemático
lucio Grinover / escola Senai Sorocaba / 1958 / Sorocaba - SP
Fonte: Revista Acrópole, n.º 314, fevereiro, 1965, pág. 39
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Professor da FAUUSP,
aulas de Plástica e Projeto

O professor Hélio Duarte era responsável por uma dis-

ciplina das chamadas “Composições de Arquitetura” na Fa-

culdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo.

Convidou Roberto Tibau, em 1957, para ser professor 

assistente na disciplina complementar “Plástica iv”, que vi-

sava aprofundar as questões estéticas da arte aplicada com 

exercícios de projeto de sepultura, concha acústica, coisas 

de simples função, mas com valor estético expressivo, traba-

lhos intermediários entre a arquitetura e a escultura.

“eu dei, por exemplo, uma pesquisa da estética na obra de le 

Corbusier e foi um dos trabalhos mais interessantes, eu me lem-

bro do trabalho do Abrahão Sanovicz, muito bonito, muito bem 

feito.” (Depoimento de Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setem-

bro de 1998)

Hélio Duarte tinha dois assistentes: um de Projeto e ou-

tro de Plástica, mas na verdade, as aulas eram dadas em 

conjunto. O outro assistente era Plínio Croce.

A respeito do trabalho de Plínio Croce:

“eu muitas vezes acompanhei o trabalho do Plínio Croce junto 

com os alunos, admirava muito a versatilidade dele de resolver 

detalhes na hora, muito bom, pena que morreu relativamente 

moço, perdeu o filho de maneira trágica, e pouco depois ele se 

foi. Foi assim a história.” (Depoimento de Roberto Tibau ao autor, 

em 1.º de setembro de 1998)
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A disciplina teve fim com a Reforma de 1962 e Tibau 

passou a lecionar a disciplina de Projeto.

no decorrer dos anos, Tibau lecionou em diversas dis-

ciplinas.

A partir de 1978 passou, também, a lecionar no curso de 

Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

Aposentadoria na FAU

em 1987, depois de trabalhar durante trinta anos no ma-

gitério, Tibau pediu a aposentadoria da FAU.

Poderia ficar até completar setenta anos, tinha ainda a 

livre docência, mas, depois de tantos anos como professor, 

preferiu não se submeter à prova e às exigências da carrei-

ra.

Segundo ele, a escola, naquele tempo, modificou-se 

muito.

“Plínio era um homem integralmente dedicado à arquitetura e ao 

trabalho que estava realizando no momento.

quando foi nosso professor, os alunos brincavam com o fato dele 

sentar em cada prancheta e, para cada projeto em desenvolvi-

mento, desinibidamente dar suas soluções.

A brincadeira era que, no fim do trabalho, os alunos poderiam 

contar com trinta projetos do Plínio (a turma era composta de trin-

ta alunos).” (KATinSKY, Julio Roberto. Duas utopias in ACAYAbA, 

Marlene Milan. branco e Preto: uma história de Design brasileiro 

nos anos 50. São Paulo: instituto lina bo e P.M.bardi, 1994)

“Plínio era o homem do detalhe. Tinha detalhe para tudo. nós fa-

ziamos o projeto e quando estava pronto, olhavamos e diziamos: 

foi o Plinio que fez.” (Depoimento de Marlene Picarelli ao autor, 

em 11/02/2011)
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Escritório com os arquitetos Hélio Duarte,        
Lucio Grinover e Marlene Picarelli

Devido ao convívio profissional em trabalhos anterio-

res, seja no Convênio, no SenAi, ou no trabalho docente na 

FAUUSP, Roberto Tibau (1924-2003), Hélio Duarte (1906-

1989), lucio Grinover (1934-) e Marlene Picarelli (1932-) re-

solveram montar, a partir de 1961, um escritório à Rua Au-

gusta, nº 1388.

lucio Grinover (1934-) e Marlene Picarelli (1932-), for-

maram-se arquitetos em 1957, pela Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Aos arquitetos, foi dedicada uma edição especial da Re-

vista Acrópole n.º 314, em fevereiro de 1965, apresentando 

diversos projetos realizados pela equipe, a maioria deles vol-

tado ao ensino.

A revista apresentou os arquitetos assim:

“O grupo de arquitetos cuja obra no setor escolas está parcial-

mente ilustrada nesta edição, formou-se há alguns anos atrás, 

movido por uma intenção realmente nova: a criação de um diálo-

go crítico aberto no campo da arquitetura e do planejamento.

Antes mesmo da constituição do ‘escritório’, tinha-se criado entre 

esses arquitetos uma contínua e eficiente comunicação, valori-

zada por uma profunda consciência daqueles valores que inter-

vem e sugerem (e, às vezes, condicionam) as atitudes creativas. 

Tinha-se constatado que trabalhar, conversar, criticar, criar jun-

tos, somente poderia beneficiar o próprio trabalho, bem como a 

formação cultural de cada um dos arquitetos desse grupo.”

(Revista Acrópole n.º 314, p. 23, fev. 1965)
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“Foi uma época dinâmica, muito criativa” (Depoimento de lucio 

Grinover ao autor em 11/02/2011)

no escritório funcionava, também, a sede da AbDi - As-

sociação brasileira de Desenho industrial, porque, na época,  

lucio Grinover era presidente da associação, fundada por 

professores da FAUUSP e admiradores do Design.

Passados alguns anos, o prof. lucio Grinover passou a 

dedicar-se mais aos compromissos com o ensino na FAUUSP, 

a prof.ª Marlene Picarelli, recebeu uma bolsa de estudos e foi 

estudar na itália. quando voltou, decidiu trabalhar apenas no 

FeCe e na FAUUSP, saíndo do escritório. Hélio Duarte

A sociedade terminou, então, na década de 1970.

Foram publicados os projetos dos seguintes edifícios: 

biblioteca infantil no Tatuapé, escola primária experimental, 

Grupo escolar de vila Mariana, Grupo escolar de Osasco, 

Centro educacional de Santo Amaro, Centro educacional 

“Alexandre de Gusmão”, Colégio Santa Cruz, escola Senai 

de Sorocaba, escola Senai de São Caetano, escola Senai de 

Santo Amaro, escola Senai de bom Retiro, escola industrial 

de Casa verde, escola industrial de Tatuapé, escola indus-

trial de vila Maria.

quanto a autoria dos projetos, os sócios decidiam juntos 

as características de como seria o projeto. Chegavam juntos 

à um partido arquitetônico e, a partir daí, alguém tornava-se o 

responsável por desenvolver e conduzir as decisões sobre o 

projeto em questão. Mas um ou outro sócio sempre acabava 

contribuindo com o desenvolvimento que o colega dava ao 

projeto.
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Capa da Revista Acrópole n.º 314, 1965.
capa: arq. Augusto boccara (composição da palavra “escolas” formada por 
fios de cobre, representando as letras)
Fonte: Acervo biblioteca da FAUUSP
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Influência de Hélio Duarte

Hélio de queiroz Duarte (1906-1989) formou-se arqui-

teto em 1931 pela escola nacional de belas Artes, foi pro-

fessor na escola de belas Artes da bahia, na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na 

escola de engenharia de São Carlos. Manteve, também, so-

ciedade com os arquitetos, Carlos Frederico Ferreira, eduar-

do Kneese de Melo, zenon lotufo e Abelardo Riedy de Souza 

(1945-1948), e com o eng.º ernest Robert Mange de Carva-

lho (1950-1952).

Hélio de querioz Duarte (1908-1989) e Roberto Tibau tra-

balharam juntos no Convênio escolar, no Senai, na FAUUSP, 

e como sócios no mesmo escritório de arquitetura. Tornaram-

se grandes amigos.

A convivência com Hélio Duarte era,

“Muito afetuosa. eramos muito amigos, eu me lembro dele com 

muita saudade, um cara espetacular até profissionalmente.” 

(Depoimento de Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 

1998)

Para Tibau, Hélio Duarte, influenciou uma mudança de 

pensamento quanto ao fazer arquitetura.

“Eu tinha aquelas influências que eu trouxe do Rio, aquela for-

mação de uma arquitetura feita enfatizando mais o aspecto ar-

tístico, procurando a expressão formal, sem que chegasse a um 

formalismo, dando muita ênfase a estética, e o Hélio foi quem me 

chamou a atenção para a importância da economia nas obras 

destinadas a uma função social.”  (Depoimento de Roberto Tibau 

ao autor, em 1.º de setembro de 1998)

A própria arquitetura de Hélio Duarte o influenciou bas-

tante e, de algum modo, foi acrescentada à sua produção.
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Carta do arquiteto Henrique Mindlin a Roberto Tibau solicitando o envio de 
projetos para publicação de livro sobre Arquitetura no brasil.
fonte: arquivo do escritório Roberto José Golutar Tibau

Carta de Henrique Mindlin

quando Henrique Mindlin faleceu em 1971, trabalhava 

com a arquiteta Raquel Sisson numa nova edição do livro Ar-

quitetura Moderna no brasil, abrangendo projetos até 1970.

encontramos nos arquivos do escritório de Roberto Ti-

bau, carta de Henrique Mindlin, solicitando projetos e suges-

tões:

“em 1971, ano do seu desaparecimento, Henrique Mindlin tra-

balhava, com a arquiteta Rachel Sisson, em uma nova edição 

do livro que abrangeria projetos até os anos 70. O período áureo 

do modernismo arquitetônico, comumente referido pelos historia-

dores com início em 1937, ano do projeto do Ministério da edu-

cação, até 1960, data da inauguração de brasília. O plano urba-

nístico e os prédios de niemeyer na nova capital constituiriam, 

assim, uma espécie de momento máximo e ponto de inflexão de 

uma certa perda de qualidade da produção construtiva brasilei-

ra.” (CAvAlCAnTi, “sobre Mindlin” in MinDlin, 1999: 15)
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Roberto Tibau participou da Comissão Organizadora do 39.º Salão Paulista 
de belas Artes. Foto: Sacoman (data 06.08.1974)
Fonte: Arquivo escritório Roberto José Goulart Tibau

Carta de Oswaldo lacerda Gomes Cardim para Roberto Tibau informando-o 
sobre o 39.º Salão Paulista de belas Artes, em 11 de setembro de 1974.
Fonte: arquivo Arquiteto Roberto José Goulart Tibau

39.º Salão Paulista de Belas Artes

Roberto Tibau foi membro do juri de Seleção e Premia-

ção do 39.º Salão Paulista de belas Artes.
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Arquitetura e Flexibilidade

Roberto Tibau apresentou, em 1974, sua tese de Douto-

rado, “Arquitetura e Flexibilidade”, na FAUUSP, tendo como 

orientador o Prof. Dr. Hélio queiroz Duarte.

Segundo Tibau:

“eu considero minha tese muito modesta (...) mas ela é uma tese 

que reflete um pensamento da época em que a minha intenção 

nesse trabalho foi desenvolver todo um pensamento no sentido 

de expor que, não necessariamente, para que você possa ter 

uma boa flexibilidade no projeto, você tenha que cair num racio-

nalismo rígido e sem expressão de arquitetura.” (Depoimento de 

Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)

“(...) tem um capítulo que eu gosto, uma parte, não sei se você 

chegou a notar que eu falo sobre a vida dos edifícios, a histó-

ria de um edifício, quanta coisa aconteceu num velho edifício.”  

(Depoimento de Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 

1998)

A seguir, destacamos o trecho lembrado por Tibau, 

sobre a vida de um velho edifício:

“O que a história da arquitetura não mostra no entanto, é a que 

se passa com um determinado edifício entre o momento em que 

ele é projetado e o momento em que ele é demolido. A história do 

edifício. Um detalhe aparentemente tão insignificante para obje-

tivos tão elevados como os da história da arquitetura. A critica da 

arquitetura, no entanto, teria melhores condições de escalas para 

realizar esse trabalho; mas parece não ter se interessado por 

ele. É uma pena porque certamente poderia ter obtido excelentes 

resultados. na verdade parece que ninguém jamais manifestou 

algum interesse em esmiuçar a história de qualquer edifício. Po-

deríamos ir mais longe um pouco, no âmbito desa história, re-

cuando até o momento em que se decidiu a sua construção e 
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consequentemente se decidiu a destruição do que havia antes 

em seu lugar e avançando até à consideração do que foi feito em 

seu lugar após a sua demolição. (TibAU, Roberto. Arquitetura e 

flexibilidade, tese de Doutorado, FAUUSP, pág. 9-10, 1973.)

Tibau encerra: 

(...)

“De certa maneira não deixa de ser uma pesquisa que eu fiz, 

inclusive quando eu fiz a defesa da tese eu levei esse projeto da 

escola que eu fiz, a escola SENAI de Corumbá.”  (Depoimento de 

Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)

Carta do Prof. Dr. nestor Goulart Reis Filho ao Reitor informando-o sobre a 
aprovação de Roberto Tibau no concurso de defesa da tese de Doutorado.
Fonte: Arquivo Arquiteto Roberto José Goulart Tibau
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Escritório de Arquitetura Roberto José Goulart 
Tibau Ltda.

Na final da década de 1970, um novo desafio se apre-

senta para Roberto Tibau.

em 22 de junho de 1977, fundou o “escritório de Arqui-

tetura Roberto José Goulart Tibau ltda.”, com sede própria, 

situada à Rua Tabapuã n.º 821, 7.º andar, sala 88, passando, 

a partir daí, a produzir seus projetos como “pessoa jurídica”.

Desse período, a maior quantidade de projetos ainda 

é voltada ao ensino: são projetadas escolas para COneSP 

(Companhia de Construções escolares do estado de São 

Paulo) e, mais tarde, para a FDe (Fundação para o Desen-

volvimento da educação).

em 1979, participou do Concurso Público brasilit 2 - Ha-

bitação Social. Seu projeto recebeu um Menção Honrosa.

Dentre os outros tipos de trabalho, destacam-se o Con-

curso para Clube de Campo em Tupã, a Casa de Retiros e 

Instituto Beneficente Padre José Kentenich.

Nessa época, contava com a colaboração de sua filha 

Myriam Motta Tibau, formada pela FAUUSP.
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Professor na Universidade São Judas Tadeu

De 1997 a 2001, convidado, voltou a lecionar, agora na 

Universidade São Judas Tadeu, ensinando seu ofício preferi-

do: o projeto. Suas aulas eram voltadas aos alunos e alunas 

do quinto ano.

em diversas oportunidades, manifestou sua alegria pela 

oportunidade de contribuir com a formação dos mais jovens.

Por ocasião do falecimento de Roberto Tibau, a Univer-

sidade São Judas tomou a iniciativa de organizar uma expo-

sição em sua homenagem.

na sequência, transcrevemos o texto do professor Prof. 

Arq. luiz Augusto Contier, coordenador do curso de Arquite-

tura da Universidade São Judas Tadeu, para a abertura da 

exposição.

“Os depoimentos sobre o professor Tibau serão sempre pessoais 

porque era pessoal sua relação com o mundo. Desde a época 

em que aluno, o conheci como professor, a marca que o regis-

trou na minha memória foi a cordialidade, humildade, e extrema 

afabilidade.

quando o convidei para compor o quadro docente da Universida-

de São Judas sua reação foi de descrédito. na sua modéstia, o 

que poderia eu querer com um professor aposentado compulso-

riamente, ou como disse, “um ex-professor com atestado de se-

nilidade expedido pela Universidade de São Paulo e, além disso, 

quase cego”.

era uma conversa por telefone. Dias depois, passou no meu es-

critório, para certificar-se de que o convite era firme. Lá estava 

ele, alto e magro, um pouco curvado como sempre, com o sota-

que carioca que nunca perdeu em todos seus anos paulistanos, 

com a mesma fisionomia gentil, como se 20 anos não tivessem 

se passado desde que foi meu professor. Para mim o Tibau sem-

pre teve a mesma idade, os anos para ele não passavam.

Após certificar-se que eu falava a sério e que, de fato, o estava 
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convidando para lecionar, retomou seu entusiasmo contido, ca-

racterístico e cheio de planos disse que esse convite vinha em 

boa hora porque assim tinha um estímulo para operar a catarata 

e voltar a enxergar plenamente.

Sua compreensão da arquitetura, do espaço e do usuário produ-

ziu, por exemplo, o projeto do colégio Santa Cruz que sempre me 

causou admiração pelo acerto da escala do edifício com relação 

ao aluno, um espaço sutil e delicadamente adequado à escala 

das crianças.

Acho que na Universidade São Judas pudemos assistir a um dos 

melhores exemplos da generosidade e delicadeza do professor 

Tibau. numa banca de TFG, um aluno, certa vez, apresentou 

um trabalho especialmente fraco. esse sempre é um momento 

difícil. É difícil para um professor resistir à tentação de espina-

frar o aluno, mostrar logo toda a deficiência do projeto e encer-

rar rapidamente aquele momento. Os outros dois membros da 

banca aguardavam por deferência o professor Tibau iniciar para 

em seguida emitir suas opiniões e considerações. Antes que o 

constrangimento se instalasse, o Tibau após ter examinado de-

tidamente os desenhos, pede a palavra e começa, para espanto 

de todos, a fazer uma ardorosa defesa da porta de entrada. que 

a porta de entrada era a porta de entrada mais porta de entrada 

que tinha visto. que ela tinha caráter de porta de entrada, que 

marcava o projeto e lhe dava sentido. Apontou não erros e de-

sacertos, mas as possíveis soluções que o aluno não adotou e 

retornou á porta de entrada. Assim foi indo... Cada vez que apre-

sentava algo menos positivo, voltava à entrada e à porta.

Ficamos pasmos com a elegância, delicadeza e firmeza das opi-

niões do Tibau. Foi um exercício de diplomacia espanhola de ve-

lha escola, dá e toma, volta a dar e tomar. nesse esgrimir, quase 

um balé de idéias, disse tudo o que tinha a dizer e o aluno, tendo 

compreendido o recado, olhava aturdido para aquela porta que 

nem ele suspeitava ser repositório de tantas qualidades e espe-

ranças arquitetônicas. Uma porta que era um portal, a entrada 

de um reino.

Uma aula do velho professor não só para o aluno como para 
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todos seu colegas ali presentes. Uma lição de generosidade para 

todos nós que percebemos suas intenções. O esforço de encon-

trar em toda aquela bobagem um ponto, um único que fosse que 

pudesse ser valorizado.

esse era o Tibau da nossa convivência diária. Um professor que 

quando adoecia tinha como primeira preocupação os alunos que 

dependiam da orientação dele. O professor que diante do fracas-

so do aluno sentia que falhara como professor que o fracasso era 

seu também e com isso sofria.

Tibau, que falta fazem homens como você...”

luiz Augusto Contier, Coordenador do Curso de Arquitetura e Ur-

banismo, Universidade São Judas Tadeu

Depoimento do Prof. Dr. luiz Augusto Contier para a apresenta-

ção da exposição em Homenagem a Roberto Tibau, realizada no 

iAb-SP, em 2003.
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Exposição e homenagem póstuma a Roberto Tibau

Por iniciativa da coordenação do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu, realizou-se na 

sede do iAb - Departamento de São paulo, a exposição "Ro-

berto José Goulart Tibau - 54 anos de arquitetura", destacan-

do suas principais obras e projetos.

A abertura da exposição ocorreu em 19 de novembro de 

2003.

em seguida, a mesma exposição, foi transferida para o 

Teatro João Caetano (projeto de Roberto Tibau, em 1952), 

acrescida de um debate sobre o arquiteto.

A exposição foi documentada no jornal O estado de São 

Paulo, em reportagem no dia 02 de janeiro de 2004.

Convite para a exposição em homenagem ao arquiteto Roberto Tibau, em 
novembro de 2003, na sede do iAb-SP.
Fonte: arquivo de Roberto Selmer Júnior

Convite para o debate e exposição em homenagem ao arquiteto Roberto 
Tibau, ocorrida de 11 a 19 de dezembro de 2003, no Teatro João Caetano.
Fonte: arquivo de Roberto Selmer Júnior
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Reportagem “Arquiteto recebe a homenagem póstuma”, jornal O esta-
do de S. Paulo, em 02/01/2004, caderno estadão Sul, p. zS-3.
Fonte: arquivo de Roberto Selmer Júnior
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Depoimentos de Professores Arquitetos da FAUUSP

A Universidade de São Paulo, por ocasião das comemo-

rações de seus 60 anos, reuniu em dois volumes uma série 

chamada “Sobre Arquitetura brasileira e ensino na virada do 

Século - Depoimentos de Pofessores Arquitetos da FAUUSP”, 

Roberto Tibau está entre eles.

Aproveito, esta oportunidade para registrar dois equívo-

cos: 1) a foto do ibC - Fazenda Taquaral - Campinas, SP, 

1971 (abaixo), publicada na pág. 776 pertence ao arquivo do 

escritório Roberto Tibau.

2) a fotografia publicada na pág. 778, foi feita por              

Roberto Selmer Júnior, em 1998.
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Último companheiro de trabalho

nos últimos anos de trabalho, Tibau contou com a co-

laboração diária de seu filho, o arquiteto Ricardo Motta Ti-

bau, formado pela UMC - Universidade de Mogi das Cruzes 

(1990).

“Tem o Ricardo, e a gente trabalha junto. isso alivia muito o meu 

trabalho também. Muito mesmo. e a gente se entende muito 

bem. O Ricardo tem muito gosto pela arquitetura, é muito ca-

prichoso. É cuidadoso, tem bom gosto pela arquitetura e uma 

formação muito boa. O cara para trabalhar em equipe tem que 

ser bastante aberto.” (Depoimento de Roberto Tibau ao autor em 

1.º de setembro de 1998)

Juntos, realizaram diversos projetos de edifícios escola-

res para a FDe. Mas, os principais trabalhos foram os con-

cursos de ideias apoiados pelo iAb-SP: Sede do CReA-SP, 

Paço Municipal de Osasco e Reurbanização do largo da ba-

tata. O anteprojeto elaborado para o Concurso Público de 

Reurbanização do largo da batata não foi aceito para apre-

sentação e  julgamento por ter sido entregue com três horas 

de atraso.

O último projeto de Roberto Tibau foi desenvolvido para 

o concurso de ideias “Ginásio do ibirapuera”, numa equipe 

formada pelos arquitetos Ricardo Motta Tibau, Roberto Sel-

mer Júnior e Silmara Puglese Castellani, em maio de 2003.

Com sua morte, em 17 de agosto de 2003, o escritório 

não teve continuidade e foi fechado.

Um conjunto de vinte e quatro projetos (a maioria deles 

em papel vegetal desenhado a nanquim) foi doado por sua 

viúva à biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo. O restante do material pro-

duzido ao longo dos anos dedicados à arquitetura encontra-

se disperso, arquivado nos diversos órgãos públicos em que 

trabalhou.
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3
O fazer arquitetura
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Roberto Tibau e o fazer arquitetura

Sobre o método de trabalho de Tibau:

“existe uma linha que é comum a todos os arquitetos. eu acho 

que é importantíssimo você conhecer o programa e você visitar 

o local, o terreno, porque o local vai te dar o início de projeto. 

você vai pensar o projeto em função do programa dele e do local 

onde ele vai ser inserido, então esses elementos são essenciais, 

o terreno você deve olhar para ele quando você já tiver um pro-

grama mais ou menos, não precisa você saber detalhadamente o 

programa. Mas se é um hospital você precisa saber o que vai se 

passar naquele hospital. qual a vida que vai se desenvolver ali. 

Depois o mais, você aborda a partir de esquemas, quando é um 

programa novo para mim ou quando é muito batido e eu quero 

reconsiderar ele, reorganizar o programa.”

(...)

“O lugar afeta o programa, influi no programa. É uma coisa só no 

fundo, o terreno é programa, mas agente separa assim  por uma 

questão de sistemática, de trabalho.” (Depoimento de Roberto 

Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)

Sobre o Projeto de Arquitetura:

“e o projeto tem uma característica interessante porque começa 

numa linha ascendente, chega um ponto que ele está uma beleza 

de projeto, está bom, depois ele vai sofrendo uma porção de res-

trições, alterações, tem que adaptar isso, aquilo. então antes da 

obra, ele já sofre modificações, e ai vai perdendo um pouco, de-

pois que entrou em uso sai completamente da sua órbita de ação. 

É como se não fosse trabalho seu, é um prédio que está lá. você 

fez, mais foi mera circunstância, você entende.” (Depoimento de 

Roberto Tibau ao autor, em 1.º de setembro de 1998)
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Ser arquiteto, segundo Roberto Tibau:

“é exercer uma profissão de muita responsabilidade social, de 

muita importância para a coletividade, para a cidade, acho uma 

profissão encantadora; acho que ser arquiteto é ser um amante 

da arquitetura. você encontra uma paixão na sua vida e você só 

vai seguindo aquilo. isso é que eu acho de ser arquiteto. e traba-

lhar em função da arquitetura para ganhar um dinheirinho. Mas 

não colocar o aspecto financeiro nunca em primeiro lugar.”

Para cada lugar, uma arquiteura particular:

“Então eu acho que muitas coisas que eu fiz (...) tem várias influ-

ências ali a gente vai trabalhando muito conforme o tema, tam-

bém conforme as condições. eu penso de uma maneira muito 

diferente eu não vou impor uma arquitetura para fazer uma es-

cola lá no bairro “Alto da Tenda”, na cidadezinha de Apiaí (SP). 

eu vou fazer a arquitetura dentro daquele ambiente, eu procuro 

manter minha arquitetura adequada o máximo possível. eu pro-

curo adequar.”

Sobre a divulgação dos seus trabalho:

“quantos anos eu fiquei sem publicar um trabalho (...) mas nun-

ca trabalhei para isso, nunca me preocupei com isso (...) uma 

questão de temperamento. eu sou um pouco descuidado desses 

aspectos assim. Sou muito concentrado, empolgado no projeto 

mesmo, e o resto eu esqueço não me preocupa mais.”
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A seguir apresentamos alguns trabalhos realizados pelo 

arquiteto Roberto Tibau e procuramos identificar obras simi-

lares, utilizadas - ou não - como referência projetual, pelas 

características peculiares.

Cabe ressaltar que a possível referência utilizada não 

explica o projeto.

nos exemplos apresentados constatamos que todos nós 

recorremos, não importa a tarefa, inclusive na elaboração de 

um texto, a diversas fontes. e nenhum projeto foi concebido 

ao acaso, mas pelo estudo de trabalhos precedentes.
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As casas

As primeiras casas projetadas por Roberto Tibau ex-

ploram o repertório espacial e estético moderno. Remetem 

às primeiras casas projetadas por Oscar niemeyer: Casa 

Oswald Andrade (1939), Casa M. Passos (1939), Casa Jus-

celino Kubitschek (1943) e a Casa Prudente de Moraes neto 

(1944), quanto à configuração da implantação e fachadas, 

telhado asa-borboleta, vocabulário muito utilizado por Oscar 

e Reidy, mas também encontrado na obra de Aldary Toledo, 

com quem Tibau trabalhou.

As casas ainda são implantadas ao “rés-do-chão”, são 

assentadas no terreno, ou seja, não são elevadas por pilo-

tis.

O uso dos pilotis, aparece apenas na residência Carlos 

Pontual, ainda que parcialmente.

As primeiras casas se apropiam francamente do terreno. 

As demais (por causa o tamanho do terreno) são mais con-

tidas.

nas residências projetadas, no decorrer dos anos, o ar-

quiteto se desfaz um pouco dessas primeiras influências, in-

corporando outras referências aos projetos.

São incorporados os pátios internos ajardinados, que  

vão aparecer na maioria dessas residências projetadas.

A Residência vera Helena Amaral é, entre as residências 

projetadas,  uma das mais belas. Suas paredes revestidas 

de pedra remetem à residência “villa Garches” em Mathes, 

projetada por le Corbusier em 1935.

Muitas vezes, um projeto nasce pelo “corte”. A residência 

vera Amaral e a residência eugênio Santos neves eviden-

ciam esse aspecto.
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A Residência eugênio Santos neves foi construída num 

terreno de forte desnível (8,10m), os arquitetos (Roberto Ti-

bau, eduardo Corona e luis Fernando Corona) distribuíram o 

programa em três diferentes níveis. na entrada estão a gara-

gem, os dormitórios e os banheiros; no nível intermediário, a 

sala de estar, o jardim interno e a cozinha; no nível inferior, os 

serviços. A residência assenta-se ao desnível do terreno de 

maneira delicada evitando grandes movimentações de terra 

e encarecimento da estrutura.

A Residência Rodolfo Mesquita Sampaio possui um jar-

dim interno, protegido por placas verticais, forro em treliça 

de madeira pintada, parede externa decorada com mosaico. 

A planta é muito simples, mas valorizada, sobretudo, pelos 

materiais utilizados no acabamento.

A Residência Crodowaldo Pavan guarda semelhança 

com o partido de implantação da residência projetada por 

Rino levi para o Sr. Robert Kanner (1955), na Rua da Paz, 

258, em São Paulo.

na residência J. A. de Assis Pacheco, no bairro de Per-

dizes, o arquiteto aproveitou-se do desnível do terreno para 

resolver o projeto, colocando toda a parte social do programa 

no mesmo nível, como se fosse uma casa térrea. buscou a 

economia quanto à estrutura para conseguir um acabamento 

mais aprimorado. A circulação ocupa a menor área possível 

e foi projetada de maneira a garantir independência completa 

para os diversos setores da casa.

Tibau vai explorar, também, a possibilidade estrutural de 

blocos de concreto na residência de Praia para o Dr. João 

bosco Rios, em itanhaém.

As possíveis referências projetuais são, portanto, num 

primeiro momento, as casas projetadas por Oscar niemeyer, 

lucio Costa, Reidy e le Corbusier. Mais adiante, são incor-

poradas ao repertório projetual do arquiteto, referências do 

trabalho de Rino levi e também de Richard neutra.



125

Corona & Tibau / Residência eugênio Santos neves / 1951 / São Paulo
Fonte: Revista Arquitetura e engenharia, 18, p. 50-1, 1951.

Corona & Tibau / Residência Otacílio Ferreira / 1951 / São Paulo
Fonte: Revista Arquitetura e engenharia, 20, p. 56-7, 1952.

Corona & Tibau / Residência Carlos Pontual / 1951 / São Paulo
Fonte: Revista Arquitetura e engenharia, 19, p. 43, 1951.

Corona & Tibau / Residência Rodolfo Mesquita Sampaio / 1951 / São Paulo 
Fonte: Revista Arquitetura e engenharia, 18, p. 48-9, 1951.
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Oscar niemeyer / Casa Oswald de Andrade / 1939 / São Paulo - SP
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, 1996, 
p. 22.

Oscar niemeyer / Prudente de Moraes neto / 1944 / Rio de Janeiro - RJ
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, 1996, 
p. 25.

Oscar niemeyer / Casa M. Passos / 1939 / Rio de Janeiro - RJ
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, 1996, 
p. 21.
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esta casa de veraneio, projetada por le Corbusier, em 

1935 utiliza, como materiais de acabamento, alvenaria usan-

do pedra regional, vigamentos de madeira, telhado em cha-

pas de cimento amianto onduladas.

O telhado de águas invertidas lembra outro projeto de le 

Corbusier: a Residência erazuris, no Chile, em 1930.

vista da fachada norte
le Corbusier / Maison Mathes / 1935
Fonte: le Corbusier Œuvre complète volume 3: 1934-38, p. 134.

Perspectiva da fachada sul
le Corbusier / Maison Mathes / 1935
Fonte: le Corbusier Œuvre complète volume 3: 1934-38, p. 135.
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Planta de situação
Rino levi / Casa Robert Kanner / 1955 / São Paulo - SP
Fonte: MiGUel, Jorge Marão C. Rino levi. FAUUSP, 1998. 

Planta de situação
Roberto Tibau / Casa Crodowaldo Pavan / 1960 / São Paulo - SP
Fonte: Arquivo escritório Roberto José Goulart Tibau
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vista da entrada e planta de situação
Oswaldo Corrêa Gonçalves / Casa Osmar Gonçalves / 1951 / Santos - SP
Fonte: Revista AD Arquitetura e Decoração n.º 1, p. 12-13.

Residência Osmar Gonçalves / 1951 / Santos

A residência Rodolfo Mesquita Sampaio, projetada por 

Tibau e Corona, é similar à residência Osmar Gonçalves, 

construída em Santos, por Oswaldo Corrêa Gonçalves, em 

dois aspectos: nesta casa, o engenheiro-arquiteto idealiza a 

criação de um pátio interno e utiliza, na entrada, anteparos 

verticais (brises) para evitar o sol excessivo ao longo do dia e 

garantir a intimidade da família em relação à rua.
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Teatros Populares

A configuração do projeto dos Teatros Populares (1952) 

faz clara referência ao Palácio dos Soviets, em Moscou  

(1931), projeto do mestre le Corbusier, no que diz respeito 

à aparência e utilização de pórticos, caracterizando a frente 

do teatro.

evidentemente, o projeto de Corbusier possuia uma di-

mensão muito maior; a capacidade da sala principal era para 

15.000 expectadores, enquanto que o projeto de Tibau, foi 

feito para no máximo 700 expectadores.

Roberto Tibau desejava que os pórticos sustentassem a 

totalidade da cobertura do teatro, porém, por razões econô-

micas, os pórticos limitaram-se a área da sala de espera.

não se pode deixar de evidenciar que Oscar niemeyer 

também se inspirou no projeto do Palácio dos Soviets quan-

do projetou o Teatro Municipal de belo Horizonte (1943), re-

petindo inclusive o esquema da circulação exterior.
Roberto Tibau / Teatro Popular / 1952 / São Paulo - SP
Fonte: Revista Habitat 9, p. 8, 1952
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Modelo
le Corbusier / Palácio dos Soviets / 1931 / Moscou
Fonte: le Corbusier Œuvre complète volume 2: 1929-34, p. 130. 

O programa do Palácio dos Soviets compreendia, entre 

outras coisas, um conjunto de salas, escritórios, bibliotecas, 

restaurantes. Uma sala de espetáculos para 15.000 espec-

tadores, com um palco capaz de abrigar até 1.500 atores e 

equipamentos.

Planta geral ao nível das salas
le Corbusier / Palácio dos Soviets / 1931 / Moscou
Fonte: le Corbusier Œuvre complète volume 2: 1929-34, p. 127.

Modelo
le Corbusier / Palácio dos Soviets / 1931 / Moscou
Fonte: le Corbusier Œuvre complète volume 2: 1929-34, p. 131. 
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Corte
Affonso eduardo Reidy / Teatro Rural do estudante / 1955 / Rio de Janeiro
Fonte: Affonso eduardo Reidy. Rio de Janeiro: PUC-RJ, p. 96-97, 1985.

no projeto para o Teatro Rural do estudante (1955), edu-

ardo Affonso Reidy também recorreu a le Corbusier quando 

desenhou a estrutura utilizada para suportar o peso da co-

bertura deste pequeno teatro, idealizado para abrigar uma 

platéia de 230 pessoas.

Oscar niemeyer / Teatro Municipal de belo Horizonte / 1943 / Minas Gerais
Fonte: SeGAWA, Hugo. Arquiteturas no brasil 1900-1990, São Paulo: 
edusp, p. 97, 1998.

Oscar niemeyer / Teatro de belo Horionte / 1943 / Minas Gerais
Fonte: bOTeY, Josep Maria. Oscar niemeyer. editorial Gustavo Gili, p. 104, 
1996.
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Perspectiva do conjunto
Teatro de Santo Amaro (atual Teatro Paulo eiró) / 1952 / São Paulo - SP
Fonte: Arquivo do escritório Roberto José Goulart Tibau
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Escolas

O Ginásio de Santo Amaro é uma das escolas mais boni-

tas projetadas por Tibau. nela encontramos todas as qualida-

des que uma escola deve possuir: generosidade no tamanho 

do terreno, espaços livres, área destinada à prática de espor-

tes, auditório e salas de aula.

Conceitualmente, a implantação do Ginásio de Santo 

Amaro é semelhante à do Ministério da educação e Saúde.

A planta, configurada a partir de um “T”, divide a circula-

ção e organiza o programa.

Um aspecto importante quando se trata do projeto do 

Ministério da educação e Saúde é a esplanada, que permite 

a continuidade visual e a circulação das pessoas entre os 

pilotis do edifício. Planta de implantação e térreo
Ministério da educação e Saúde / 1937-1943 / Rio de Janeiro
Fonte: MinDlin, H. Arquitetura Moderna no brasil, p. 221, 1999.
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Planta de implantação e piso térreo
Ginásio de Santo Amaro / 1951 / São Paulo - SP
Fonte: Revista Habitat, 20, p. 12-3, 1951

vista externa
Ginásio de Santo Amaro / 1951 / São Paulo - SP
Fonte: Revista Habitat, 20, p. 12-3, 1951
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Colégio Santa Cruz

O colégio Santa Cruz mereceu destaque na Revista 

Acrópole, edição 248, em 1959. Projeto individual, escolhido 

num concurso fechado. Tibau projetou praticamente todos os 

edifícios existentes. Deteremo-nos especificamente no prédio 

do ginásio e no refeitório. Ambos remetem às experiências 

do arquiteto Richard Joseph neutra, nos projetos da esco-

la Corona (Califórnia, los Angeles). A arquitetura de Richard 

neutra constituiu referência importante para os trabalhos de 

Tibau, especificamente os projetos do arquiteto para o pro-

grama de educação e Saúde do governo de Porto Rico.

As semelhanças são notadas nos blocos das salas de 

aulas, nas passagens cobertas interligando os blocos, na 

forte ligação interior-exterior, além da desejada possibilidade 

das aulas ao ar livre nos jardins.

Há, também, um pouco de influência recebida no tra-

balho dos arquitetos luigi Figini (1903-1984) e Gino Pollini 

(1903-1991), especificamente o projeto do Jardim da infân-

cia, em ivrea, itália.
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Richard neutra / 1944 / escola Urbana / Porto Rico
Fonte: bOeSiGeR, Willy. Richard neutra buildings and Projects, editions 
Girsberger, zurich, p. 169, 1951.

Planta do Pavilhão Ginasial
Roberto Tibau / 1956 / Colégio Santa Cruz - Ginásio / São Paulo
Fonte: Revista Acrópole, 248, p. 283-7, 1959.
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Planta e situação geral
Richard neutra / escola de Corona / 1934-1935 / los Angeles / Califórnia
Fonte: bOeSiGeR, Willy. Richard neutra buildings and Projects, editions 
Girsberger, zurich, p. 151, 1951.

  1 Sala de aula
  2 Almoxarifado
  3 Sanitário feminino
  4 Sanitário masculino
  5 Jardim de infância (unidade principal)
  6 Jardim de infância (unidade secundária)
10 Passagem coberta

1 Sala de aula
2 Jardim de infância
3 Jardim para brincar
4 Parquinho
5 edifício reformado
6 edifício existente
7 Construções existentes
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Sala de ciência social com jardim externo para treino de atividade
emerson Junior High School / 1938 / Westwood / los Angeles
Fonte: bOeSiGeR, Willy. Richard neutra buildings and Projects, editions 
Girsberger, zurich, p. 157, 1951.

integração interior-exterior
Richard neutra / 1944 / escola / Porto Rico
Fonte: bOeSiGeR, Willy. Richard neutra buildings and Projects, editions 
Girsberger, zurich, p. 171, 1951.
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vista do jardim interno das salas de aula
Roberto Tibau / 1956 / Colégio Santa Cruz - Ginásio / São Paulo
Fonte: Revista Acrópole, 248, p. 283-7, 1959.

ligação coberta dos refeitórios e salas de aula
Roberto Tibau / 1956 / Colégio Santa Cruz - Ginásio / São Paulo
Fonte: Revista Acrópole, 248, p. 283-7, 1959.

Prédio do refeitório
Roberto Tibau / 1956 / Colégio Santa Cruz - Ginásio / São Paulo
Fonte: Revista Acrópole, 248, p. 283-7, 1959.
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Jardim interno
luigi Figini e Gino Pollini / Jardim de infância / 1935-1945 / ivrea, itália
Fonte: www.icar.poliba.it (acesso em 15/02/2011)

vista geral e vista da varanda
luigi Figini e Gino Pollini / Jardim de infância / 1935-1945 / ivrea, itália
Fonte: www.icar.poliba.it (acesso em 15/02/2011)



142

Outros programas

O ibC - instituto basileiro do Café, em Campinas tem 

como referência o projeto da Assembléia de Chandigarh 

(1961), de le Corbusier, na Índia. essa referência é notada 

pela utilização dos espelhos d’água, da característica monu-

mental da construção e do aspecto curvo da cobertura.

Segundo Tibau, o projeto do ibC:

“(...) parece meio exagerado do ponto de vista formal, o ibC de 

Campinas, mas ele já foi três coisas na vida e na ocasião que eu 

fiz não sabia, também para que serviria aquele programa, então 

eu procurei fazer um edifício que ficasse bonito por fora e bonito 

por dentro, tivesse um espaço interno agradável e tivesse toda 

uma possibilidade de variação.” (Depoimento de Roberto Tibau)

vista da entrada principal
Roberto Tibau / ibC - instituto brasileiro do Café / 1971 / Campinas
Fonte: Arquivo do escritório Roberto José Goulart Tibau
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vista externa
le Corbusier / Palácio da Assembléia de Chandigarh / 1961 / Índia
Fonte: beSSeT, Maurice. le Corbusier, p.77, Genève, 1992.

No edíficio do IBC,

“(...) você pode encontrar soluções de arquitetura absolutamente 

livres, criativas; do ponto de vista formal, sem perder, não precisa 

cair naquela modulaçãozinha.” (idem)



144

Uma planta para dois programas

A flexibilidade de algumas plantas, em certos casos, é 

tanta que uma mesma planta torna-se válida ao ser utilizada 

em outro programa.

Para exemplicar, tomamos duas plantas, a escola Senai 

de Jundiaí (1953), de Roberto Tibau, e a igreja São Domin-

gos (1953), de Adolf Franz Heep (1902-1978). Ao que consta, 

o projeto de ambas tem a mesma data, o que variou, nesse 

caso, foi a data de publicação em revistas especializadas. A 

escola SenAi foi publicada primeiro.

nos dois projetos, o ponto principal é o modo pelo qual 

os arquitetos exploraram a luz.

na escola Senai de Jundiaí, a luz é utilizada para ilu-

minar o trabalho dos aprendizes nas oficinas, tal qual numa 

fábrica.

na igreja São Domingos, a luz não ilumina diretamente 

as pessoas; ao contrário, ela é dirigida diretamente para o 

altar.
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Planta da igreja
Adolf Franz Heep / igreja São Domingos / 1953 / São Paulo - SP
Fonte: Revista Acrópole n.º 321, p. 40-44, set. 1965.

interior da igreja
Adolf Franz Heep / igreja São Domingos / 1953 / São Paulo - SP
Fonte: Revista Acrópole n.º 321, p. 43, set. 1965.Interior da oficina

Roberto Tibau / escola Senai de Jundiaí / 1953 / Jundiaí - SP
Fonte: Revista bem estar n.º 5/6, p. 32-3, maio/junho, 1960.

Planta da oficina e salas de aula
Roberto Tibau / escola Senai de Jundiaí / 1953 / Jundiaí - SP
Fonte: Revista bem estar n.º 5/6, p. 32-3, maio/junho, 1960.
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Intenção Plástica

Conceituação sobre a intenção plástica:

“A intenção plástica que semelhante escolha subentende é pre-
cisamente o que distingue a arquitetura da simples construção.” 
(COSTA, lucio. Arquitetura. 4.ª edição - Rio de Janeiro: José 
Olímpio editora, 2006, p. 21)

Eis, a seguir, a definição de arquitetura, segundo Lucio 

Costa:

"Pode-se então definir arquitetura como construção concebida 
com o propósito de organizar e ordenar plasticamente o espaço 
e os volumes decorrentes, em função de uma determinada épo-
ca, de um determinado meio, de uma determinada técnica, de um 
determinado programa e de uma determinada região.” (COSTA, 
lucio. Arquitetura. 4.ª edição - Rio de Janeiro: José Olímpio edi-
tora, 2006, p. 21)

"villa de Stuttgart dans la colonie de weissenhof"
Fonte: le Corbusier. Œuevre complète volume 1: 1910-29, p. 150-156, ber-
lim: birkhäuser Publishers, 2006.
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"villa de Stuttgart dans la colonie de weissenhof"
Fonte: le Corbusier. Œuevre complète volume 1: 1910-29, p. 150-156, ber-
lim: birkhäuser Publishers, 2006.

Duas casas em Stuttgart-Weissenhof (1927)

internamente as duas casas são totalmente diferentes. 

Porém, o nosso foco é o recorte na cobertura, em ambas as 

casas, que contribui para manter a unidade da arquitetura.
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"villa de Stuttgart dans la colonie de weissenhof"
Fonte: le Corbusier. Œuevre complète volume 1: 1910-29, p. 150-156.

"villa de Stuttgart dans la colonie de weissenhof"
Fonte: le Corbusier. Œuevre complète volume 1: 1910-29, p. 150-156.
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vista sul
le Corbusier / villa Savoye / 1929-31 / Poissy
Fonte: beSSeT, Maurice. le Corbusier, p. 102, 1992.

vista interna do terraço e recorte permitindo a vista da paisagem
le Corbusier / villa Savoye / 1929-31 / Poissy
Fonte: le Corbusier Œuvre complète volume 2: 1929-34, p. 23, 2006.

Villa Savoye (1929-31)

na villa Savoye, de le Corbusier, a solução do “recorte”, 

mantém a unidade da arquitetura e permite a vista da paisa-

gem.

vista leste
le Corbusier / villa Savoye / 1929-31 / Poissy
Fonte: beSSeT, Maurice. le Corbusier, p. 102, 1992.



150

Pavilhão Suiço (1930-1932)

na cobertura do Pavilhão Suiço, projetado por le Corbu-

sier, em 1930-32, a solução do “recorte”, aparece novamente 

no útimo andar e permite a vista da paisagem.

vista da empena lateral
le Corbusier / Pavilhão Suiço / 1930-32
Fonte: le Corbusier. Œuevre complète volume 2: 1929-34, p. 78, 2006.

vista externa e recorte no último andar
le Corbusier / Pavilhão Suiço / 1930-32
Fonte: le Corbusier. Œuevre complète volume 2: 1929-34, p. 87, 2006.
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vista externa
luigi Figini e Gino Pollini / villa Figini / 1933-34 / Milão, itália
Fonte: www.icar.poliba.it (acesso em 15/02/2011)

Villa Figini (1933-1934)

Projeto de luigi Figini e Gino Polini. nota-se que, apesar 

do recorte, a unidade da arquitetura se mantém.

vista lateral
luigi Figini e Gino Pollini / villa Figini / 1933-34 / Milão, itália
Fonte: www.icar.poliba.it (acesso em 15/02/2011)

Corte longitudinal
luigi Figini e Gino Pollini / villa Figini / 1933-34 / Milão, itália
Fonte: www.icar.poliba.it (acesso em 15/02/2011)
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Hospital Sul América (1952-1959)

Oscar niemeyer utiliza o recorte no coroamento do edifí-

cio do Hospital Sul América.

Detalhe da lateral
Hélio e Mange / 1954 / escola SenAi Anchieta / São Paulo - SP
Fonte: Revista Acrópole, n.º 197, p. 222, 1955.

Senai Anchieta (1954)

na escola Senai Anchieta, os arquitetos Hélio Duarte e 

ernest Robert de Carvalho Mange utilizam o “recorte”, man-

tendo a unidade da arquitetura, e permitindo a vista da pai-

sagem.

Hospital Sul América / 1952-1959 / Rio de Janeiro / Oscar niemeyer
Fonte: nieMeYeR editions Alphabet, luce Wilquin & André Delcourt, edi-
teurs à belmont-sur-lausanne, p. 106, 1977.
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Sesc-Senac Marília (1955)

Os arquitetos utilizam o recorte para manter a unidade 

da arquitetura.

Sesc-Senac Marília - SP
Oswaldo Corrêa Gonçalves, Rubens Carneiro vianna, Ricardo Sievers
Fonte: Revista AD - Arquitetura e Decoração, n.º 13, set./out. 1955.
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Escola Municipal de Astrofísica (1955)

Recorte na viga superior permite que o frequentador do 

“observatório” na cobertura da laje enquadre a paisagem do 

lago do Parque ibirapuera.

entrada e fachada voltada para o lago do Parque ibirapuera
Roberto Tibau / 1955 / escola de Astrofísica / São Paulo - SP
Fonte: Revista Acrópole 282, p. 181-3, 1962.

entrada oposta ao lago
Roberto Tibau / 1955 / escola de Astrofísica / São Paulo - SP
Foto: Roberto Selmer Júnior
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Acesso à escola sob o terraço
Roberto Tibau e Aluísio da Rocha leão / 1957 / escola de Crianças Surdas 
Fonte: Revista Acrópole 272, p. 276-9, 1961.

Escola de Surdos (1957)

O recorte cria uma varanda e, ao mesmo tempo, demar-

ca o local de acesso à escola sob o terraço semi-coberto com 

vista para o lago do Parque da Aclimação.

Terraço semi-coberto com vista para o lago do Parque da Aclimação
Roberto Tibau e Aluísio da Rocha leão / 1957 / escola de Crianças Surdas 
Fonte: Revista Acrópole 272, p. 276-9, 1961.
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quatro Sub-Regionais Agrícolas Padrão / 1973-74 /
Guaratinguetá, botucatu, Catanduva e Santa Fé do Sul - SP
Fonte: SilvA, Helena Aparecida Ayoub. Abrahão Sanovicz: o projeto como 
pesquisa. Doutorado: FAUUSP, volume 2, p. 210-211, 2004.

Quatro Sub-Regionais Agrícolas Padrão / 1973-74

O arquiteto Abrahão Sanovicz utilizado o recorte, porém, 

acrescenta placas verticais, o que dá ideia de movimento ao 

conjunto.
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Residência Abrahão Sanovicz (1976-77)

 Abrahão Sanovicz utiliza o recorte, desta vez, com 

mais discrição. nesse exemplo, há um realce dos cheios e 

vazios da fachada da residência.

Residência Abrahão Sanovicz /1976-77 / São Paulo - SP
Fonte: SilvA, Helena Aparecida Ayoub. Abrahão Sanovicz: o projeto como 
pesquisa. Doutorado: FAUUSP, volume 1, pág. 113-120, 2004.
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Paço Municipal de Osasco / 1991 / Osasco - SP / Roberto Tibau
Fonte: Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP

Paço Municipal de Osasco (1991)

Roberto Tibau, faz, novamente uso do recorte, desta vez 

no coroamento dos dois edifícios: o da prefeitura e o da câ-

mara municipal (mais baixo).
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4
Obras e projetos
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Arquiteto Roberto José Goulart Tibau, em 1998.
Foto: Roberto Selmer Júnior
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Destacamos, a seguir, um conjunto de projetos elabora-

dos durante a intensa atividade projetual do arquiteto Rober-

to José Goulart Tibau (1924-2003), no período 1950 a 2003.

essa atuação é ora individual, ora em equipe.

Os projetos, distribuídos por programa arquitetônico, são 

apresentados (na maioria dos casos) com elementos míni-

mos para sua compreensão: cortes, elevações, plantas, situ-

ação geral e perspectivas, além de um texto explicativo base 

para o diálogo entre objeto e observador.
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Lista das obras e projetos selecionados

Escolas

Grupo escolar Clóvis bevilacqua                                           166

escola de Aplicação da Água branca                                                             170

Grupo Rural Alberto Torres                                                       172

Ginásio de Santo Amaro                                                             176

Grupo escolar estação Xv de novembro                                                           180

Grupo escolar Cidade líder                                                         182

Grupo escolar de vila vera                                                         184

Grupo escolar de Perus                                                           186

Grupo escolar de vila Moraes                                                                188

Grupo escolar de São Miguel Paulista                                                                         190

Grupo escolar engenheiro Goulart                                                                         194

Grupo escolar de vila Matilde                                                                   196

Colégio Santa Cruz                                                                              198

instituto Municipal de Crianças Surdas                                                            206

escola SenAi de bauru                                                                      212

escola SenAi de Santos                                                                                 216

escola SenAi de Jundiaí                                                                              220

escola SenAi de São Caetano do Sul                                                                         224

escola SenAi do bom Retiro                                                               228

escola SenAi de Corumbá                                                                          232

escola SenAi de Campo Grande (vestiários)                                                 236

Grupo escolar de vila Mariana                                                              238

Grupo escolar de Osasco                                                                     240

e.M.e.i.F. Professora Maria Pires de Moura                                                   242

e.e.P.G. Parada de Taipas                                                                                  244

e.e.P.G. vila Medeiros                                                                        248

e.e.P.G. Jardim República                                                                       250

e.e.P.G. vila Morganti                                                             252

e.e.P.G. vila boturussu                                                                                                           254

e.e.P.G. valdemar lapietra                                                                   258

e.e.P.G. loteamento Cidade Soberana                                                              262
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Residências

Residência José A. Assis Pacheco                                            268

Residência eugênio Santos neves                                              272

Residência Rodolfo Mesquita Sampaio                                              274

Residência Otacílio Ferreira                                                     276

Residência Carlos Pontual                                                               278

Residência do Arquiteto                                                    280

Residência Crodowaldo Pavan                                                282

Residência vera Amaral                                                                  286

Residência João bosco Rios                                                         288

Residência José barros neto                                                              290

Residência nagib Thomé                                                                       292

Residência Cézar A. Sckayer                                                         294

Residência lucio Goulart Cardozo                                        298

Edifícios Culturais

Teatros Populares                                                                                       302

Planetário Municipal de São Paulo                                                          306

escola Municipal de Astrofísica                                                                        310

Edifícios Religiosos

Capela de n. Sr.ª Ap. do Morro da Continental - Jaguaré                          316

Instituto Beneficente e Cultural Padre José Kentenick                              318

Outros programas

Posto de Serviço                                                                             326

estação de biologia Marinha                                                                330

Clube de Campo Município de Tupã                                                          334                                                    

ibC - instituto brasileiro do Café                                                                                   338                                                                

Cenafor - Centro nacional de Formação de Professores                                                 342                            

Instituto Científico de Campinas                                                    344

Sanatório ismael em Amparo                                                 348
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Escolas
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Grupo Escolar Clóvis Bevilacqua
Rua Daniel Cardoso, 129, São Paulo, SP

10/01/1950 e alterações 06/03/1951

Fonte [imagens] Roberto Selmer Júnior
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 129.
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Escola de Aplicação da Água Branca
atual e.e. Doutor edmundo de Carvalho
Rua Tibério, 145, lapa, São Paulo, SP

02/09/1950

Fonte [imagens] Roberto Selmer Júnior
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 130-1.

“escola ao ar livre, com as salas especializadas de jardim da infância e 

a parte recreacional.  (Revista Habitat, n.º 4, p. 26, 1951)
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Grupo Rural Alberto Torres
atual e..e. Alberto Torres
Avenida vital brazil, 1260, butantã, São Paulo, SP

16/11/1951

Fonte [imagens] Roberto Selmer Júnior
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 132-3.
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Ginásio de Santo Amaro
Atual e.e. Professor Alberto Conte
Avenida Dr. Mário lopes leão, 120, Santo Amaro, São Paulo, SP

1951

Fonte [imagens] Revista Habitat, 20, p. 12-3, 1951
          [desenhos] Revista Habitat, 20, p. 12-3, 1951

“Foi praticamente o primeiro a ser criado dentro dos novos princípios e 
seu projeto revela a preocupação que se teve em manter livre a maior área 
possível de terreno destinada aos esportes, pela forma geral e partido ado-
tado e pela concentração da planta, da qual resultam inúmeras vantagens 
econômicas e pela qual resolveu-se o problema de circulação intensa com a 
adoção de salas-ambiente.

nesse particular a solução é das mais acertadas uma vez que a cria-
ção de duas escadas, em cada extremidade do bloco das salas, evita qual-
quer conflito circulatório.

quanto à plástica arquitetônica, ela se caracteriza pela sua simplicida-
de obtida através de meticuloso estudo e seleção das soluções concentra-
das na planta bem como a eliminação de qualquer detalhe supérfluo ou de 
efeito puramente decorativo.” (Revista Habitat, n.º 20, p. 12, 1951)
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Grupo Escolar Estação XV de Novembro
atual e.e. Comendador Mario Reys
Rua Jeribatuba, 102, itaquera, São Paulo, SP

18/12/1951

Fonte [imagens] -
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 134
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Grupo Escolar Cidade Líder
atual e.e. Professor Ascânio de Azevedo Castilho
Avenida líder, 2168, itaquera, São Paulo, SP

1951

Fonte [imagens] Revista Habitat (4): 25, 1951.
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 135.

“Grupo escolar econômico de seis salas de aula com possibili-
dade de duplicação.” (Revista Habitat, n.º 4, p. 25, 1951)
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Grupo Escolar de Vila Vera
atual e.e. Artur Sabóia
Rua Taquarichim, 22, Saúde, São Paulo, SP

30/06/1952

Fonte [imagens] -
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 136
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Grupo Escolar de Perus
atual e.e. Dona Suzana de Campos
Rua Antonio Maia, 691, Perus, São Paulo, SP

26/01/1953

Fonte [imagens] -
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 137
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Grupo Escolar de Vila Moraes
atual e.e. Júlio Ribeiro
Rua Dr. nestor Alberto de Macedo, 117, Saúde, São Paulo, SP

15/10/1952

Fonte [imagens] -
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 140-1.
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Grupo Escolar de São Miguel Paulista
atual e.e. Dom Pedro i
Rua Américo Gomes da Costa, 59, São Paulo, SP

com Antonio Carlos de Moraes Pitombo e José Augusto de barros Arruda

1955

Fonte [imagens] Revista engenharia Municipal, 13, p. 28-9, 1959.
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 76-9.
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Grupo Escolar Engenheiro Goulart
atual e.e. República do Uruguai
Rua Antonio Roberto de Almeida, 149, Cangaíba, São Paulo, SP

12/01/1953

Fonte [imagens] -
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 163.



195



196

Grupo Escolar de Vila Matilde
vila Matilde, São Paulo, SP

1959

Fonte [imagens] Revista engenharia Municipal n.º 13, p.26, 1959.
          [desenhos] Revista engenharia Municipal n.º 13, p.26, 1959.

“Ao escolher o partido o arquiteto levou em conta o fato de tratar-se de 
uma construção a ser colocada numa praça pública. Para isso, a escola foi 
estudada de maneira a entrosar-se com a praça prevendo-se o aproveita-
mento do recreio coberto como salão onde se poderiam dar festas, reuniões, 
palestras, representações teatrais para a comunidade.

As salas de aula possuem iluminação bilateral, e orientação norte Sul, 
com a superfície iluminante principal voltada para o sul. Assim, a circulação, 
voltada para norte, pode ser reduzida a uma simples passagem coberta e as 
grande superfície de vidro que iluminam as salas de aula ficam voltadas para 
dentro do terreno, ao abrigo de depredações.”

(Revista engenharia Municipal 13, p. 26, 1959)
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Colégio Santa Cruz - Residência dos Padres
Rua Orobós, 383, Pinheiros, São Paulo, SP

1956

Fonte [imagens] Revista Acrópole, 248, p. 283-7, 1959.
          [desenhos] Revista Acrópole, 248, p. 283-7, 1959.

“no térreo foram previstos dois dormitórios para visitantes. Os dormi-
tórios do andar superior são equipados com lavatório individual e chuveiro 
para cada dois. As instalações sanitárias são coletivas. No projeto definitivo 
o corredor foi equipado com estantes de livros em toda a extensão da pare-
de, constituindo assim uma ampla biblioteca. Foi prevista uma pequena cozi-
nha auxiliar, pois as refeições dos padres são feitas no prédio do refeitório.” 

(Revista Acrópole 248, p. 287, 1959)
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Colégio Santa Cruz - Pavilhão Ginasial
Rua Orobó, 383, Pinheiros, São Paulo, SP

1956

Fonte [imagens] Revista Acrópole, 248, p. 283-7, 1959.
          [desenhos] Revista Acrópole, 248, p. 283-7, 1959.

“Padres canadenses da Congregação de Santa Cruz instituíram em 
1956 um concurso fechado de projetos para a construção de um conjunto 
educacional a ser construído em amplo terreno doado pela light, no Alto de 
Pinheiros.

A arquitetura, totalmente despretensiosa, resolveu plenamente todos 
os problemas funcionais determinados pelo estudo cuidadoso da organiza-
ção escolar. Construtivamente, caracteriza-se por uma estrutura muito sim-
ples e econômica e a plástica resulta da função e do sistema construtivo.”

(Revista Acrópole 248, p. 284, 1959)
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“este colégio, situado no bairro de Alto de Pinheiros, criado e dirigido 
por padres da Congregação de Santa Cruz, destina-se à um ensino de alto 
nível e à uma formação sadia e atualizada da juventude. Funciona em regi-
me de semi-internato, que é o único compatível com suas finalidades.

A construção está sendo feita por etapas, tendo-se construído inicial-
mente um pavilhão para o curso ginasial, um pavilhão para o refeitório e 
serviços gerais e a residência dos padres. O edifício apresentado é o pavi-
lhão do curso colegial e nêle foi localizada também a administração central 
do conjunto.

Futuramente ainda se pretende construir o centro cultural com a bi-
blioteca da escola, pequeno museu e auditório, o clube dos alunos e dos 
ex-alunos, e o edifício da igreja. Para o curso ginasial há dois conjuntos 
esportivos: um para os menores, outro para os maiores. para o curso cole-
gial está sendo ultimado o terceiro conjunto. essa escola apresenta índices 
realmente excepcionais: para um total de 500 alunos, que é o limite máximo 
de matrícula adotado, há 50.000 m² de área construída, ou seja, 100 m² por 
aluno. O curso ginasial conta com 8 classes de 35 alunos (salas de 63 m² : 
1,8 m² / aluno) e o curso colegial com 6 classes de 30 alunos (salas de 63 m² 
: 2,1 m² / aluno) além de laboratórios e ambientes de estudos.”

(Acropóle 314, p. 36, 1965)

Colégio Santa Cruz - Pavilhão Colegial
Rua Orobó, 383, Pinheiros, São Paulo, SP

1960

Fonte [imagens] Revista Acrópole, 314, p. 36, 1965.
          [desenhos] Revista Acrópole, 314, p. 36, 1965.
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Instituto Municipal de Surdos
Atual escola Municipal de educação especial Helen Keller
Rua Pedra Azul, 134, Aclimação, São Paulo, SP

com Aluísio da Rocha leão

1957

Fonte [imagens] Revista Acrópole 272, p. 276-9, 1961.
          [desenhos] Revista Acrópole 272, p. 276-9, 1961.

“O prédio foi colocado em posição que melhor preservasse a área plana 
existente, que seria destinada à recreação - esportes, bem como um grande 
conjunto de árvores e ainda de tal modo, que seu refeitório tivesse vista para 
o lago, bem como o auditório, a biblioteca, o terraço e as oficinas.

As salas de aula, devido ao corredor rebaixado, recebem iluminação 
bi-lateral, estando em posição ideal de aclaramento diurno e obtendo-se ae-
ração cruzada capaz de garantir uma renovação mínima do ar de 9 vêzes 
por hora, devido a sua colocação em face dos ventos dominantes de São 
Paulo.”

(Revista Acrópole n.º 272, p. 276-9, 1961)
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Planta piso superior

Oficinas, auditório, salas de aula, terraço, biblioteca, assistência médica, 
dentária e refeitório
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Terraço semi-coberto com vista para o lago do Parque da Aclimação

Planta térreo
Galpão de recreação, esportes e administração
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entrada do prédio sob o terraço

vista interna do galpão de recreação e esportes
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Corte longitudinal
Fachada posterior protegida por brise fixo de fibrocimento 

vista do pré-primário
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Escola SENAI de Bauru
Atual escola SenAi João Martins Coube
Rua virgílio Malta, 11/12, bauru, SP

1953

Fonte [imagens] Revista Acrópole 258, p. 130-3, 1960
          [desenhos] Revista Habitat, 12, p. 17, 1953.

“Tipo de escola: Destina-se a servir a região do Senai denominada 
‘zona Sorocabana’, com 8.006 indústrias, 49.268 operários, devendo contar 
para isto um internato com 180 lugares, a ser projetado em terreno próximo 
à escola. Terá aprendizes dos cursos de metal, madeira, motores e cons-
trução civil.

Situação: em uma quadra próxima ao centro, junto aos bairros operá-
rios, dando entradas separadas para a escola e para o Pavilhão Social.

Projeto: A fim de atender à ligação aula-oficina e aproveitando o des-
nível do terreno, a oficina foi localizada na parte norte do terreno, com luz 
zenital pelo sul, em parte sob a laje das salas de aula, que, graças ao pé 
direito da oficina (5m), têm ligação visual direta para esta. As salas de aula 
têm iluminação e ventilação bilaterais, e separações-móveis de armários. A 
parte social-recreativa foi particularmente desenvolvida com amplos salões, 
quadras e piscina.

Construção e material: estrutura de concreto armado, paredes de 
vedação com caixilhos de ferro e vidro transparentes. Pisos das oficinas e 
salas de aula em asfalto-cimento, de cores claras. Cobertura em alumínio 
sôbre laje de concreto.”

(Revista Habitat, n.º 12, p. 17,1953)
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Planta de situação

1 Aulas
2 Oficinas
3 Pavilhão social (não construído)
4 Residências existentes



214



215



216

Escola SENAI de Santos
Atual escola SenAi Antônio Souza noschese
Avenida Almirante Saldanha da Gama, 145, Santos, SP

1957

Fonte [imagens] Revista bem estar 5 e 6, p. 22-3, 1960.
          [desenhos] Revista bem estar 5 e 6, p. 22-3, 1960.

“Integração volumétrica das salas de aula e oficinas. Completa visibili-
dade das primeiras para as segundas.”

(Revista bem estar 5/6, p. 22, 1960.)
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neSTA PÁGinA
Planta térreo e implantação
elevação Sul

nA PÁGinA AO lADO
vista a partir da rua
vista a partir do jardim interno
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neSTA PÁGinA
Planta do 2.º piso
elevação norte

nA PÁGinA AO lADO
Planta do 3.º piso
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Escola SENAI de Jundiaí
Atual escola SenAi Conde Alexandre Siciliano
Rua Roberto Mange, 95, Jundiaí, SP

com Ayako nishikawa

1957

Fonte [imagens] Revista bem estar, 5/6, p. 32-3, 1960.
          [desenhos] Revista bem estar, 5/6, p. 32-3, 1960.

“A colocação das salas de aula junto das oficinas foi a primeira ex-
periência neste sentido. A visibilidade total do interior para os jardins bem 
como do exterior para as oficinas foi conseguida com a orientação sul para 
todas as superfícies iluminantes. A estrutura do telhado é totalmente reali-
zada em alumínio, com cobertura de cimento amianto. As vigas de alumínio, 
vencendo facilmente o vão livre de 20m sem apoios intermediários, leves e 
transparentes, contribuíram para a flexibilidade do conjunto.”

(Revista bem estar, 5/6, p. 32-3, 1960.)
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Escola SENAI de São Caetano do Sul
São Caetano do Sul, SP

com Hélio de queiróz Duarte

1957

Fonte [imagens] Revista Acrópole, n.º 314, p. 40-1, 1965.
          [desenhos] Revista Acrópole, n.º 314, p. 40-1, 1965.

“esta escola destina-se aos cursos de cerâmica industrial.
O partido teve que levar em conta o aproveitamento de construções existen-
tes, nas quais ficou localizado o setor recreativo e social.
A nova escola é um bloco de dois pavimentos, sendo que o térreo, onde se 
localizam as oficinas, tem pé direito duplo e a administração foi localizada 
num mezanino.
Junto à entrada foram localizados os setores de atividades mais atraentes 
da escola, os quais são vistos de passagem pelo visitante.
O projeto obedece a um sistema funcional complexo e muito bem definido 
pelo seu primeiro diretor, o ceramista Martin.
A fachada norte é protegida por um sistema de brise-soleil constituído por 
um “pano” de elementos vazados de cerâmica, completamente isolados dos 
caixilhos.” (Revista Acropóle 314, p. 40, 1965)
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Escola SENAI do Bom Retiro
Atual escola SenAi eng.º Adriano José Marchini
Rua Anhaia, 1321, bom Retiro, São Paulo, SP

com Hélio de queiroz Duarte

1968

Fonte [imagens] -
          [desenhos] arquivo Roberto Selmer Júnior
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Escola SENAI de Corumbá
Corumbá, MS

1971

Fonte [imagens] Arquivo escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP

”A escola SenAi de Corumbá, foi uma coisa que muito me honrou por-

que o cara que me convidou tinha sido presidente do SenAi daqui de São 

Paulo, no tempo em que eu trabalhei lá. Toda a estrutura é como um pergo-

lado, que cobre inclusive a parte externa, porque lá é um sol do caramba e 

aquilo ameniza toda a insolação. você tem uma cobertura em cima, que eu 

enfrentei o problema da laje mesmo impermeabilizada e você tem outra por 

baixo, então você tem um caixão oco; a escola você entra lá dentro e em 

Corumbá tá um calor danado e dentro da escola tá fresquinho, não sente o 

calor. e aquilo tudo é ventilado, uma beleza, a escola tem uns espaços inter-

nos e eu achei que do ponto de vista formal ela ficou limpa.” (Depoimento de 

Roberto Tibau ao autor em 1998)
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Escola SENAI de Campo Grande - Vestiários
Campo Grande, MS

1973

Fonte [imagens] Arquivo escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
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Grupo Escolar de Vila Mariana
Atual e.e. Maestro Fabiano lozano
Rua Humberto i, 633, São Paulo, SP

1965

Fonte [imagens] Revista Acrópole n.º 314, p. 30, 1965.
          [desenhos] Revista Acrópole n.º 314, p. 30, 1965.

“As salas de aula do pré-primário abrem diretamente para o play-
ground, que foi isolado da rua por um muro alto; as do primário no entanto, 
estão voltadas para uma zona tranquila. Os acessos e circulações do pri-
mário e do pré-primário são completamente independentes. Ainda quanto à 
circulação deve-se assinalar a solução dada à circulação vertical.

Tirando partido do desnível do terreno colocou-se a administração a 
meio piso entre o recreio coberto e as salas de aula. Um sistema de duas 
escadas conjugadas no eixo do bloco permite fácil vazão à saída e a entrada 
simultânea de dois grupos de alunos. esta disposição em meio piso permite 
também concentrar todas as instalações sanitárias no nível do recreio co-
berto.”

(Acropóle 314, p. 30, 1965)
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Grupo Escolar de Osasco
Osasco, SP

1965

Fonte [imagens] Revista Acrópole, n.º 314, p. 31, 1965.
          [desenhos] Revista Acrópole, n.º 314, p. 31, 1965.

“A solução em um só bloco retangular permite o aproveitamento total 
da área disponível.

A colocação do edifício organiza os espaços externos, cuja continuida-
de é mantida com o recreio aberto em pilotis.

Junto ao recreio foi prevista uma sala de aula que se destina à dese-
nho e trabalhos manuais. As duas salas de aula de pré-primário foram pro-
jetadas de maneira que cada uma tenha o seu recreio próprio e em espaço 
íntimo para aulas ao ar livre.

A combinação é muito simples e econômica, e todos os materiais fo-
ram deixados aparentes externamente e no recreio.”

(Acropóle 314, p. 31, 1965)
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E.M.E.I.F. Professora Maria Pires de Moura
Rua Mamédio Abraão Milhen Faraht, 37, Óleo, SP

1961

Fonte [imagens] -
          [desenhos] livro Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, p. 327.
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EEPG Parada de Taipas
Atual ee General Humberto de Souza Mello
Avenida eliseu Teixeira leite, 6803, São Paulo, SP

13/04/1976

Fonte [imagens] Helena Aparecida Ayoub Silva
          [desenhos] Arquivo Técnico da FDe-SP
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E.E.P.G. Vila Medeiros
Atual e.e. Justino Cardoso
Rua João Souto Maior, 465, São Paulo, SP

12/09/1976

Fonte [imagens] -
          [desenhos] Arquivo Técnico da FDe-SP
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E.E.P.G. Jardim República
atual e.e. Professor Adolfo Casais Monteiro
estrada do Capoeirão, 659 com Avenida das Jaboticabeiras, São Paulo, SP

1976

Fonte [imagens] Revista Projeto,  n.º 9, s/n, 1979.
          [desenhos] Revista Projeto, n.º 9, s/n, 1979.
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E.E.P.G. Vila Morganti
Atual e.e. Professor Anísio Teixeira
Rua Rio Uruiú, itaquera, São Paulo, SP

1976

Fonte [imagens] -
          [desenhos] Arquivo Técnico da FDe-SP



253



254

E.E.P.G. Vila Boturussu
Atual e.e. Professora leonor Rendesi
Rua boaventura Rodrigues Silva, 1000, São Paulo, SP

29/07/1977

Fonte [imagens] -
          [desenhos] Arquivo Técnico da FDe-SP
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E.E.P.G. Valdemar Lapietra
Atual e.e. Professor João Camargo
Rua Ângelo de Cândia, 2868, São Paulo, SP

28/07/1980

Fonte [imagens] -
          [desenhos] Arquivo Técnico da FDe-SP
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E.E.P.G. Loteamento Cidade Soberana
Atual e.e. Professora Anna Maria Hoepner Gomes
Rua Taubaté, 180, Guarulhos, SP

1985

Fonte [imagens] -
          [desenhos] Arquivo Técnico da FDe-SP
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Residências
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Residência José A. de Assis Pacheco
São Paulo, SP

1950

Fonte [imagens] Revista AD Arquitetura e Decoração n.º 6, julho/agosto 1954.
          [desenhos] Revista AD Arquitetura e Decoração n.º 6, julho/agosto 1954.

“no projeto desta residência foram desprezados todos os preceitos for-
mais, procurando o arquiteto resolver a arquitetura com a própria solução da 
função e dos problemas construtivos. Aproveitou-se o desnível do terreno, 
mantendo-se porém, a parte social, os quartos e o serviço no mesmo piso, o 
que faz com que todo o funcionamento seja o de uma casa térrea.

Procurou-se sempre a maior economia possível em estrutura, a fim de 
se conseguir um acabamento mais aprimorado sem forçar demais o preço 
da construção. A circulação ocupa a menor área possível e foi projetada 
de maneira a garantir independência completa para os diversos setores do 
plano.

Foi tomada como base para a escolha do partido, a orientação dos dor-
mitórios que foram voltados para nordeste. O pé direito dos dormitórios é de 
3 metros em obediência às posturas municipais, o das salas e demais peças 
é de 2,60. A escala humana foi o elemento que condicionou todas as propor-
ções.” (Revista AD - Arquitetura e Decoração n.º 6, julho/agosto 1954)
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“esta casa é construída num terreno de forte desnível (8,10m), daí a 
necessidade de elaboração sobre planos diferentes em níveis diferentes, 
obtendo um resultado “paisagístico” realmente feliz. Um pórtico aberto e um 
hall envidraçado levam à escada que desce até o living, beirando um jar-
dim interno delimitado por uma parede, com decorações em mosaico. no 
nível da entrada estão os dormitórios e banheiros, enquanto que a cozinha, 
com escada independente, e o living estão no pavimento intermediário; no 
pavimento inferior estão os serviços e a garage está no lado da entrada. 
O movimento devido ao desnível é, desse modo um pretexto para realizar 
movimentos “não arbitrários”, mais perfeitamente justificados. A cobertura foi 
idealizada com beiral aparente de telhas de azulejos azul e branco, tipo co-
lonial antigo. A este projeto, apresentado no Salão de Arquitetura Moderna, 
foi conferido o prêmio Governador do estado.”

 (Revista Habitat, n.º 5, p. 50-1, 1951)

Residência Eugênio Santos Neves
Pacaembu, São Paulo, SP

com eduardo Corona e luiz Fernando Corona

1951

Fonte [imagens] arquivo escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Revista Arquitetura e engenharia, 18, p. 50-1, 1951
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Residência Rodolfo Mesquita Sampaio
São Paulo, SP

com eduardo Corona

1951

Fonte [imagens] Arquivo do escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Revista Arquitetura e engenharia, 18, 48-9, 1951.

“A primeira casa, projetada para o casal Rodolfo Mesquita Sampaio, 
tem o jardim interno, a entrada através dum passadiço fechado por placas 
verticais com o forro em treliça de madeira pintada, a parede lisa corres-
pondendo ao living, será decorada, externamente, com mosaico. A planta 
é muito simples e clara, obtendo-se movimento sobretudo pelo jogo de ma-
teriais.”

(Revista Arquitetura e engenharia, 18, 48-9, 1951)
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Residência Otacílio Ferreira
São Paulo, SP

com eduardo Corona

1951

Fonte [imagens] Revista Arquitetura e engenharia, 20, 56-7, 1952.
          [desenhos] Revista Arquitetura e engenharia, 20, 56-7, 1952.
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Residência Carlos Pontual
Congonhas, São Paulo, SP

com eduardo Corona

1951

Fonte [imagens] Revista Arquitetura e engenharia, 19, p. 43, 1951.
          [desenhos] Revista Arquitetura e engenharia, 19, p. 43, 1951.
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Residência Roberto Tibau
Rua Montevideu, 134, São Paulo, SP

1959

Fonte [imagens] Roberto Selmer Júnior
          [desenhos] Arquivo Roberto Selmer Júnior
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Residência Crodowaldo Pavan
Rua Aurélia Fiorentini, 298, São Paulo, SP

24/10/1960

Fonte [imagens] Roberto Selmer Júnior
          [desenhos] Arquivo escritório Roberto Tibau
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Residência Vera Amaral
Rua Rubens do Amaral, 123, São Paulo, SP

1969

Fonte [imagens] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
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Residência João Bosco Rios
Rua Carlos Ramalho Foz, 133, itanhaém, SP

09/11/1970

Fonte [imagens] Acervo Roberto Tibau - biblioteca da FAUUSP
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau - biblioteca da FAUUSP
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Residência José Barros Neto
Rua Xv de novembro, Corumbá, MT

17/06/1974

Fonte [imagens] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
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Residência Nagib Thomé
ibirapuera, São Paulo, SP

com Otto Mário Cerny

15/12/1978

Fonte [imagens] Arquivo escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Arquivo escritório Roberto Tibau
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Residência Cézar A. Skayker
Passos, MG

com Myriam Motta Tibau

1986

Fonte [imagens] Acervo Roberto Tibau - biblioteca da FAUUSP
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau - biblioteca da FAUUSP
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Residência Lucio Goulart Cardozo
Rua Domingos Gonçalo - lote 3 - quadra 10, São Paulo, SP

data desconhecida

Fonte [imagens] acervo Roberto Tibau FAUUSP
          [desenhos] acervo Roberto Tibau FAUUSP
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Edifícios Culturais
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“O partido geral adotado, extremamente simples, procura apenas res-
saltar a estrutura de concreto, que fica aparente na elevação principal. A 
cobertura da platéia é sustentada por treliças de ferro, e as águas do telha-
do interceptadas por calhas intermediárias. A fachada de vidro é protegida 
contra o sol por blocos vazados retangulares de concreto, e por marquise 
de proteção. As bilheterias são móveis, prevendo-se espetáculos gratuitos. 
Orientou o projeto a simplicidade e o uso apenas de elementos estritamente 
necessários.”

(Revista Habitat 9, p. 8, 1952)

Teatros Populares
Rua borges lagoa, 650, vila Clementino, São Paulo, SP
Av. Paes de barros, 995, Mooca, São Paulo, SP
Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, São Paulo, SP

1952

Fonte [imagens] Revista Habitat 9, p. 8, 1952.
          [desenhos] Revista Habitat 9, p. 8, 1952.
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“Na primavera de 1952, fizemos o projeto dos Teatros Popula-
res. Nessa época trabalhavamos no Convênio Escolar e a chefia 
do órgão encarregou-nos dessa tarefa, que até hoje conside-
ramos sumamente honrosa. Fomos apresentados então a uma 
pequena mas eficiente equipe de técnicos do Teatro Municipal 
que assessorou e orientou o projeto no seu aspecto funcional, 
especialmente quanto à organização do espaço cênico e seus 
equipamentos.
nesse sentido, tudo foi feito para que os teatros pudessem aten-
der a todos os requisitos e facilidades necessárias à montagem 
e exibição dos espetáculos em função, naturalmente, de suas 
dimensões e de sua capacidade.
A partir da capacidade prevista para os teatros, no programa ini-
cial, a equipe técnica definiu quais os espetáculos que poderiam 
ser oferecidos e quais os espaços e equipamentos necessários. 
O projeto tratou de agenciar corretamente esses dois dados, 
sempre com a supervisão e orientação constante dos técnicos 
especializados. O resultado parece-nos bastante satisfatório, sal-
vo talvez em alguns detalhes de instalações que possivelmente 
já tenham sido superados pelo tempo.
Pelo menos na época, o projeto agradou plenamente e isso nos 
animou a apresentá-lo na Seção de Arquitetura do Salão Paulista 
de belas Artes, onde tivemos a grande alegria de vê-lo premiado 
com o Prêmio Governador do estado.

A arquitetura é singela, exprime-se com simplicidade, leveza e 
alegria de viver, numa forma que tem uma intenção estética pre-
dominante, mas que denota claramente sua função, acusando 
no exterior os espaços internos da platéia, da caixa do palco e 
do acesso aberto, convidativo e de caráter eminentemente públi-
co. em tudo isso eu vejo uma obra típica daquela fase áurea da 
Arquitetura brasileira que atingiu seu explendor em obras mara-
vilhosas como o Ministério da educação, o prédio da Abi e mais 
tarde brasília, FAU e tantas outras.
Infefizmente, durante a obra e mesmo ao longo do seu detalha-
mento, o projeto sofreu algumas perdas. A duras penas consegui-
mos impedir que o calculista fizesse uma viga de amarração na 
extremidade dos “pórticos” mas não conseguimos impedir que, 
por razões econômicas esses pórticos se limitassem à área da 
sala de espera, perdendo grande parte da sua função estrutural. 
Acho porém, que a relação entre a forma do edifício e a sua fun-
ção teatro estava tão bem resolvida que foi correto preservá-la 
em detrimento da relação forma-estrutura. Com isso, o teatrinho 
adquiriu algo de cenário e eu acho que isso está até muito bem e 
para quem conhece a vida é bastante poético.”

São Paulo, 25 de setembro de 1985

O arquiteto Roberto Tibau escreveu, em 1985, um depoi-

mento sobre o projetodos sobre os “teatros populares”.

O depoimento a seguir (encontrado em seus arquivos) é 

um dos poucos textos escritos pelo professor.
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Detalhe pórtico.
vista externa.
interior da sala de espera.

integração artes plásticas e arquitetura: na sala de espera do Teatro João 
Caetano, um mural de Clóvis Graciano (Araras, 1907 - São Paulo, 1988)
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Planetário Municipal de São Paulo
Parque do ibirapuera, São Paulo, SP

com eduardo Corona e Antonio Carlos de Moraes Pitombo

1953

Fonte [imagens] Revista Acrópole 225, p. 313-8, 1957.
          [desenhos] Revista Acrópole 225, p. 313-8, 1957.

“O edifício para o planetário de São Paulo foi projetado, tendo-se em 
vista em primeiro lugar, o diâmetro estabelecido para a cúpula de projeção, 
segundo dados fornecidos pela zeiss, e depois, as dependências exigidas 
pelo programa elaborado pela Comissão do Convênio escolar que previu 
sala de espera com capacidade igual a da platéia, serviços gerais, controle 
e biblioteca.

A cúpula interna seria, inicialmente de alumínio, fornecida pela própria 
fábrica Zeiss. Por dificuldades de cambiais não foi feita a importação, tendo 
a prefeitura incumbido o eng. José Carlos de Figueiredo Ferraz do cálculo 
em concreto armado, que foi realizado e ficou sendo uma das mais perfeitas 
do mundo em casca de concreto, e, com tratamento acústico na sua parte 
interna, satisfaz plenamente no uso.”

(Revista Acrópole 225, p. 313, 1957)
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Planta térreo

01. entrada
02. espera
03. Sanitários
04. Projeção
05. Saída
06. Sala de projeção
07. Aterro
08. Administração
09. blioteca e exposição

Planta Superior

01. entrada
02. espera
03. Sanitários
04. Projeção
05. Saída
06. Sala de projeção
07. Aterro
08. Administração
09. blioteca e exposição
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Escola Municipal de Astrofísica
Parque do ibirapuera, São Paulo, SP

1955

Fonte [imagens] Revista Acrópole 282, p. 181-3, 1962.
          [desenhos] Revista Acrópole 282, p. 181-3, 1962.

“Adotou-se no projeto um sistema de ligações a meio piso, de maneira 
que do salão de exposições que fica no nível do terreno, subindo-se meio 
lance de escada, atinge-se a biblioteca e administração e descendo meio 
lance, o auditório semi-enterrado. Os laboratórios e administração foram co-
locadas no subsolo com instalação de ar condicionado.

A estrutura, em concreto armado, consiste em duas grandes vigas lon-
gitudinais, apoiadas em quatro maciços de concreto, com vão livre de 23 
metros, permitindo a total transparência do pavimento térreo, onde situa o 
salão de exposições, que funciona assim como um elemento de atração ao 
público.”

(Revista Acrópole 282, p. 181-3, 1962)

entrada e fachada voltada para o lago. Ao fundo, o terraço da biblioteca e 
escada externa que conduz ao terraço superior (fechado lateralmente para 
impedir a interferências das luzes do parque nas observações)
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Fachada voltada para o parque, com a cúpula giratória ao fundo
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Pavimento superior

1 Terraço
2 Cúpula

Detalhe da estrutura, vendo-se parte dos espelhos d’água e entrada para o 
salão de exposição
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Pavimento térreo e intermediário

1 Terraço
2 Salão de exposições
3 vestíbulo
4 espelho d’água

Pavimento semi-enterrado

1 Palco
2 Auditório
3 Radiotelescópio
4 Oficina



314



315

Edifícios Religiosos
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Capela de N. Sr.ª Aparecida do Morro da Continental - Jaguaré
São Paulo, SP

1959

Fonte [imagens] Arquivo escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Revista AD Arquitetura e Decoração, 22, s/n, 1957.
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Instituto Beneficente e Cultural Padre José Kentenich
Rua Teófilo Azambuja, São Paulo, SP

com Myriam Motta Tibau

12/08/1982

Fonte [imagens] Arquivo escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP

Construída pelos padres da obra interncional de Schöenstat em ter-
reno de 47.142,70m2, de difícil topografia, junto ao parque onde existe o 
Santuário que é réplica da Capela existente na Alemanha. Destacamos a 
sua implantação que facilita os acessos, permite uma organização funcional 
e dá ao conjunto uma volumetria adequada e expressiva.
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Outros programas
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Posto de Serviço
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, São Paulo, SP

1964

Fonte [imagens] Revista Acrópole n.º 302, p. 46-47, janeiro, 1964.
          [desenhos] Revista Acrópole n.º 302, p. 46-47, janeiro, 1964.

“A construção foi recuada cerca de 6m, a fim de reservar uma faixa de 
terreno para ampliação da estrada. O edifício abriga, além de pôsto de ser-
viço com suas dependências, um escritório localizado no pavimento superior 
e alojamentos para funcionários da firma.

O partido adotado garante perfeito isolamento das circulações de au-
tomóveis e caminhões pela diferença de nível das marquises. O setor de 
lubrificação e lavagem foi colocada numa ala independente.

A solução estrutural adotada permite vencer facilmente o balanço de 
9m. Possibilita também uma boa solução para a ventilação cruzada nos am-
bientes de trabalho e a sua forma, colocada sem artifícios, representa o ele-
mento plástico mais importante do conjunto.

Toda a estrutura de concreto foi deixada a vista, sem revestimento; nas 
paredes dos box de lavagem (e outras) os azulejos foram substituídos por 
uma vitrificação à base de tinta plástica especial.”

(Revista Acrópole n.º 302, janeiro, 1964, p. 46)
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Piso térreo

  1 Sanitário pessoal
  2 Sanitário masculino
  3 Sanitário feminino
  4 vestíbulo
  5 Passagens
  6 entrada de serviço
  7 Marquise caminhões
  8 Marquise automóveis
  9 Caixa
10 exposição
11 Máquinas
15 Depósito
16 box lavagem
17 Box lubrificação

Piso superior

  1 quarto
  2 banho
  3 quarto
  4 Circulação
  5 vazio
  6 Hall
  7 Salas
  8 Circulação
  9 Copa
10 banho
11 quarto
12 laje
13 vazio do box
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Estação de Biologia Marinha
Univesidade do Ceará, Fortaleza, Ce

com lucio Grinover

1965

Fonte [imagens] -
          [desenhos] Arquivo escritório Roberto José Goulart Tibau
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Clube de Campo Município de Tupã
Tupã, SP

Janeiro 1967

Fonte [imagens] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
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IBC - Instituto Brasileiro do Café
Fazenda Taquaral, Campinas, SP

1971

Fonte [imagens] Arquivo escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP

Trata-se de um edifício administrativo. É a única obra realizada em 
escala monumental. Tira partido do jogo entre o vidro e as possibilidades es-
cultóricas do concreto armado. O brutalismo utilizado nessa obra é coerente 
com a vertente do arquiteto le Corbusier.
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neSTA PÁGinA
Planta térreo 
vista externa do conjunto

nA PÁGinA AO lADO
Planta de situação
vista externa do conjunto
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neSTA PÁGinA
Planta piso superior
vista externa do conjunto

nA PÁGinA AO lADO
Cortes
Fachadas
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CENAFOR - Centro Nacional de Formação de Professores
Rua Rodolfo Miranda, 636, São Paulo, SP

25/09/1973

Fonte [imagens] Roberto José Goulart Tibau
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
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Instituto Científico de Campinas
Campinas, SP

25/09/1973 e alterações 16/10/1973

Fonte [imagens] acervo Roberto Tibau FAUUSP
          [desenhos] acervo Roberto Tibau FAUUSP
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Acima: Painel Mural de Azulejos de 15,00 metros de comprimento e 2,55 de 
altura, desenhados por Roberto Tibau.
Ao lado: detalhe do desenho dos azulejos.
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Sanatório Ismael de Psiquiatria
Rua Allan Kardec, 1100, Amparo, SP

11/1977

Fonte [imagens] Márcia Cezar zaccaria endrighi
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau - biblioteca da FAUUSP

O projeto inicial do Sanatório ismael de Psiquiatria, em Amparo, previa 
a construção de seis blocos em forma de cruz, divididos em duas alas (femi-
nina e masculina), administração e demais itens do programa.

Só a metade do conjunto foi construída.
em toda extensão da cobertura há um “teto-jardim”.
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Park Hotel Atibaia
Atibaia, SP

20/01/1988

Fonte [imagens] Arquivo escritório Roberto José Goulart Tibau
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
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Concursos
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“A idéia básica consiste numa construção simples baseada numa pa-
rede estrutural de alvenaria que além de ser estrutural delimita o espaço e 
define com claresa sua utilisação. O módulo hexagonal propiciou de maneira 
feliz essas condições iniciais, criando os ambientes adequados, tanto no ex-
terior como no interior. Os espaços descobertos no interior do edifício acen-
tuam essa integração exterior-interior. luz e sombra n’uma parede que se 
desdobra através da natureza e se dilui nessa mesma natureza é o resultado 
que acreditamos ter atingido.

Todos os materiais a serem empregados serão escohidos em função 
de uma afirmação cada vez mais positiva dessa intenção inicial - referimo-
nos a frisos, cobertura, fôrro, equipamentos (ligados o mais possível à arqui-
tetura) etc. O mesmo cuidado com os dispositivos de iluminação artificial e 
com os elementos de paisagismo. O museu será visto como não como um 
edifício imponente mas como uma construção ligada à paisagem, accessivel 
e de fácil leitura.”

Roberto Tibau, memorial do estudo preliminar (prancha 4).

Museu do Café - IBC - Carsi 2
Campinas, SP

16/10/1972

Fonte [imagens] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP



359



360

Concurso IBC - Brasília (sede nacional)
brasília, DF

1975

Fonte [imagens] acervo Roberto Tibau - biblioteca FAUUSP
          [desenhos] acervo Roberto Tibau - biblioteca FAUUSP
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Concurso Sede do CREA-SP
barra Funda, São Paulo, SP

com Maria Alice da Costa

1978

Fonte [imagens] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
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Concurso Paço Municipal de Osasco
Osasco, SP

com Ricardo Motta Tibau

1991

Fonte [imagens] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
          [desenhos] Acervo Roberto Tibau / biblioteca da FAUUSP
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Concurso Reurbanização do Largo do Batata
largo de Pinheiros, São Paulo, SP

com Ricardo Motta Tibau

2002

Fonte [imagens] Arquivo escritório Roberto Tibau
          [desenhos] Arquivo escritório Roberto Tibau

Anteprojeto elaborado para o Concurso Público de Reurbanização do 
largo da batata, em São Paulo. não foi aceito para apresentação e  julga-
mento por ter sido entregue com três horas de atraso.

legenda:
1. Avenida Faria lima
2. Rua Cardeal Arcoverde
3. Rua Teodoro Sampaio
4. estação Faria lima (metrô)
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elevação Rua Cardeal Arcoverde.
Corte AA.
elevação Rua belchior Coqueiro.

Maquete eletrônica elaborada pela 
arquiteta Silmara Puglese Castellani.
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Concurso Complexo Esportivo do Ibirapuera
Rua Abílio Soares, ibirapuera, São Paulo, SP

com os arquitetos Ricardo Motta Tibau, Roberto Selmer Júnior e Silmara Puglese Castellani

maio 2003

Fonte [imagens] Arquivo Roberto Selmer Júnior
          [desenhos] Arquivo Roberto Selmer Júnior
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Maquete eletrônica elaborada pela arquiteta Silmara Puglese Castellani.
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5
Conclusão
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“... um homem não desaparece se dele se conserva qualquer 

memória. Mais, se somos o que fazemos, mesmo que se perca a 

memória dos indivíduos, pelas obras, pelo nosso trabalho, somos 

humanamente eternos.” (KATinSKY, Julio Roberto. O concretis-

mo e o desenho industrial in AMARAl, Aracy (org.) Projeto cons-

trutivo na arte: 1950-1962. p. 326-9, 1977)

Tibau começou sua trajetória de estudante de arquite-

tura na transição da escola nacional de belas Artes para a 

Faculdade nacional de Arquitetura, no clima de entusiasmo 

da arquitetura moderna brasileira. Teve contato com um dos 

principais arquitetos daquela época: Oscar niemeyer, além 

de outros nomes importantes como Francisco bolonha, Alda-

ry Henriques de Toledo e Álvaro vital brazil.

Chegou a São Paulo, trabalhou na fiscalização de um 

conjunto habitacional. em seguida, teve a oportunidade que 

marcaria positivamente, para sempre, sua carreira: o Convê-

nio Escolar. Lá encontrou Hélio Duarte, que influenciou sua 

arquitetura.

Para Tibau, ser arquiteto era exercer uma profissão de 

responsabilidade social, de muita importância para a coletivi-

dade, para a cidade. Uma profissão encantadora.

encontrou na arquitetura a paixão da sua vida e ensinou 

que nunca devemos colocar o aspecto financeiro em primeiro 

lugar.

Devido ao seu comportamento tímido e reservado, pas-

sou anos sem publicar um projeto (o último foi publicado em 

1979, na Revista Projeto, número 9).

Se por um lado era “descuidado” em relação a este as-

pecto, por outro, era muito concentrado no ato de projetar. 

nada o ocupava mais do que a elaboração cuidadosa de um 
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projeto.

Criou escolas, igrejas, residências, teatros, clube de 

campo, sanatório, fazendo uma arquitetura simples, equili-

brada, bem estudada e, principalmente, adequada às especi-

ficidades de cada lugar.

Uma arquitetura “simples” em termos de gastos com es-

trutura, cuja simplicidade compensava-se com a escolha de 

materiais de acabamentos mais aprimorados.

Considerava extremamente importante conhecer o pro-

grama e visitar o local. Para Tibau, o terreno dava início ao 

projeto. e o arquiteto deveria pensar em função do programa 

e do local onde seria a construção.

Todos aqueles que trabalharam com Roberto Tibau, com 

os quais tivemos contato no decorrer desta pesquisa, tem 

uma frase em comum a dizer sobre ele: “era arquiteto de ver-

dade; nasceu e viveu para a arquitetura”.

Perguntado, em depoimento, se havia algo que gostaria 

de ter feito e deixou de fazer, foi categórico, ao responder 

rapidamente: “tudo que eu queria fazer eu fiz”.

A riqueza do legado deixado pelo professor Roberto Ti-

bau está nas lições guardadas em cada projeto. Uma verda-

deira aula de arquitetura!

Como disse louis Kahn:

“Um arquiteto é parte do patrimônio da arquitetura, ao qual per-

tence o Partenon, ao qual pertencem as grandes salas do Re-

nascimento. Todos eles pertencem à arquitetura e a tornam mais 

rica… e representam oferendas a ela”. (KAHn, louis i. “Conver-

sations with students”. in: Arquitecture at Rice Publications, p. 36, 

1998.)
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6
Lista geral de

obras e projetos
* projeto construído
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Relação dos Projetos

1951

Grupo escolar Alberto Torres, São Paulo, SP *

escola de Aplicação ao Ar livre, São Paulo, SP *

Residência nas Perdizes, São Paulo, SP

1952

Grupo escolar Cidade líder, São Paulo, SP *

Ginásio de Santo Amaro, São Paulo, SP *

Teatro Artur Azevedo, São Paulo, SP *

Teatro João Caetano, São Paulo, SP *

Teatro Paulo eiró, São Paulo, SP *

1953

Planetário, Parque do ibirapuera, São Paulo, SP *

escola SenAi de bauru, bauru, SP *

1954-1956

Grupo escolar vila Romana, São Paulo, SP *

Grupo escolar vila zélia, São Paulo, SP *

Grupo escolar engenheiro Goulart, São Paulo, SP *

Grupo escolar Perus, São Paulo, SP *

Grupo escolar vila Magalot, São Paulo, SP *

Grupo escolar Jaçanã, São Paulo, SP *

Grupo escolar Cidade vargas, São Paulo, SP *

escola Têxtil do brás (detalhamento), São Paulo, SP *

1955

Colégio Santa Cruz, Higienópolis, São Paulo, SP *

Colégio Santa Cruz, Pinheiros, São Paulo, SP *

1957

escola Municipal de Astrofísica, São Paulo, SP *

escola SenAi Santos, Santos, SP *

escola SenAi Jundiaí, Jundiaí, SP *

1958

núcleo educacional para Surdos, São Paulo, SP *

Sede da Colméia, São Paulo, SP *
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1967

Sanatório ismael de Psiquiatria, Amparo, SP *

Hotel Touring Atibaia, Atibaia, SP *

Residência Francisco P. neto, Alto da lapa, São Paulo, SP *

1968

Hotel Touring de itanhaém, itanhaém, SP 

escola SenAi São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, SP *

1969

Residência vera Amaral, Jardim leonor, São Paulo, SP *

1970

escola SenAi bom Retiro, São Paulo, SP *

Sede do CenAFOR-MeC, São Paulo, SP *

1971

escola SenAi Corumbá, Corumbá, MS *

Residência José de barros neto, Corumbá, MS

1972

IBC - Instituto Científico de Campinas - Campinas, SP *

ibC - CARSi - edifício Administrativo, Campinas, SP

1959

Residência do Arquiteto, São Paulo, SP *

Residência Renato T. Mendes, Perdizes, São Paulo, SP

Residência Spinelli, São Paulo, SP

1960

Centro de Orientação Feminina e Masculina - Juizado de Menores

Colégio Santa Cruz, Pav. Colegial, São Paulo, SP *

Capela do Morro da Continental, CSC, Presidente Altino, SP *

edifício de escritório na ladeira da Memória, São Paulo, SP *

1962

edifício de escritórios, Rua Teodoro baima, São Paulo, SP *

1963

edifício Fortaleza - Solidez, Rua Santo Amaro, São Paulo, SP

1964

Posto de Gasolina , Jaguaré, São Paulo, SP *

Sanatório ismael de Psiquiatria, Amparo, SP *

1966

Hotel Touring de Petrópolis, Petrópolis, RJ *
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1973

escola SenAi Campinas, Campinas, SP *

1974

Colégio Santa Cruz, Pavilhão Canadá, São Paulo, SP *

1976

inPS - Sede da Superintendência, São Paulo, SP

eePG Jardim República, São Paulo, SP *

eePG Parada de Taipas, São Paulo, SP *

eePG vila Santana, Sorocaba, SP *

eePG vila Morganti, São Paulo, SP *

eePG Jardim República ii, São Paulo, SP *

eePG vila Medeiros, São Paulo, SP *

1977

Residência Dr. Humberto brunelli Filho, Amparo, SP

Residência Dr. João bosco Rios, itanhaém, SP *

Colégio Santa Cruz, Pav. esportes, São Paulo, SP *

eePG vila boturussu, São Paulo, SP *

eePG vila Aurélio, Presidente Prudente, SP *

eePG barão de Jundiaí, Jundiaí, SP *

1978

Residência Dr. Fernando brenguel, São Paulo, SP

Parque Hotel Atibaia, Centro de Convenções, Atibaia, SP

1979

eePG Guarulhos (Projeto Modular), Guarulhos, SP *

Sanatório ismael - reformulação, Amparo, SP

1980

eePG valdemar lapietra, , São Paulo, SP *

Residência Antônio Avante Filho, Alphaville, SP

1981

Residência Gildiomar da Rocha Costa, Guarulhos, SP

1982

Casa de Retiros Pe. José Kentenich, São Paulo, SP *

1983

Colégio Santa Cruz, ampliação, São Paulo, SP *

1984

eePG Super quadra Morumbi, São Paulo, SP *

1985

eePG Cidade Soberama, Guarulhos, SP *

eePG Santa etelvina, São Paulo, SP *
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1992

Alojamento de Seminaristas, CSC, São Paulo, SP *

1993

Residência Juvenal Sidou Cavalcanti, São Paulo, SP

1997

eePG Prof. Anísio Teixeira, São Paulo, SP *

1998

igreja de n. Sr.ª de Fátima, São Paulo, SP *

2000-2002

implantações de projeto padrão FDe em Osasco, São Carlos, lorena, 

Jaguaré e Guarulhos, SP *

2002

Cuncurso largo da batata, São Paulo, SP

2000-2003

Projeto da ARA - Associação Rainha dos Anjos - ibiúna - SP. *

2003

Concurso Ginásio do ibirapuera, São Paulo, SP

eePG Alto da Tenda, Apiaí, SP *

1986

eePG Jardim Santa Terezinha, Guarulhos, SP *

Colégio Santa Cruz, cobertura e. Física, São Paulo, SP *

1987

edifício Sede da FDe, ampliação, São Paulo, SP *

eePG irmã iria Kunz, embú, SP *

eePG nações Unidas, São Paulo, SP *

1989

Colégio Santa Cruz, nova portaria, São Paulo, SP *

Sede da Colméia, ampliação, São Paulo, SP

1990

Residência virgílio de queiroz, Alto de São Fernando, SP

eePG Clarisse Pelizone de lima, Platina, SP *

1991

Casa Padre Kentenich, capela e salão, São Paulo, SP *

eePG vila Campanela, São Paulo, SP *

Colégio Santa Cruz, laboratórios, São Paulo, SP *

Concurso Paço Municipal, Osasco, SP
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Cronologia

Fontes principais: 1. Depoimento pessoal de Roberto José Goulart Tibau, ao 

autor, em 1.º de setembro de 1998; 2. Curriculum vitae do arquiteto, s/d.

1924

Nasceu em Niterói - RJ, no dia 9 de agosto, filho de Julio Massiere da Costa 

Tibau e noêmia Goulart Tibau.

1944

ingressa no curso de Arquitetura da enbA - escola nacional de belas Artes, 

no Rio de Janeiro - RJ.

1948

Colação de grau em 27 de dezembro de 1948.

1949

Diplomado pela Faculdade nacional de Arquitetura da Universidade do bra-

sil, Rio de Janeiro. Diploma expedido em 23 de maio de 1949.

1950

exerceu o cargo de arquiteto na Construtora Marcial Fleury de Oliveira, en-

carregado da fiscalização das obras do conjunto residencial do IAPB (Insti-

tuto de Aposentadorias e Previdência dos bancários), situado a Rua Santa 

Cruz, Vila Mariana, tendo a oportunidade de proceder a algumas modifica-

ções e ao detalhamento do projeto original. Realizou ainda para a mesma 

firma, alguns anteprojetos, posteriormente modificados por apresentarem 

uma arquitetura avançada para a época.

1951

Contratado pela Prefeitura Municipal de São Paulo para integrar a equipe 

de arquitetos da Comissão do Convênio escolar, cargo que exerceu durante 

treze anos, projetando escolas e outros edifícios educacionais.

O primeiro projeto que elaborou para essa Comissão foi o do Grupo escolar 

Rural, (em colaboração com o Arquiteto Hélio Duarte), construído no butan-

tã. A seguir ainda nesse mesmo ano, foi projetada a escola de aplicação ao 

Ar livre, construída na Rua Faustolo - lapa.

escritório em sociedade com o arquiteto eduardo Corona, na Rua barão de 

itapetininga, n.º 140, 8.º andar.

Casou-se com Marilda Motta Tibau, em 08 de setembro de 1951, com quem 

teve quatro filhos: José Roberto, Myriam, Ricardo e Claudia.

1952

lecionou no instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Pau-

lo.

Obteve o 1.º Prêmio Governo do estado, seção de Arquitetura, no 1.º Salão 

Paulista de Arquitetura de Arte Moderna, com o projeto de uma residência 

construída no Pacaembu, trabalho realizado com a colaboração do arquiteto 

associado eduardo Corona.

Obteve Medalha de Prata, no mesmo salão, com outra residência, no bairro 
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de Pinheiros.

1953

Obteve o 1.º Prêmio Governo do estado, seção de Arquitetura, no 2.º Salão 

Paulista de Arquitetura de Arte Moderna, com o projeto do Teatro Popular.

Abre um escritório na Rua brigadeiro Tobias nº 722, 9.º andar.

1955

Contratado pelo SenAi, onde exerceu durante cinco anos consecutivos a 

função de arquiteto.

venceu concurso fechado de anteprojetos para a sede do Colégio Santa 

Cruz, no bairro de Pinheiros.

1956

venceu concurso Público de Anteprojetos para a nova sede da Colméia, no 

bairro de Jardim europa.

1957

Contratado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo, por indicação do Prof. Hélio de queiroz Duarte, para lecionar a 

disciplina “Plástica iv” subordinada a Cadeira de Grandes Composições, 4.º 

ano.

1964

Montou escritório de arquitetura situado à Rua Augusta n.º 1388, com os 

arquitetos: Hélio Duarte, lucio Grinover e Marlene Picarelli.

1971-1973

A convite da Prefeitura Municipal de Americana - SP, colaborou como asses-

sor técnico de arquitetura no projeto do Centro educacional Polivalente de 

Americana.

1973

Defendeu Tese de Doutoramento: “Arquitetura e Flexibilidade” na Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O trabalho foi 

orientado pelo arquiteto Hélio de queiroz Duarte. Tibau passou a assumir o 

cargo de Professor Assistente Doutor.

1974

neste ano Roberto Tibau participou da Comissão Organizadora do 39.º Sa-

lão Paulista de belas Artes.

1975

eleito paraninfo dos diplomados da FAUUSP.

eleito para a Congregação da FAUUSP como representante dos professores 

Doutores.

Contratado em caráter definido pela CLT como arquiteto da FUNDUSP, onde 

realizou vários projetos, principalmente para os institutos de Física, enge-

nharia e Arquitetura do Campus da FAUUSP.
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1975 a 1976

Coordenador do grupo de disciplinas “Projetos de edifícios”.

Por indicação da Congregação compõe o grupo de trabalho: Reestruturação 

do currículo, que estuda a reformulação do curso de arquitetura.

leciona as seguintes disciplinas do Departamento de Projetos da FAUUSP: 

AUP102 - Projeto básico e AUP125 - O projeto e a paisagem (disciplina 

optativa).

1976

Contratado pelo Fundo de Construções da Universidade de São Paulo, 

como assessor de Planejamento.

1977

eleito para a Congregação da FAUUSP como representante dos Professo-

res Doutores.

Fundação do escritório de Arquitetura Roberto José Goulart Tibau ltda., 

com sede à Rua Tabapuã, 821, 7.º andar, conjunto 88, no itaim bibi.

1978

leciona, no curso de Pós-graduação e Mestrado da FAUUSP, disciplina Me-

todologia do projeto de edifícios.

1979

Recebeu Menção Honrosa no concurso “Prêmio brasilit de Arquitetura.”

1981

Membro da Comissão de Pós-graduação (CPG) - FAUUSP.

1983

Reconduzido a Comissão de Pós-graduação (CPG) - FAUUSP.

1987

Pede aposentadoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-

dade de São Paulo.

1988

Contratado em caráter definitivo (CLT) pelo FUNDUSP, no cargo de Assis-

tente Técnico, em meio período, com a função de orientar a definição de 

normas e Diretrizes para os projetos arquitetônicos.

1997

volta a lecionar, agora na Universidade São Judas Tadeu, na Mooca.

2001

encerra seu trabalho como docente na Universidade São Judas Tadeu.

2003

elabora sua última proposta de arquitetura participando do Concurso de 

ideias Ginásio do ibirapuera, SP.

Faleceu, aos 79 anos, em 17 de agosto de 2003, em São Paulo - SP.
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SilvA, Helena Aparecida Ayoub. Conceitos, processo e métodos presentes na elaboração do projeto de arquitetura. São Paulo, 

Universidade de São Paulo: Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1998.

TibAU, Roberto José Goulart. Arquitetura e Flexibilidade. São Paulo, Universidade de São Paulo: Tese de Doutorado apresen-

tada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1972.
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AD - Arquitetura e Decoração. São Paulo
AU - Arquitetura e Urbanismo. São Paulo
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Habitat. São Paulo
Módulo. Rio de Janeiro
Projeto. São Paulo
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revistas e livros
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Projetos publicados em revistas brasileiras

TibAU, Roberto José Goulart (1924-2003)

Capela de nossa Senhora Aparecida do Morro Continental, Jaguaré; AD Arquitetura & Decoração (22): março/abril 1957.
Conjunto educacional: Colégio Santa Cruz; construção da Construtora nova Cidade; Acrópole (248): 283-7, junho 1959.
escola Municipal de Astrofísica; construção de Masetti & Marino ltda; Acrópole (282): 181-3, maio 1962.
escola SenAi Antônio Souza noschese, Santos, São Paulo. Bem Estar (5/6): 22-3, maio/junho 1960.
escola SenAi em bauru. Acrópole (258): 130-3, abril 1960; Habitat (12): 17, 1953.
Ginásio em Santo Amaro, São Paulo; construção de Ferreira, Fanuele & barreto Habitat (20): 12-3, janeiro/fevereiro 1951; 
Habitat (4): 28-9 1951
Grupo escolar Cidade livre e escola ao ar livre na Água branca. Habitat (4): 25-7, 1951
Grupo escolar de vila Matilde; Engenharia Municipal (13): 26, abril/junho 1959
Grupo Rural Alberto Torres, butantã, São Paulo; Habitat (4): 21, 1951.
Residência para o Sr. J. A. de Assis Pacheco; AD Arquitetura & Decoração (6): julho/agosto 1954
Teatro João Caetano na vila Clementino; construção da Sociedade de engenharia Politécnica ltda. Habitat (9): 8, 1952; 
Habitat (4): 18, 1951.
eePG Jd. República, Capela do Socorro, Projeto (9) s/n. 1979.

TibAU, Roberto José Goulart (1924-2003);  niSHiKAWA, Ayako (1933- )

escola SenAi, Jundiaí, São Paulo, Bem Estar (5/6): 32-3, maio/junho 1960. Acrópole (243): 102-3, janeiro 1959.

TibAU, Roberto José Goulart (1924-2003); PiTOMbO, Antonio Carlos de Moraes (1921-1980) e ARRUDA, José Augusto 
barros (1930- )

Grupo escolar e ginásio de São Miguel Paulista. Engenharia Municipal (13): 28-9, abril/junho 1959.
TibAU, Roberto José Goulart (1924-2003); COROnA, eduardo (1921-2001); PiTOMbO, Antônio Carlos de Moraes (1921-
1980).
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O planetário de São Paulo; construção da Construtora Politécnica; cálculo estrutural de José C. de Figueiredo Ferraz, eng.º; 
cúpula de concreto de Monteiro Wigderowitz e Monteiro ltda. Acrópole (225): 313-8, julho 1957; Habitat (21): 8-9 março/
abril 1955.

TibAU, Roberto José Goulart (1924-2003); COROnA, eduardo (1921-2001)

Residência Carlos Pontual; Arquitetura e Engenharia (19): 43, outubro/dezembro 1951.
Residência em São Paulo; Habitat (5): 50-1 1951.
Residência Otácilio Ferreira; Arquitetura e Engenharia (20): 56-7 janeiro/fevereiro 1952.
Residência Rodolfo Mesquita Sampaio; Arquitetura e Engenharia (18): 48-9 julho/setembro 1951.
Residência eugênio Santos neve; Arquitetura e Engenharia (18): 50-1 julho/setembro 1951.

DUARTe, Hélio de queiroz; TibAU, Roberto José Goulart (1924-2003); PiCARelli, Marlene e GRinOveR, lúcio.

biblioteca infantil do Tatuapé; Acrópole (314): 28, fevereiro 1965.
Centro educacional Alexandre Gusmão, SP; Acrópole (314): 33, fevereiro 1965.
Centro educacional Santo Amaro, SP; Acrópole (314): 32, fevereiro 1965.
Colégio Santa Cruz, SP; Acrópole (314): 36, fevereiro 1965.
edifício de escritórios; Acrópole (300): 366,  outubro/novembro 1965.
escola industrial de bom Retiro, SP; Acrópole (314): 43, fevereiro 1965.
escola industrial de Casa verde, SP; Acrópole (314): 44, fevereiro 1965.
escola industrial de Santo Amaro, SP; Acrópole (314): 42, fevereiro 1965.
escola industrial de Tatuapé, SP; Acrópole (314): 45, fevereiro 1965.
escola industrial de vila Maria, SP; Acrópole (314): 46, fevereiro 1965.
escola Primária experimental; Acrópole (314): 29, fevereiro 1965.
escola SenAi de São Caetano; Acrópole (314): 40-1, fevereiro 1965.
escola SenAi de Sorocaba; Acrópole (314): 39, fevereiro 1965; Bem Estar (5/6): 34-5, maio/junho 1960.
Grupo escolar de Osasco; Acrópole (314): 31, fevereiro 1965.
Grupo escolar de vila Mariana; Acrópole (314): 30, fevereiro 1965.
Posto de Serviço; Acrópole (302): 46-7, janeiro 1964.
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Residência em Santa bárbara D’Oeste; Acrópole (298): 292-3, agosto 1963.

leãO, Aluísio da Rocha , (1926- ) e TibAU, Roberto José Goulart (1924/2003)

Primeiro núcleo educacional para crianças surdas. Engenharia Municipal (13): 13-5, abr./jun. 1959.
instituto Municipal de Crianças Surdas, São Paulo. Acrópole (272): 276-9, jul. 1961; engenharia Municipal (22): 24, jul./set. 
1961.

Projetos publicados em livro

Arquitetura escolar Paulista 1950-1960, projetos publicados:

G.e. de São Miguel Paulista, pág. 76-9
G.e. Clóvis bevilacqua, pág. 129
G.e. da Água branca (escola de Aplicação), p. 130-1
G.e. do butantã, pág. 132-3
G.e. estação Xv de novembro, pág. 134
G.e. Cidade líder, pág. 135
G.e. de vila vera, pág. 136
G.e. de Perus, pág. 137
Ginásio de Santo Amaro, pág. 138-9
G.e. de vila Moraes, pág. 140-1
G.e. de engenheiro Goulart, pág. 163
e.M.e.i.F. Professora Maria Pires de Moura, pág. 327
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10
Anexos
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Lista dos Arquitetos de 1948

FACUlDADe nACiOnAl De ARqUiTeTURA

ARqUiTeTOS De 1948

Prof. PAUlO FeRReiRA DOS SAnTOS - Paraninfo

Prof. eUGeniO HiMe - Diretor

Homenagem especial - Arquiteto lUCiO COSTA

Prof. ARCHiMeDeS MeMÓRiA - Homenagem

Prof. FeliPPe DOS SAnTOS ReiS - Homenagem

Prof. lUCAS MAYeRHOFeR - Homenagem

Prof. PAUlO PiReS - Homenagem

Sr. irineu barbosa - Homenagem

Alfredo José França dos Anjos (Minas Gerais)

Alexandre Arsênios netto (São Paulo)

Anísio Araujo de Medeiros (Piauí)

Antonio Geraldo da Cunha (Distrito Federal)

Augusto Carlos da Silva Telles (Distrito Federal)

Carlos Jacques lucien bettendorf (luxemburgo)

Carlos linhares veloso (Ceará)

Carlos Rinelli de Almeida (Distrito Federal)

Claudino vieira lima Filho (Território do Acre)

Dagoberto Otto Kuhn (Paraíba)

David Fernandes Coelho (São Paulo)

David Reznik (Distrito Federal)

Dircio lima Guilhon D’Oliveira (Maranhão)

edwin vieira de Azevedo (Distrito Federal)

eloy Schwartz (São Paulo)

eunice Guedes Martins Costa (estado do Rio)

Felippe Joaquim Junior (São Paulo)

Fernando Machado leal (Rio Grande do Sul)

Fernando Maria Maduro Paes leme (Distrito Federal)

Floroaldo Albano (Distrito Federal)

Gastão de Miranda valle Filho

Geraldo Antonio Pelajo (Distrito Federal)

Hélio Mamede (Distrito Federal)

Hélio Ribas Marinho (Distrito Federal)

Ítalo Paulo Castoldi (Distrito Federal)

Jayme litvak (Distrito Federal)
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Jessé Fontana Pacheco (Distrito Federal)

João baptista Mangia (Distrito Federal)

João Henrique Rocha (Distrito Federal)

Jorge Celligoi (iuguslávia)

José Marcio Freire de Souza (Distrito Federal)

José Mario sertã Serrano (estado do Rio)

José de Mello Raposo (Distrito Federal)

José Murillo Gomes (Distrito Federal)

José vitória de Carvalho (Pernambuco)

lucidio Guimarães Albuquerque (Maranhão)

luiz Affonso D’escragnolle Filho (estado do Rio)

Manoel lopes quintão (Minas gerais)

Mário Ramos (Distrito Federal)

Marjan Ryszard Glogowski (Polônia)

Markus Orgler (Polônia)

Mauro Costa Cavalcanti (Pernambuco)

Moysés Kampel (Distrito Federal)

nancy Chelles (Distrito Federal)

ney Fontes Gopnçalves (Distrito Federal)

Octácilio Dias (Distrito Federal)

Orlando Hervé (Distrito Federal)

Orlando Magdalena (Distrito Federal)

Orlando de Souza Mello (Distrito Federal)

Oswaldo José de Souza (estado do Rio)

Paulo de Tarso Ferreira dos Santos (São Paulo)

Pericles Memória (Distrito Federal)

Roberto José Goulart Tibau (estado do Rio)

Rubem de Almeida Serra (Distrito Federal)

Rubens de Souza Marinho (Distrito Federal)

Ruy Coelho Pereira (Distrito Federal)

Sebastião Fernandes Maldonado (Distrito Federal)

Sem Rapoport (Distrito Federal)

Sérgio bernardes (Distrito Federal)

Sérgio Camara Judice (Distrito Federal)

Tércio Fontana Pacheco (Distrito Federal)

Thales Memória (Distrito Federal)

vicente Marsiglia Filho (Rio Grande do Sul)

Walter Goytacaz Cavalheiro (Distrito Federal)

Walter logatti (São Paulo)

Wilson nadruz (Rio Grande do Sul)


