
APRESENTAÇÃO 

Justificativa do Programa 
  
Na era planetária, quando o contexto atual de qualquer conhecimento é o 
mundo, o problema universal de todos os cidadãos passa a ser o acesso a 
todas estas informações e a capacidade de articulá-las. Como perceber e 
conceber: o contexto, do qual os fatos, dados e informações provêm; o global, 
que é mais do que o contexto relacionando as partes com o todo e vice-versa; 
o multidimensional, que inclui dimensões histórica, econômica, sociológica, 
religiosa...; o conhecimento complexo, aquele que foi tecido junto com 
elementos de diversas naturezas 1 . 

Um conhecimento complexo, para sua compreensão, não pode prescindir de 
um pensamento sistêmico que se encontra, hoje, distante demais da prática de 
produção do conhecimento e de atuação, devido às demandas por 
especialistas, características do século passado (séc. XX), que segmentaram o 
conhecimento orientando-o para o pragmatismo 2 . 

Quando se elege um objeto de estudo ou uma disciplina, através de um 
recorte, ele apenas deveria ser o ponto de vista do olhar sobre o todo. 

O conhecimento especializado é uma forma particular de abstração, pois, 

“....extrai um objeto de seu contexto e de seu conjunto, rejeita os laços e as 
intercomunicações com o seu meio, introduz o objeto no setor conceitual 
abstrato que é a disciplina compartimentada. 3 Estes saberes desunidos, 
divididos e compartimentados não dão conta dos problemas reais, cada vez 
mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, globais. Para que esta 
situação se altere, é necessário uma reforma do pensamento. Uma reforma, no 
entanto, paradigmática 4 , não programática, já que é a questão fundamental 
da educação.” 

A Complexidade crescente nesse novo século da Arquitetura e Urbanismo, por 
um lado, e da Engenharia Civil, por outro, reivindica um conhecimento 
diversificado e relacionado de forma sistêmica, fundamental para os bons 
resultados das proposições dos que nela atuam. 

Arquitetura e Urbanismo não é nem uma disciplina 5 dependente, dando forma 
às idéias criadas fora de suas fronteiras intelectuais, nem é autônoma gerando 
formas de acordo com suas próprias e herméticas regras. Ela se integra no 
todo das questões quando pressupõe intervir no espaço físico a partir de 
demandas individuais ou coletivas. Tem que considerar o ambiente natural e 
construído, as técnicas e as tecnologias e as relações humanas. 6 

Também para a Engenharia Civil pode se ter uma visão semelhante a essa 
quanto à atuação de seu profissional. Por outro lado, pensando-se no projeto 
da Escola Politécnica “Poli 2015”, a tal visão têm que ser somadas as diretrizes 
estabelecidas no projeto de melhoria do curso. Assim, o Programa é 
claramente multidisciplinar e integrador, que além disso valoriza a formação 



humanística, que tanto falta aos alunos da EPUSP. 

Assim, no Programa, duas ordens de preocupações foram estabelecidas para 
a definição das disciplinas a serem cursadas. As questões tecnológicas, dos 
materiais, dos processos construtivos e dos meios de trabalho, particularmente 
da informática, além das questões de logística, gestão de projetos, de 
empreendimentos e de canteiros de obra, que são mais detidamente 
trabalhadas pelo curso de Engenharia Civil, que os arquitetos e urbanistas têm 
que melhor conhecer 7 , deverão ampliar os conhecimentos desses futuros 
profissionais ao serem supridas pela EPUSP. Por outro lado, a visão mais 
abrangente da Arquitetura e Urbanismo, que incorpora as questões da estética 
e das humanidades, com uma intenção de intervenção considerando as 
especificidades setoriais, imprimindo um caráter abrangente, passarão a estar 
presentes na formação do engenheiro civil. 

O Programa de integração visa superar uma clivagem histórica, que separa as 
duas profissões, e resgatar um período não muito distante da Universidade de 
São Paulo, quando nela engenheiros-arquitetos eram formados. 

Assim, foi no período da revolução industrial que os arquitetos se recusaram, 
inicialmente, a projetar utilizando-se das novas tecnologias do ferro e do aço, 
deixaram aos engenheiros essa tarefa. O Palácio de Cristal, por Joseph 
Paxton, em 1851, é apenas um dos exemplos paradigmáticos desse período, 
no qual os engenheiros avançavam no domínio das inovações tecnológicas, 
enquanto os arquitetos dedicavam-se a compor as fachadas e a reproduzir 
modelos, ainda em estilo neoclássico, através de grandes obras privadas ou 
estatais. 

É interessante lembrar a discussão dos arquitetos naquele período. Assim, 
quanto aos aspectos tecnológicos da produção em arquitetura e urbanismo, 
Sullivan defendia que os novos materiais e técnicas eram recursos para a 
renovação da arquitetura. Ao comentar o artigo de Dankmar Adler, sócio de 
Sullivan, em 1895, intitulado, “The Influence of Steel Construction and Plate 
Glass", sobre o desenvolvimento do Modern Style , Frank Lloyd Wright 
apontou que Adler estava adiante do seu tempo. Adler dizia que o arquiteto do 
período moderno tinha sob seu comando instrumentos e oportunidades 
desconhecidas pelos seus antecessores e citou Michelangelo, mostrando que 
um artista em arquitetura depende das demais artes a ela auxiliares ou 
subsidiárias, das ciências e dos artesanatos. Para Adler, materiais e processos 
modernos não eram negações, mas recursos à sua disposição para ampliar 
suas possibilidades de trabalho. Na arquitetura os impedimentos não são de 
ordem técnica mas, conceituais, onde o que falta é a habilidade e talento para 
fazer uso destas novas descobertas. Para Wright, Sullivan e Adler, um 
arquiteto era um artista no tradicional sentido de dar forma, o qual realizaria 
projetos criativos através da incorporação das novas possibilidades da era da 
máquina. Estes arquitetos deslocaram o foco de discussão para longe do 
movimento de arts and crafts relativo ao artesão em direção ao artista arquiteto 
como mestre das novas técnicas, capaz de orquestrar sua síntese numa arte 
construída total. 8 



O engenheiro civil, principalmente no passado, atuou muito na arquitetura e 
mesmo no urbanismo, inclusive no Brasil. Exemplos desse comportamento são 
marcantes, inclusive daqueles cujas histórias se confundem com a da Escola 
Politécnica. Esse é o caso de Ramos de Azevedo, Alexandre Albuquerque e 
Luiz Cintra do Prado, citando apenas os que foram diretores da Escola. 

Separadas há mais de cinqüenta anos quanto ao ensino de graduação, as 
duas instituições percebem agora a importância de se dar, novamente, um 
salto qualitativo, através da união de ambas. De fato, com a revolução 
tecnológica e da informática, com grande concorrência internacional, onde só 
os competentes conseguem garantir uma eficiente e eficaz atuação, é 
necessário uma nova aproximação para que se formem profissionais com tal 
perfil. É com esta intenção que este Programa de dupla formação sai à frente, 
pretendendo funcionar como um embrião para novas fusões disciplinares, 
como já vem ocorrendo no curso de Design , ora em processo de implantação, 
que aproxima escolas como a FAU-EPUSP-ECA, da Universidade de São 
Paulo. Retornar à formação de engenheiro-arquiteto deve ser também um 
projeto futuro com esse mesmo espírito, a ser pensado a partir da experiência 
da dupla formação. 

Enquanto método para formular o documento ora apresentado, os professores 
envolvidos no delineamento deste Programa de dupla formação discutiram, 
primeiramente, a falta de conhecimento recíproco das áreas de atuação que 
não tem permitido uma consideração real das diversas demandas 
especializadas e, num segundo momento, a falta de conhecimento mais 
profundo de questões, como, por exemplo, para os arquitetos e urbanistas, a 
tecnológica, que permitam a esses profissionais irem além, na sua criatividade 
artística ou técnica, e a humanística e histórica, para os engenheiros civis, que 
se somam às tecnológicas. 

Falar em arquitetura-urbanismo / engenharia civil hoje pressupõe um 
conhecimento significativo das possibilidades das tecnologias construtivas e 
dos materiais e de sua sustentabilidade econômica, ambiental e social, e dos 
meios de trabalho, particularmente dos recursos da informática, tendo as 
dimensões histórica e urbana sempre presentes. É o conjunto desses 
conhecimentos que é capaz de viabilizar o projeto e a construção de formas 
seguramente não euclidianas, no tempo e espaço em que o contexto ora 
exige. Além disto, a gestão de projeto e a logística de sua implementação 
reclamam, no mínimo, a compreensão da sua dimensão e da sua viabilidade 
econômica e financeira, não só para o empreendedor, mas, principalmente, 
para a economia urbana, esta pensada em termos do interesse público. 

Finalmente, é interessante observar que como docentes, se o conjunto de 
professores não passar ao aluno a importância desse pensamento sistêmico, 
do conhecimento complexo, de ter a mente aberta para novas idéias, não se 
conseguirá romper o ciclo vicioso que impede que os futuros profissionais, do 
setor público ou privado, assumam posturas mais críticas em relação às suas 
ações e funcionem como agentes de mudanças tecnológicas, sociais e 
econômicas 9 . 
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