
PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO

Com o pé na estrada
Memorial Acadêmico

PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO

Com o pé na estrada
Memorial Acadêmico 333



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Reitor
João Carlos Salles Pires da Silva

Vice-reitor
Paulo Cesar Miguez de Oliveira

Assessor do Reitor
Paulo Costa Lima



3
Salvador
UFBA
2018

PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO

Com o pé na estrada
Memorial Acadêmico



2018, Paulo Ormindo David de Azevedo.
Direitos dessa edição cedidos à Edufba.
Feito o Depósito Legal.

Capa e projeto gráfico
Gabriel Cayres

Editoração
Ana Paula Azevedo / Marcella Napoli

Revisão
O autor

Sistema de Bibliotecas – UFBA

Azevedo, Paulo Ormindo David de.
Com o pé na estrada : memorial acadêmico / Paulo Ormindo David de 

Azevedo.- UFBA: Salvador, 2018. 
45 p.

ISBN: 978-85-8292-150-0

1. Azevedo, Paulo Ormindo David de – 1937-. 2. Professores de arquitetura 
– Brasil - Biografia. I. Título.

CDD - 720.981



“Caminhante, não há caminho, 
  Caminho se faz ao andar”

   Antonio Machado





Sumário
Sumário

9 Com o pé na estrada 

35 Caderno de imagens





9

COM O PÉ NA ESTRADA

Vista retrospectivamente, a trajetória seguida por mim nessas quatro décadas 
de profissão e magistério parece surpreendente, não tanto pelo saldo de trabalhos 
produzidos, sempre aquém do que se pretende, como pela distância que separa o 
alvo original e o ponto efetivamente atingido. Não seria exato dizer que me perdi ao 
longo da caminhada. Pelo contrário, fui elegendo novos rumos a cada encruzilhada, 
experimentando variantes e tentando atalhos à medida que ia conhecendo melhor o 
terreno e a mim mesmo.

Fui menos um viajante precavido, bem programado, do que um andarilho dis-
posto a explorar cada nova trilha que se vislumbrava em seu caminho. Se tenho al-
gum mérito é o de saber aproveitar as oportunidades e persistir na caminhada. Este 
memorial é uma crônica dos dilemas enfrentados, que o curriculum vitae, por si só, 
não explica. Procurei assinalar apenas o mais importante, os pontos de chegadas, 
dispensando a descrição detalhada dos degraus para chegar àqueles pontos.

Como a maioria dos arquitetos de minha geração, imaginava ser um profissio-
nal liberal. Entrei na faculdade com uma ideia vaga e romantizada da profissão. 
A Segunda Grande Guerra havia terminado, há apenas uma década, e vivia-se o cli-
ma da reconstrução européia com ideais socializantes de criação de um novo mundo. 
Talvez se apostasse demasiadamente na transformação do mundo com soluções ra-
cionalmente corretas. As questões políticas são muito mais fortes do que se imagina. 
O movimento Modernista, ascético e puritano, gestado entre as duas grandes guerras, 
tinha sua primeira chance na Europa. Grandes conjuntos habitacionais eram cons-
truídos pelo estado na Europa destruída, em especial na Alemanha e na Holanda. 

#9#9#
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Os grandes mestres modernistas ainda estavam vivos e a cada número das revistas 
de arquitetura havia uma novidade.

Le Corbusier, depois de seu triatlon pelo Terceiro Mundo, com muitos projetos e 
livros, mas pouquíssimas obras construídas, começava a ser aceito na Europa, trazen-
do em sua obra um forte acento terceiro mundista. Os nórdicos, fieis a sua tradição 
intimista, nos brindavam com edifícios e objetos de desenho elegantes e minimalis-
tas, que pretendiam ser algo mais que máquinas. Frank Loyd Wright sairia das pra-
darias do centro-leste americano para ser reconhecido internacionalmente por sua 
contribuição alternativa ao Modernismo. O grupo da Bauhaus, exilado e disperso 
na América do Norte, renunciaria as suas propostas artísticas revolucionárias, acei-
tando comodamente a conversão de seus objetos cult em fetiches para emergentes 
intelectualizados, como bem caricaturizaria, mais tarde, Tom Wolfe1. 

A utopia de construção de uma urbe racional, depois da barbárie de duas guer-
ras mundiais, seria retomada, curiosamente, no Terceiro Mundo, em Chandigarh, na 
Índia, e em Brasília. A nova arquitetura brasileira, adotada por Gustavo Capanema e 
Juscelino Kubitscheck como expressão de uma nova ordem social, brilhava interna-
cionalmente mostrando uma variante tropical e ondulante do austero Modernismo 
europeu. Goldwin, Papadaki e Mindlin se encarregariam de difundir essa arquitetura 
e seus protagonistas pelo mundo afora2.

Em Salvador, uma revolução cultural se processava, com a redemocratização e a 
criação da Universidade Federai da Bahia - UFBA (1947), que encamparia movimen-
tos locais de renovação das artes plásticas e da literatura. A UFBA, sob o reitorado 
de Edgar Santos, estenderia este movimento à música, à dança e ao teatro, com a im-
portação de conceituados profissionais sulistas e estrangeiros. No urbanismo e na 
arquitetura, uma outra experiência havia preparado o caminho para a transformação 
do ensino da profissão. O Escritório do Plano Urbanístico da Cidade do Salvador, 
EPUCS (1943-46), capitaneado pelo engenheiro Mário Leal Ferreira, tendo como 
assessores o agrimensor e pintor Diógenes Rebouças e o sociólogo e jurista Admar 
Guimarães, poria em prática novos conceitos urbanísticos no país, trocando a preo-
cupação sanitarista pela integração social e o zoneamento de funções, visivelmente 

1 WOLFE, Tom, Da Bauhaus ao nosso caos. Rio de Janeiro. Rocco, 1990

2 GOODWIN, Philip L., Brazil Builds: Architecture New and Old -1652-1942. N. York: MOMA, 
1943;
PAPADAKI, Stamo, The Work of Niemeyer. N.York: Rheinhold, 1951, ---------Oscar Niemeyer, 
Works in Progress. N.York: Rheinhold, 1955; MINDLIN, Henrique, L’Architecture Moderne 
au Brésil. Paris: Vincent et FréaL, s/d.
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influenciados pelas ideias dos CIAMs - Congressos Internacionais de Arquitetura 
Moderna3.

Com a incorporação à Universidade Federal da Bahia, a velha Escola de Belas 
Artes, da Rua do Tijolo, que além do ensino de pintura, gravura e escultura minis-
trava o curso de arquitetura, sofreria uma grande renovação, com a contratação de 
professores novos, como Henrique Oswald, Mário Cravo Jr., José Rescala e Maria 
Célia Calmon. Mas a principal novidade foi a reestruturação do curso de arquitetu-
ra, até então muito deficiente.

Seu Diretor, o pintor Mendonça Filho, convocaria Diógenes Rebouças para as-
sessorá-lo na tarefa de transformar o curso de arquitetura, ao tempo que conseguiria 
um diploma de arquiteto para ele junto ao Ministerio de Eduacação e Cultura. Este, 
por sua vez, mobilizaria seus antigos colegas do EPUCS, como o sociólogo Admar 
Guimarães, o Arq. Walter Gordilho e o Eng. Hernani Sobral para se integrarem ao 
curso renovado. Mendonça Filho, por seu turno, traria do Rio de Janeiro os arqui-
tetos José de Bina Fonyat, por indicação de Oscar Niemeyer, e Fernando Machado 
Leal, por sugestão de Hélio Duarte, e recrutaria em outras unidades da UFBA pro-
fessores conceituados.

O EPUCS fora a grande escola baiana de planejamento urbano, em meados da 
década de 1940, e o novo curso de arquitetura vivia ainda, na segunda metade da 
década de 1950, a influência de suas ideias. Diógenes trazia ainda a experiência de 
projetação de grandes edifícios públicos, construídos durante o Governo de Otávio 
Mangabeira, que tinha como auxiliar e principal pensador o Secretário de Educação 
e Saúde, Anísio Teixeira. Poucos arquitetos brasileiros tiveram como ele a oportu-
nidade de reequipar uma capital estadual com projetos de grande porte, como está-
dio olímpico, ginásio de esportes, penitenciária, hotel de turismo, escola parque e 
escolas-classe satélites. Diógenes projetaria ainda os campi da Universidade Federai 
da Bahia e algumas de suas unidades, além de subúrbios de Salvador e edifícios de 
habitação e comerciais para a iniciativa privada.

É nesse momento de enorme agitação intelectual na Universidade Federal da 
Bahia que ingressei no curso de arquitetura. Não obstante a distância dos grandes 
centros metropolitanos, não nos sentíamos muito isolados. Bina Fonyat, que mantinha 
um muito concorrido escritório de desenvolvimento de projetos no Rio de Janeiro 
e era membro da direção do Instituto de Arquitetos do Brasil, revelava os bastido-
res das disputas profissionais na antiga capital do país, como o rumoroso concurso 

3 AZEVEDO, Paulo Ormindo, EPUCS - Urbanismo Moderno Pioneiro no Brasil, in II Seminário Do-
comomo Brasil. Salvador: Mestrado de Arquitetura e Urbanismo da UFBa, 10-12/09/1997 
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para o plano-piloto de Brasília. Bina, uma personalidade fascinante, projetaria em 
Salvador as sedes de alguns bancos, valendo-se de relações pessoais que possuía jun-
to ao Ministério da Fazenda, do qual sua esposa era funcionária, no Rio de Janeiro, 
e hotéis e edifícios de apartamento para a iniciativa privada.

Em 1957, Diógenes recebeu um convite do Governo dos Estados Unidos para 
conhecer as principais escolas de arquitetura do país, permanecendo o maior tem-
po na Universidade de North Carolina, na época muito envolvida com a pesquisa de 
formas arquitetônicas estruturais. Em seu retorno trouxe uma bem recheada male-
ta de slides de trabalhos escolares e obras construídas que seriam objeto de debates 
em salas de aula.

Nessa época, por indicação de Diógenes, tive a oportunidade de estagiar numa 
das mais importantes construtoras locais, a Companhia Brasileira Imobiliária de 
Construções S/A, responsável, entre outros, pela construção do edifício Oceania, em 
Salvador, fazendo detalhes construtivos, de esquadrias e grades para o Museu Carlos 
Costa Pinto. O contato com a obra e experimentados engenheiros, como Pedreira 
Lapa e Barcino Esteves, e qualificados mestres de obras, despertaria meu interesse 
pela construção como elemento alimentador da prática projetual, um dos pontos de-
fendidos por Walter Gropius, mas muito difícil de ser implementado na universidade.

Mas a maior agitação ficaria reservada para o ano de 1958, quando desembarcou 
em Salvador a arquiteta Lina Bo Bardi, trazida pelas mãos dos diretores dos Diários 
Associados, para conhecer o que a Bahia tinha e que provocava tanto rumor no Sul. 
La Bo, em plena forma e elegância, deu uma série de palestras na Escola de Belas 
Artes, que atrairia alunos e professores de outras unidades. No semestre seguinte,  
o diretor da Escola, por sugestão de Diógenes Rebouças, a convidaria para dar a dis-
ciplina Teoria da Arquitetura.

Lina passava por uma grande reviravolta em sua vida pessoal e profissional. Havia 
decidido abandonar São Paulo e morar na Bahia, onde encontrou uma cultura popu-
lar muito forte e uma intensa agitação cultural, especialmente na área das artes cêni-
cas. Recebeu em seguida do Governador Juracy Magalhães, por sugestão de Odorico 
Tavares, a incumbência de organizar o Museu de Arte Moderna da Bahia, um museu 
virtual, sem acervo nem sede. Lina agarrou as ruínas calcinadas do Teatro Castro 
Alves e instalou ali um centro cultural, mais que um museu. Montou peças teatrais, 
realizou exposições didáticas com recortes de revistas e obras de pintores, escultores 
e colecionadores locais e criou um verdadeiro set cinematográfico, transformando-se 
na madrinha e musa do teatro e Cinema Novo baiano.

A minha turma (1959) teve o privilégio de ser a única no país a seguir um curso 
regular da genial e geniosa arquiteta italiana. Ela havia escrito, recentemente, sua 
tese para um concurso de Teoria da Arquitetura na USP, que nunca se realizou sob 
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a alegação de que os candidatos eram comunistas. Ela precisava comprovar proefi-
ciencia didática. Lina discutia em aula desde o desenho de objetos corriqueiros até 
o de uma cidade. Os mestres modernistas já não eram vistos como intocáveis, senão 
discutidos criticamente.

O arquiteto – ela não aceitava o femino por achar descriminatório – acabara de 
descobrir os modernistas catalãos, em uma viagem que fizera a Barcelona, e se con-
vencera que era possível conciliar vanguarda e tradição popular, discutindo em aula 
complicadas questões teóricas.

Além das acaloradas discussões em sala de aula, acompanhávamos o desen-
volvimento tumultuado de seus projetos em escritórios de arquitetura locais e na 
própria obra, onde o desenho se confundia com a execução e a obra não terminava 
no telhado, senão que ia até o móvel e os cavaletes de exposição. Fazer reformas de 
edifícios era, na concepção dos arquitetos almofadinhas da época, uma atividade 
menor, para engenheiros e mestres de obra. Lina colocava a requalificação arquite-
tônica como uma atividade criativa, inserida na discussão histórico-crítica da cidade. 
Seguimos a adaptação do que sobrou do Teatro Castro Alves em museu provisório 
de Arte Moderna, o projeto da casa gaudiana do Chame-Chame, o desenvolvimen-
to do projeto do Museu de Arte de São Paulo, a restauração e conversão funcional 
do Solar do Unhão.

Como exercício prático de aula, Lina nos obrigava a fazer resumos de livros e 
artigos e a fichar os equipamentos da casa e dos espaços de trabalho, assinalando 
suas dimensões e servidões de uso. Isso criou em nós uma preocupação com o fun-
cionamento dos espaços, que era o inverso do que aprendíamos em Composição de 
Arquitetura, sempre ensinada de forma idealista, partindo de uma topografia virtu-
al, programas abstratos e usuários impessoais. Os projetos se resumiam a estudos 
preliminares, nunca chegando a qualificação dos espaços pela luz, pelas texturas e 
pela cor. Essa diversidade de experiências se refletiria fortemente na nossa formação.

A requalificação do curso de arquitetura conduziria, inevitavelmente, a conflitos 
com a velha estrutura da Escola de Belas Artes, o que levou os estudantes e um gru-
po de professores a uma guerra por sua emancipação. Um dos mais graves conflitos 
seria exatamente com Lina Bardi, cujas ideias revolucionárias entravam em choque 
com o establishment. Seu contrato não seria renovado e Lina romperia com a Escola 
de Belas Artes, envolvendo-se cada vez mais com os grupos de teatro e cinema locais.

A luta pela emancipação do curso de Arquitetura ganharia as ruas, contaminando 
outras unidades e debilitando o já exaurido reitorado de Edgar Santos. Envolvido nas 
atividades do Diretório Acadêmico, como Secretário de Intercâmbio e Cultura, en-
traria nessa luta, integrando a comissão que iria á Câmara Federal, no Rio de Janeiro, 
em busca de apoio político. Lá descobrimos que havia um grupo de deputados baianos 
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que desejavam a queda de Edgar Santos porque temiam que ele se candidatasse ao 
governo da Bhia. A luta atingiria seu objetivo e a turma de 1959 seria a primeira a 
exibir garbosamente no diploma o título: Faculdade de Arquitetura da UFBA.

Ainda durante o curso, um episódio despertaria o meu interesse pela pesquisa, 
ao integrar o Grupo de Trabalho sobre a Habitação, da Comissão de Planejamento 
Econômico do Estado da Bahia - CPE, chefiada por Rômuio Almeida. O episódio foi 
o fato de ser irmão da socióloga Maria de Azevedo, mais tarde Brandão, que traba-
lhava na equipe da CPE. Eu frequentava a CPE como “foca”, querendo conhecer os 
trabalhos, o que ocasionou o convite para aplicar questionários e ajudar em outras 
tarefas do grupo de trabalho.

O interesse pelo patrimônio histórico e cultural adviria de uma indicação do 
arquiteto Fernando Machado Leal, meu professor de Arquitetura no Brasil, para 
substituí-lo no 2º Distrito do IPHAN, face a sua transferência para Ouro Preto, para 
conduzir os trabalhos daquele órgão na mais importante cidade histórica brasileira. 
Iniciava, assim, casualmente, um namoro e um casamento do qual nunca pude me 
libertar e já dura 40 anos.

Mas o enlace não foi imediato. Uma ajuda de custo da Fundação para o 
Desenvolvimento da Ciência na Bahia e a presença de meu pai na Universidade de 
Wisconsin, nos EUA, me permitiriam realizar um curso de Geografia Urbana naquela 
universidade, com o Professor John Alexander. Dada a localização da universidade, no 
centro-oeste americano, aproveitei a oportunidade para conhecer de forma sistemá-
tica, documentando fotograficamente e anotando, a obra de Frank Lloyd Wrigth, em 
sua maior parte localizada naquela região, a começar por Taliesin, sua fazenda-ateliê.

Tomara conhecimento da obra de Wrigth através de Bruno Zevi. A diversidade 
da geometria de seus projetos desenvolvidos sobre malhas ortogonais, a 60º, radiais 
e circulares me encantava, devorando tudo referente a sua obra que encontrava pela 
frente. O contato com uma arquitetura tão complexa quanto a de Wright fortaleceu 
minha convicção que só a vivência, ou experiência, como querem os críticos de arte, 
pode permitir a verdadeira percepção da obra arquitetônica.

Voltando à Bahia, retomei o trabalho no IPHAN, onde pude ter contato dire-
to com Rodrigo Mello Franco de Andrade, Lúcio Costa, Renato Soeiro, José de 
Souza Reis, Luiz Saia, Airton Carvalho, entre outros pioneiros do Modernismo e 
da preservação no país, temas inevitáveis em nossos encontros. Localmente pude 
estreitar a amizade e a admiração pelo historiador de arte e poeta Godofredo Filho, 
Coordenador do 2º Distrito do IPHAN, onde trabalhava.

Paralelamente, fui convidado a colaborar com o Escritório Diógenes Rebouças, 
especificamente nos projetos para os Alagados e para a avenida de Contorno. Além do 
convívio com o antigo mestre, pude estreitar o contato com Assis Reis, que ensaiava 
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seus primeiros projetos solos e estava ávido por discuti-los. Foi um período de gran-
de aprendizado, de cotejamento entre projeto e obra construída, de descobertas. 
Dominada esta etapa, abri escritório próprio, na ilusão de me tornar o profissional 
liberal que sonhava.

Logo nos primeiros meses foi possívei perceber que entre os ideais acalen-
tados e a prática profissional existia uma grande distância. Além de não possuir 
padrinhos, tudo era perpassado por interesses mesquinhos e um enorme provin-
cianismo. A única saída, se quisesse continuar a fazer arquitetura, era a busca de 
uma sustentabilidade que permitisse uma relativa independência com relação ao 
mercado, podendo escolher os trabalhos. E esta foi a trilha seguida, conciliando 
trabalho assalariado com atividade liberal.

Continuava frequentando a Faculdade de Arquitetura da UFBA, que era o 
ponto de encontro natural dos ex-alunos e professores. Em 1962, o Prof. Admar 
Guimarães convidou-me para auxiliá-lo na disciplina Organização Social da Cidade. 
Entusiasmado com a experiência, prestei concurso, no ano seguinte, para Instrutor 
de Ensino da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA sendo aprovado e 
nomeado. Começava assim, quatro anos após a formatura, minha carreira docente, 
realizada toda na mesma universidade, embora tendo atuado posteriormente como 
professor visitante em muitas outras universidades brasileiras e latino americanas.

Pouco tempo depois, por solicitação do Prof. Diógenes Rebouças, passaria a 
substituí-lo na disciplina Teoria da Arquitetura que integrava o mesmo Departamento  
V da FAU-UFBA. Ensinar Teoria da Arquitetura era uma honra e também um grande 
desafio, especialmente depois da passagem pela disciplina de Diógenes Rebouças e 
Lina Bardi. A bibliografia sobre o tema, na época, era escassa e tendente a confundir 
os princípios que nortearam a arquitetura de determinados períodos e codificação de 
normas supostamente universais de boa arquitetura.4 Já tinha uma visão critica sobre 
o assunto e preferi seguir a orientação de Lina Bardi nas suas aulas. Utilizava textos de 
autores contemporâneos, como Walter Gropius, Sigfried Giedion, Edward De Zurco, 
Le Corbusier e Lúcio Costa, entre os racionalistas, e Bruno Zevi e Frank Lloyd Wright, 
entre os organicistas.Tratava-se de criar uma reflexão sobre o trabalho do arquiteto 

4 Entre a literatura disponível na época estavam: LURÇAT, André, Formes, Composíción 
et Lois d’Harminie. Paris: Vincent et Freal, 1953-58, 5 vols.; BORISSAVLIEVITCH, 
Miloutine, Las Teorias de Ia Arquitectura. Buenos Aires: El Ateneo, 1949, MORALES DE 
LOS RIOS JR., Adolfo. Teoria e filosofia da Arquitetura. Rio de Janeiro: A Noite, 1955; 
BRADA JR., Miguel, Notas à Teoria da Arquitetura. S. Paulo: Anhambi, 1957; TEDESCHI, 
Eurico, Teoria de Ia Arquitectura, 3 ed. Buenos Aires: Nueva Visión, 1976. Sua primeira 
edição era de 1962.
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no mundo atual. Paralelamente procurava difundir um método de projetação, na li-
nha de autores como Chistopher Alexander, Geoffrey Broadbent, e Guido Canella. 
Infelizmente, com a crise do Modernismo, difundiu-se, nas últimas décadas, uma cul-
tura acrítica, de que tudo é permitido na arquitetura, inclusive o pastiche.

Com o aparecimento de edições integrais e até fac-similares dos principais trata-
dos de arquitetura, comecei a ampliar esta reflexão para outros períodos históricos, 
relacionando as teorias de arquitetura e idéias filosóficas vigentes em um determina-
do período histórico e as obras construídas na mesma época. Esta é, aliás, a orienta-
ção dos autores mais conceituados na matéria, atualmente, como Manfredo Tafuri, 
Mark Gelernter, e Hanno-Walter Kruft.5 Este era um enfoque inteiramente diverso 
do seguido na disciplina História de Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura, ain-
da muito descritivo, tendo como referências a Histoire de l’Architecture, de Auguste 
Choisy, e A History of Architecture on the Comparative Method, de Sir Banister Fletcher.

A nova ordem imposta pelo Movimento Militar de 1964, com crescente restri-
ção às liberdades civis e em particular uma Reforma Universitária imposta de cima 
para baixo e de fora para dentro, por força do acordo MEC-USAID, me levaram a 
considerar um exílio voluntário na Europa, em busca, não só de vivenciar maior li-
berdade de expressão, como de encontrar resposta a muitas inquietações pessoais 
sobre a arquitetura.

Sentia que era necessário me qualificar para poder exercer melhor o magisté-
rio. Por outro lado, a prática do restauro havia me suscitado uma série de dilemas 
conceituais, que não encontrava resposta no órgão em que trabalhava. O IPHAN 
não contava então, e creio que ainda hoje, com uma teoria, senão com uma espécie 
de jurisprudência fundamentada em uma casuística de pareceres, alguns lapida-
res, de Lúcio Costa e outros profissionais, mas que não podiam ser generalizados.  
A bibliografia produzida pelo IPHAN, excelente no que se refere a história das artes 
e da arquitetura, era pobre no que se referia à teoria da restauração e a bibliografia 
européia não chegava até nós.

As pressões da sociedade haviam obrigado o IPHAN a estender os tombamentos 
a cidade inteiras ou a grandes setores urbanos, sem que o órgão soubesse como en-
frentar este novo desafio. A Bahia era particularmente rica em conjuntos monumen-
tais e eu, o único arquiteto diplomado do 2º Distrito do IPHAN, tinha que enfrentar 

5 TAFURI, Manfredo. Teorias e historis de la arquitectura. Barcelona: Editorial Laia, 1972: 
GELERNTER, Mark. Sources of Architectural Form: A critical history of Western design 
theory. Manchester/New York: Manchester University Press, 1995 e KRUFT, Hanno-
Walter. History of Architectural Theory: From Vitruvius to the present. London: Princepton 
University Press, 1994.
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pressões que sabia só poderiam ser resolvidas pelo planejamento urbano6. Tudo isto 
me criava um enorme malestar.

Entre as poucas novidades de 1964 estava a divulgação, na revista Arquitetura 
do Instituto de Arquitetos do Brasil, da Carta de Veneza. Ela caiu sobre mim, e creio 
de toda a ala mais jovem do IPHAN, como uma bomba, respondendo a uma série de 
inquietações e criando outras. Era como descobrir que não estávamos sós, havia vida 
em outros planetas. Insisti com Dr. Rodrigo Mello Franco de Andrade que tínhamos 
que conhecer melhor a experiência européia.

Mas havia uma dificuldade, não existiam cursos regulares nas universidades euro-
peias, apenas cursos especializados de alguns órgãos de preservação para seus técnicos. 
Só três anos depois descobri, através do Dr. Renato Soeiro, sucessor de Dr. Rodrigo, 
que acabara de se formar o International Center for Conservation and Restoration 
of Monuments and Sides - ICCROM, em Roma, sob a chancela da UNESCO, que 
oferecia um curso na área. Com sua ajuda consegui uma bolsa do Governo Italiano 
e a inscrição como primeiro aluno brasileiro do ICCROM.

Era um curso de especialização de seis meses de duração, mas eu tinha como 
meta obter um título mais consistente em alguma universidade italiana, levando co-
migo uma grande documentação histórica e cadastral relativa ao centro histórico 
de Salvador. Como a Università degli Studi di Roma e o ICCROM mantinham um 
convênio de intercâmbio de professores, as disciplinas deste último eram reconhe-
cidas pela universidade. Matriculei-me imediatamente em “La Sapienza”, depois de 
tramites complicadíssimos. 

Nas duas instituições tive, entre outros professores, os principais herdeiros da 
Escola Italiana de Restauro e responsáveis pela reabilitação dos grandes monumen-
tos nacionais após a Segunda Guerra: Guillelmo De Angelis d’Ossat, Pietro Gazola, 
fundador do ICOMOS, Cesare Ceschi e Franco Minissi, este também um dos mais 
importantes nomes do Modernismo italiano. A Escola italiana, formada por nomes 
como Camilo Boito, Gustavo Givanoni e Ambrogio Annoni se caracteriza pela 
orientação histórico-crítica dada à restauração, em oposição as tendências idealista 
e romântica de outras escolas, que a antecederam.

Além de aulas teóricas, fazíamos visitas guiadas com frequência. Cada monumento 
visitado era objeto de um exaustivo debate sobre sua significação histórica, integração 
no mundo contemporâneo e critérios adotados na restauração, alguns deles inicia-
dos no século XVII. Estes exercícios focavam desde monumentos da Antiguidade, 
como os da Magna Grécia, e do Império Romano, passando pelo Românico, Gótico, 

6 Vide informação apresentada ao IPHAN sobre o assunto. 
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Renascimento, Maneirismo, Barroco e Neo-Clássico. Esta problemática era amplia-
da com a apresentação de casos por professores visitantes e comunicações de alunos, 
incluindo monumentos não ocidentais e a arquitetura popular.

Um dos pontos mais importantes desse aprendizado foi a criação da consciência 
da necessidade de uma leitura atenta do edifício, notando as mudanças de fábrica, a 
presença de vestígios de arcos, abóbadas, dutos, vãos entaipados e fissuras, elemen-
tos mais reveladores para a história do edifício que os escassos registros escritos.

Consumia boa parte do tempo livre em Roma fruindo bibliotecas e arquivos 
especializados, como os do Instituto di Historia e Archeologia, situada no mesmo 
Palazzo Venezia, onde tínhamos aula, e a Biblioteca e o Arquivo do Vaticano, 
onde iniciei uma pesquisa sobre a cartografia antiga do Brasil. Mas outra parte do 
aprendizado se faria, curiosamente, nos finais de semana, descobrindo grandes 
conjuntos monumentais e urbanos e pequenos castelos medievais em companhia de 
colegas latino americanos. Saía de uma experiência quase exclusivamente barroca 
no Brasil para um universo urbanístico e arquitetônico cuja diversidade se estendia 
da pré-história, com os Trulli de Bari, até a atualidade.

Com dez anos de experiência profissional, levava vantagem à maioria dos colegas 
recém-formados, decodificando pequenos artifícios arquitetônicos que normalmente 
não estão nos livros de ensino. Refiro-me aos expedientes utilizados por grandes ar-
quitetos e até pequenos construtores para resolver problemas construtivos e formais 
do edifício, como a transição da modulação monumental de uma fachada renascentista 
para a escala intimista de um pátio, através do saguão de entrada; a ampliação de um 
espaço através dos efeitos teatrais da perspectiva, ou ainda o manejo dramático da 
luz natural e da acústica para criar uma atmosfera. A descoberta desses “macetes”, 
se por um lado provocava a quebra de alguns mitos, como o da geometria perfeita 
do Classicismo, dava uma dimensão mais humana à arquitetura e a confortante sen-
sação de conivência com seu autor.

A ideia de obter um título de pós-graduação numa universidade européia não me 
abandonava. Terminado o curso do ICCROM fiz a complementação da creditação 
na Universidade de Roma e parti para Portugal com uma pequena bolsa da Fundação 
Gulbenkian, para ampliar a documentação sobre o Centro Histórico de Salvador, 
objeto de minha tese. Ali me dei conta da enorme documentação cartográfica urbana 
relativa ao Brasil existentes nos arquivos portugueses. 

Reuni catálogos e iniciei anotações nos principais arquivos e bibliotecas portu-
guesas. Fotocopiei, inclusive, algumas plantas imaginando uma pesquisa futura so-
bre o urbanismo colonial brasileiro. De volta a Roma parei em Sevilha para fazer o 
mesmo no Archivo General de Índias.
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Defendida a tese, obtive 70/70, o coeficiente máximo, e regressei à Bahia. 
No Brasil muitas coisas haviam ocorrido, naquele espaço de tempo. O IPHAN 
já não podia honrar a minguada ajuda de custo que me pagava antes da partida. 
Em contrapartida, acenava-me para que eu criasse uma empresa de prestação 
de serviços para realizar obras de restauração. Como a Universidade Federal da 
Bahia oferecia o regime de tempo integral, preferi essa opção, mesmo porque o 
Regime da Copertide não fechava a possibilidade de continuar a trabalhar com 
a preservação e restauração de monumentos mediante convênios da UFBA com 
os órgãos patrimoniais interessados.

Depois de uma assessoria ao Plano de Desenvolvimento Local Integrado de 
Olinda - Serfhau/Prefeitura de Olinda/Sociplan, referente a elaboração do Plano de 
Requalificação e Valorização do seu centro histórico, criei, em companhia dos pro-
fessores Vânia Hemb Andrade e Isaías de Carvalho Neto, o Grupo de Restauração e 
Recuperação Arquitetônica e Urbanística, GRAU, anexo a FA-UFBA, para realizar 
estudos na área da preservação.

No GRAU, em convênio com o IPHAN, coordenei o plano urbano de preserva-
ção da cidade histórica de Cachoeira, na Bahia, solicitando a participação do Centro 
de Estudos de Arquitetura da Bahia e da Escola de Geologia da UFBA. Executei o 
convênio da UFBA com o Governo de Sergipe para realização dos planos urbanos 
de preservação de São Cristóvão e Laranjeiras, as duas mais importantes cidades 
históricas daquele estado.

A Faculdade de Arquitetura da UFBA, neste ínterim, tinha passado por uma re-
forma de ensino e a disciplina Teoria de Arquitetura, pertencente ao Departamento 
V - Da História e da Teoria da Arquitetura - foi subdividida em duas e transferida para 
o Departamento III - Do Planejamento. No mesmo processo assumi a Coordenação 
do Departamento III da FAU-UFBa, no período 1971-73, através do qual tive acesso 
a outros órgãos colegiados da Universidade. 

Como professor do Depatamente de Planejamento acumulei durante muitos se-
mestres a disciplina Introdução à Arquitrtura para alunos recém ingressados na fa-
culdade. Esta foi uma experiência muito agradável, pela expontaneidade dos alunos, 
sem medo de fazerem perguntas aparentente sem nexos. Abordava o tema partindo 
da experiência cotidiana deles, interpretando antropologicamente a arquitetura que 
eles vivenciavam em casa, na cidade e no meio rural. O livro em que me inspirei foi 
o de Amos Rapoport, House, form and culture. A arquitetura era vista como cultura 
material, mas refletindo a organização social e representação simbólica. O clima, os 
materiais e as técnicas construtivas eram analisados como fatores condicionantes da 
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forma. No Brasil só o professor Elvan Silva adotava uma linha semelhante divulgada 
em seu livro: Uma introdução ao projeto arquitetônico.7

Como exercício prático distribuía projetos de edificios que eles não conheciam 
para identificarem o zoneamento interno, as circulações diferenciadas, os apoios e 
vigas, e mobilharem os espaços fazendo perspectivas.  Em seguida íamos aos edifi-
cios analisados para eles conhecerem os edifícios e descobrirem a distancia que existe 
entre o projeto e a obra construída. 

Outros exercios foram inspirados em aulas que assisti na Univerdidade de 
Columbia, em Nova York, a caminho de Wisconsin. Alí, o professor ítalo-americano 
Mário Salvadori explicava aos alunos, usando modelos reduzidos, como funcionavam 
estruturalmente os edificios.8 Convidava os alunos a criarem pontes, hangares e gi-
násios de esporte usando aqueles princípios. Eles fizeram vários desses equipamen-
tos usando palitos, espetos de churrasco, cartolinas plissadas, fios de nylon, malhas 
de meias e bolhas de sabão estendidas em molduras de arame. Não eram maquetes 
puramente volumétricas, senão modelos estruturais que carregávamos para ver suas 
deformações e sentir sua resiliência. Vivi nesse período exclusivamente a vida acadê-
mica, com grande intensidade, mas consciente que nos campos da criação arquite-
tônica e da restauração a prática era fundamental para retroalimentar o crescimento 
profissional e a atividade no magistério.

Terminado o mandato como coordenador do Departamento III e no afã de por 
em prática os conhecimentos adquiridos na Europa, aceitei convite para identifi-
car e catalogar o patrimônio edificado do Município de Salvador, como parte do 
Levantamento do Potencial Turístico da Bahia, projeto da Secretaria Estadual da 
Industria, Comercio e Turismo. Ali, com a documentação reunida em dois anos de 
trabalho, propus a realização de um inventário sistemático do patrimônio arquite-
tônico do Estado, nos moldes do que havia visto na Itália. Inicia-se assim uma das 
mais extensas pesquisas sobre o patrimônio edificado de um estado da federação, 
compreendendo a identificação, a documentação e a análise tipológica da arquitetu-
ra popular e erudita.

Esta proposta tem sua origem na experiência acadêmica que tive na Itália, especi-
ficamente no ICCROM, onde fui aluno do professor Pietro Gazzola, um dos funda-
dores daquele centro e do International Conseil of Monuments and Sites - ICOMOS. 

7 Porto Alegre: Ed. da Universidade (UFRGS), 1983.

8 SALVADORI,Mario. Why the buildins stand up. New York: W.W. Norton. Hoje existe 
uma tradução em português com o título: Por que os edifícios ficam de pé. S. Paulo: Martins 
Fontes, 2006.    
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Gazzola fazia finca-pé no inventário dos bens culturais como a primeira medida de 
proteção dos mesmos. Através dele tomei conhecimento dos trabalhos desenvolvidos 
pelo Conselho da Europa, braço cultural da União Européia, de padronização da me-
todologia dos inventários no âmbito continental. Muni-me de toda a documentação 
acalentando um sonho remoto e improvável. Quando surgiu a oportunidade, mas cedo 
do que esperava, pus em marcha o primeiro inventário cultural sistemático do país.

O volume inaugural, referente a Salvador, publicado em 1975, teve um enor-
me sucesso, não só no meio acadêmico, como técnico e político, o que asseguraria 
a continuidade do projeto. O estado da Bahia é imenso e conta com 561000 km2.  
O Governo do Estado oferecia as condições mínimas de deslocamento e contratação 
de auxiliares, que a universidade não proporcionava. Mesmo assim, fomos buscar 
financiamento no Programa das Cidades Históricas do IPHAN/SEPLAN-PR e na 
FINEP, subordina dos ao Ministério do Planejamento. Com muito trabalho publi-
camos seis volumes e estamos preparando o sétimo e último

Naturalmente que não se trata de um trabalho individual e solitário. Dele partici-
param muitos colegas, que tomando gosto pela pesquisa se integrariam, mais tarde,  
à academia, como as professoras Esterzilda Berenstein de Azevedo, atual Vice-
Coordenadora do Mestrado de Arquitetura e Urbanismo, Odete Dourado, os esta-
giários, e depois professores, Francisco Sena, atual Presidente da Fundação Cultural 
Gregório de Matos, e Manuel Humberto, todos da UFBA.

Alguns estagiários também se entusiasmariam e seguiriam o mesmo caminho, 
alcançando relevantes posições acadêmicas, como a Profa. Maria Eugênia Salomão 
Azevedo, coordenadora do Mestrado de Restauração da Universidade de Michoacan, 
México, e o Prof. Manuel José Ferreira de Carvalho, atual Diretor da FA-UFBA.

O IPAC-Bahia se constituiu em uma referência obrigatória de iniciativas seme-
lhantes realizadas, posteriormente, pela União (IPHAN) e estados de Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão. Deste modo, pode-se dizer 
que o Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia se transformou em uma 
escola, no sentido mais dilatado do termo.9 Sua importância e rigor foram reconhe-
cidos por especialistas das mais diferentes latitudes.

“Percorrendo as páginas desta publicação, ví logo a sua grande importância; e de-
pois, com demorado estudo, tomei conta do imenso valor das informações precisas que 
oferece, baseadas em pesquisas arquivais, que o torna indispensável para cada classe de 
historiador. Na verdade, o inventário oferece também uma apresentação técnica nova e 

9 AZEVEDO, Paulo Ormindo de. “Inventario como instrumento de proteção: a experiência 
pioneira do IPAC-Bahia”. In: MOTTA, Lia e SILVA, Maria Beatriz R. (Org.) Inventários de 
Identificação: um panorama da experiência brasileira. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998.  
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extraordinariamente boa, que podia servir de modelo em toda a parte” avaliou Robert 
C. Smith, no que foi seguido por Deocleciano Ridig de Campos, George Kubler, 
Hernani S. Bruno, José Augusto França e Pedro Calmon, entre outros.10

Mas quem melhor entendeu o alcance dessa investigação, desse fazer a historio-
grafia por antecipação, antes que os testemunhos materiais desapareçam, foi o Prof. 
Paulo F. Santos ao afirmar: “Repositório colossal de informações, em cima do qual ar-
quitetos, urbanistas, sociólogos hão de debruçar-se no futuro para a elaboração de estudos 
básicos para o entendimento de nossa formação sócio-cultural”.

Na verdade, essa analise das informações contidas nos inventários já foi iniciada, 
antes mesmo do trabalho ser concluído, com as teses de mestrado e doutorado da 
Profa. Esterzilda B. de Azevedo, uma das mais assíduas colaboradoras do IPAC-Bahia 
e da pesquisa que estou realizando com o apoio do CNPq. Evolução das Tipologias 
Arquitetônicas Populares na Bahia: Edificações Religiosas, cujos primeiros resulta-
dos foram objeto de comunicação em seminários internacionais.11

Em consequência da divulgação do Inventário baiano e dos estudos de preser-
vação de cidades históricas de Pernambuco, Bahia e Sergipe, através da planifica-
ção urbana, recebi em 1975 convite para ditar aulas no Curso de Conservación y 
Restauración de Monumentos, patrocinado pelo Proyecto Regional de Patrimonio 
Cultural - UNESCO/ PNUD, em Cusco, Peru.

Os exercícios desenvolvidos com alunos sul americanos daquele curso na povoação 
de San Cristoban, vizinha a Cusco, fizeram que as autoridades peruanas solicitassem 
da UNESCO uma missão minha de seis meses em Cusco para formular propostas 
de preservação e desenvolvimento integrados daquela emblemática cidade andina.

Esta experiência, além dos informes técnicos, resultaria nos livros Cusco Ciudad 
Histórica: Continuidad y Cambio e La Casa Cusqueña, este último em parceria com 
Ramon Gutierrez, Esterzilda Berenstein de Azevedo e outros autores.12 À mes-
ma cidade voltaria outras quatro vezes para dar aulas no Curso de Conservación y 
Restauración de Monumentos, organizado pela UNESCO/PNUD, e para fazer o 
acompanhamento dos trabalhos realizados pelas autoridades nacionais e locais. Este 
trabalho persistente seria recompensado por uma carinhosa homenagem do povo 
cusquenho, através de sua Municipalidade.

10 Cf. Curriculum Vitae, 13 - Fortuna Crítica. 

11 Vide Curriculum Vitae, 5. Congressos e Conferências, 5.2- Participações, 1999.

12 AZEVEDO, Paulo Ormindo de, Cusco Ciudad Histórica: Continuidad y Cambio. Lima: 
PNUD/UNESCO/PEISA, 1981 e GUTIERREZ, Ramon, AZEVEDO, Paulo Ormindo et 
alli. La Casa Cusqueña. Resistência (Argentina): Universidad Nacional del Nordeste, 
1981. 
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Figura 1 - Homenagem da Cidade de Cusco ao Prof. Paulo Ormindo
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A experiência de Cusco me abriria as portas para uma frutífera colaboração 
com a UNESCO, que se prolonga até hoje. Sob a chancela da UNESCO realiza-
ria missões de cooperação técnica em Potosí, Bolívia (1979 e 1989); Cabo Verde, 
África (1984); Quito, Equador (1990); Olinda, (1992); Santo Domingo, República 
Dominicana (1993); novamente Cusco, depois de um pequeno terremoto (1993); 
Ilha de Moçambique, África (1994), La Habana, Cuba (1995) e novamente Santo 
Domingo (1998). Em todas essas missões elaborei relatórios técnicos que foram 
analisados e aprovados pela UNESCO e encaminhados ás autoridades nacionais.

Além de missões especificas, participei de alguns seminários importantes pro-
movidos pela UNESCO na região, como o Colóquio sobre la Preservación de los 
Centros Históricos ante el Crecimiento de las Ciudades Contemporaneas, Quito 
1977, cujo documento final que coordenei é uma das mais importantes cartas sobre 
a preservação dos centros históricos na América Latina.

Seria ainda convidado a integrar a Comisión Consultiva del Proyecto 
Latinoamericano y Caribeño de Patrimonio Cultural y Desarrollo - RLAC/83/002, 
UNESCO/PNUD realizado em Lima, Peru, de 16 a 18/11/1988. Nessa mesma opor-
tunidade fui indicado, conjuntamente com os Srs. Peter Köenz (Presidente) e Gerard 
Bolla, para participar da Missão Externa de Avaliação do mesmo projeto. Após visitar 
o Perú, sede do Projeto, Cuba e Equador para avaliar in loco os trabalhos desenvolvi-
dos naqueles países, a comissão se reuniu na sede da UNESCO, em Paris, entre 13 e 
15/02/1989 para aprovação do parecer final. Por proposta do Presidente, o informe 
preliminar que preparei foi anexado ao documento final.

As missões de avaliação e formulação de recomendações sobre os centros histó-
ricos latino americanos, caribenhos e africanos me deram uma visão compreensiva, 
não só dos valores históricos e estéticos dessas cidades, como de seus desafios urba-
nos atuais. Fui pouco a pouco me dando conta que a deterioração desses centros não 
pode ser explicada fora da visão da cidade dividida, defendida por Milton Santos e 
Aníbal Quirrano, entre outros autores latino americanos.13 

Esses centros históricos teriam sido paulatinamente abandonados pelos morado-
res primitivos e pelas atividades econômicas formais. Os centros históricos invadidos 
por moradores pobres, pequenos comerciantes e ambulantes passariam a ser a sede 
da centralidade informal, ou inferior, ao tempo que se consolidava uma nova centrali-
dade formal, com torres de cristal, como as do primeiro mundo, próxima ou afastada 

13 SANTOS, Milton, O Espaço Dividido: Os dois Circuitos da Economia Urbana nos Países 
Sub- Desenvolvidos. Rio de janeiro, 1967 QUIJANO, Aníbal, Redefinición de la Dependen-
cia y Marginalidad en América Latina. Santiago: Fac. de Ciências Economicas, U. de Chile, 
1972.



com o pé na estrada

25

do centro antigo. Analiso este fenômeno em estudos de caso de Salvador, Quito, Lima, 
Cusco, Santo Domingo, de que dei notícia em informes técnicos, comunicações em 
congressos e artigos em revistas especializadas, relacionados na bibliografia. 

Esse tema é estudado em maior profundidade na comunicação intitulada “Un 
Futuro para Nuestros Tugurios: el Desafio de los Centros Históricos en los Países 
Periféricos”, apresentado no Seminário Internacional Sobre la Conservación de 
Bienes Culturales en Contexto del Médio Ambiente Urbano. Quito: UNESCO/ Getty 
Foundation/ Municipalidad de Quito, 1990, e publicado em seus anais.

As missões da UNESCO permitiram ainda conhecer e estabelecer laços de co-
operação e amizade com os mais expressivos estudiosos da história da arquitetura 
latino americana. Entre outros posso citar: na Argentina: Marina Waisman, Ramón 
Gutiérrez e Graciela Viñuales, Jorge Hardoy (falecido), Cesar Nasseli, Alberto de 
Paulo e Nicolini; na Bolívia: José Mesa, Teresa Gisbert, Pedro Querejazo e Gustavo 
Medeiros; no Chile: Patrício Grós, Cristian Bosas e Humberto Eliash; na Colombia: 
German Tellez, Salcedo y Salcedo, Alberto Coradine, Guillerme Trimiño e Ernesto 
Morre; em Cuba: Roberto Segre, Eusébio Leal e Isabel Rigol; no Equador: Hernan 
Crespo Toral, Fernando Carrión, Eduardo Kingman e Frederico Ortiz; no México: 
Carlos Chanfon, Carlos Flores Marini, Eugenia Azevedo Salomão, Javier Villalobos, 
Luis Torres Garibay, Pancho Lopes e Salvador Aceves; no Peru: Victor Pimentel, 
Ronald Peralta, Pedro Belaunde, Roberto Samanez, Ortiz de Cevallos e Miro Quesada; 
na Republica Dominicana: Eugênio Pérez Montás e Esteban Prietro; no Uruguay: 
Mariano Arana (atual Prefeito de Montevideo) e Antonio Cravoto.

A divulgação de meus trabalhos e os contatos com as comunidades acadêmicas 
locais seriam responsáveis por um grande número de convites para participar de con-
gressos e seminários na região, o que se rebateria em uma produção relativamente 
grande de artigos e comunicações publicadas em anais, livros e revistas especializadas.14

Encorajado por aqueles colegas latino americanos, candidatei-me em 1981 a 
uma bolsa da John Simon Guggenheim Memorial Foundation visando retomar 
uma pesquisa que vislumbrei doze anos antes, quando estive em Portugal. Obtida a 
bolsa, comecei a documentar a cartografia e iconografia urbana brasileira existen-
te nos arquivos lusos. Dentre outros garimpei o Arquivo Histórico Ultramarino, 
as Bibliotecas Nacionais de Lisboa, do Palácio-Convento de Mafra e do Palácio de 
Ajuda, o Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar, as Bibliotecas 
da Academia das Ciências e da Sociedade de Geografia Lisboa.

14 Vide Curriculum-Vitae: 5-Congressos e Conferências e 11.2 - Artigos de Livros e Comunicações 
em Anais. 
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Como um assunto leva a outro, acabei por pesquisar também a bibliografia, mui-
to dispersa, sobre urbanismo português na metrópole e nas colônias. Pesquisa que 
seria enriquecida por trabalho semelhante feito em bibliotecas norte americanas e 
brasileiras e se somaria a anteriormente realizada em Roma e no Vaticano.15

Adotei a estratégia de aproveitar, ao máximo, a chance de reproduzir a documen-
tação cartográfica, iconográfica e documental que não tinha acesso no Brasil. Reuni 
assim uma coleção extensíssima de plantas e gravuras de cidades brasileiras, que vem 
sendo trabalhada de forma continua, mas paralelamente a outras atividades igualmen-
te importantes. Já tive oportunidade de publicar dois longos artigos sobre o assunto.

Buscando as origens da cidade brasileira, mergulhei no estudo da Idade Média 
portuguesa e cheguei a conclusão de que os lusos já utilizavam traçados razoavel-
mente regulares naquele período. A sua não adoção generalizada no Brasil se deveu 
às condições da colonização, descentralizada e em grande parte privada. Dessa pes-
quisa dei notícia em um longo artigo intitulado Urbanismo de Trazado Regular en los 
Dos Prímeros Siglos de la Colonización Brasileña, de 1990,16 que teve uma acolhida 
benevola dos historiadores portugueses do urbanismo, como se pode verificar na 
avaliação do professor Walter Rossa, da Universidade de Coimbra:

“Grande parte do trabalho que conhecemos sobre a cidade portuguesa no Brasil tem-
-se centrado no aprofundamento, teste e aferimento das bases lançadas nas décadas de 50 
e 60. É o caso outrora polêmico e agora histórico da comunicação de Paulo Santos ao 
‘V Coíóquio internacional de Estudos Luso Brasileiros’ realizado em 1968 em Coimbra 
(ano da publicação do trabalho de Reis Filho apresentado quatro anos antes) e da tese 
de Roberta Max Delson apresentada em 1975 nos EUA. No entanto, em 1990 surgiu 
um estudo de Paulo Ormindo de Azevedo que a propósito da regularidade/não regula-
ridade e sem o recurso à bibliografia portuguesa mais recente, de uma só vez actualizou 
a problemática da cidade portuguesa no Brasil chamando a atenção para a importância 
do conhecimento dos antecedentes medievais em Portugal e para as contingências sócio-
-poiíticas dos Descobrimentos. Na disciplina é esta a testa de investigação mais urgente!”.17

15 Cf. Curriculum Vitae: 4.2.2 -Pesquisa: Origem e Evolução da Forma Urbana Brasileira. 

16 Urbanismo de Trazado Regular en los Dos Prímeros Siglos de la Colonización Brasileña in 
Estúdios Sobre Urbanismo Iberoamericano: Siglos XVI al XVIII. Sevilla: Junta de Andalucia, 
1990 ou sua versão em portugues Urbanismo de Traçado Regular nos dois Primeiros Séculos da 
Colonização Brasileira: Origens In Coletânea de Estudos Universo Urbanístico Português 1514 
- 1822. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 
1998.

17 ROSSA, Walter. A Propósito do Urbanismo Ouinhentista Português em Terretório Indiano in 
Curso Arte Portuguesa no Ultramar. Recife: F. Joaquim Nabuco, 10-13/09/1996 e Seminário 
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Na mesma linha apresentei ainda naquele ano a comunicação A Tradição Popular 
Ibérica na Configuração da Cidade Colonial Brasileira em seminário em Coimbra, no 
qual analisei a persistência de elementos formais e relações entre a casa e a rua tipi-
camente andaluzes, isto é, mouriscos, na cidade brasileira.18 Esses são dois capítulos 
de um projeto mais amplo sobre a cidade brasileira. Quero, mais uma vez, registrar 
o meu reconhecimento à Fundação Guggenheim pela oportunidade que me deu de 
acessar tão importante documentação.

A partir de 1981, com a realização dos Cursos de Especialização em Conservação 
e Restauração de Conjuntos Históricos - CECRE, na FAU-UFBA, passaria a ensinar 
disciplinas mais ligadas à minha especialização profissional. Esta tendência se con-
solidaria ainda mais a partir de 1984, com a criação do Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo da UFBA, do qual foi um dos fundadores. Uma das áreas de concentra-
ção do mestrado era exatamente a preservação e a conservação de monumentos e 
sítios. O mestrado criava também a possibilidade da realização da pesquisa na pró-
pria Universidade, sem necessariamente se ter de buscar o suporte institucional no 
Estado, que, diga-se de passagem, foi muito importante.

Com essa nova perspectiva, cheguei a pesquisador nível 1A do CNPq e membro 
do Comitê Assessor do órgão na área de Geografia Humana, Planejamento Urbano 
e Regional e Arquitetura, no triênio 1994-1996. Sou também consultor ad-hoc da 
CAPES.

Apesar, ou por causa, do magistério, da pesquisa do patrimônio edificado e da 
consultoria ligada à preservação dos centros históricos, não renunciaria à possibi-
lidade de intervir diretamente na cidade, que é, no fundo, um ato político. Comecei 
minha atividade profissional projetando e restaurando obras de arquitetura e essa 
prática sempre alimentou minha atuação no ensino da Teoria da Arquitetura, no pla-
nejamento e na preservação dos Centros Históricos.

O restauro arquitetônico sempre foi minha devoção, mas visto como a integração 
da arquitetura antiga na vida contemporânea. Sem essa condição, a arquitetura vira 
arqueologia. Para a consolidação e refuncionalização do monumento é inevitável a 
introdução de elementos novos, que devem diferenciar-se do antigo, mantendo, po-
rém, a harmonia plástica e, na medida do possível, a reversibilidade, possibilitando 
às gerações futuras adaptá-lo às suas necessidades. Isto constitui um estimulante 
desafio à criatividade arquitetônica.

Camões/História da Arte. Rio de Janeiro: Real Gabinete Português de Leitura/ C.N.C.D.P., 
16-18/09/1996. 

18 Seminário Universo Urbanístico Português 1415-1822. Coimbra C.N.C.D.P., 01 a 06/03/1999. 
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Ainda em 1964, cinco anos após formado, realizaria um ensaio de preenchimen-
to de lacuna em uma rua do centro histórico de Salvador, com arquitetura nova, mas 
mantendo a mesma volumetria e continuidade de balcões, friso e beirais (Figuras 3, 
4 e 5). Numa época em que o IPHAN ainda não tinha uma posição clara sobre o as-
sunto, a Revista Arquitetura, do Instituto de Arquitetos do Brasil daria guarida a um 
artigo meu sob o título de “Reintegração de Conjuntos Arquitetônicos Tombados” 
e dedicaria a capa da mesma, n° 36 de jun. 1965, a esse projeto.19

Também anterior a minha ida a Itália foi a incumbência do IPHAN de realizar o 
projeto de um monumento para valorização do chamado Marco do Descobrimento 
na cidade alta de Porto Seguro (Figuras 6 e 7). Qualquer monumento no meio da pe-
quena praça da Matriz e Casa de Câmara e Cadeia destruiria aquele espaço. Optei 
por criar uma esplanada á beira do precipício, com o pequeno padrão, de cerca de 
1,30m de altura, ligeiramente elevado de modo a cortar a linha de horizonte, de múl-
tiplas conotações.

Parra ascender a este nível criei quatro rampas formando a insígnia da Ordem de 
Cristo orientada segundo os quatro pontos cardinais. Recebi, um mês depois, uma 
carta de Dr. Rodrigo Mello Fraco de Andrade transmitindo os elogios de Lúcio Costa, 
que se deu ao trabalho de fazer um croqui sugerindo envolver a plataforma com uma 
mureta hexagonal. Era muito sentida a sugestão do mestre. Naquela imensidão de 
céu e mar era preciso limitar o espaço para criar a sensação de “lugar”. Incorporei a 
sugestão prazerosamente, orgulhoso da sugestão do mestre. 

A caminho da Itália mostraria a Dr. Lúcio o estudo, que coordenara sobre o centro 
histórico de Salvador para o IPHAN e que desenvolveria na Universidade de Roma 
como tese, após uma estadia em Portugal de alguns meses. Mais tarde, ao formular 
uma proposta de urbanização do Centro Administrativo da Bahia, à margem a nova 
Avenida Paralela, ele faria a seguinte referência a este estudo:

“Ao apresentar de forma sucinta as presentes sugestões, seguidas de uma proposição 
específica, desejo relembrar o urbanismo precursor de Mário Leal Ferreira, já então as-
sessorado por Diógenes Rebouças, e, recentemente a proposta de urbanização da parte 
tradicional da cidade, elaborado com amoroso apuro e conhecimento de causa por Pauto 
de Azevedo e seus associados para a DPHAN”.20

19 Sobre a falta de uma posição conceitual do IPHAN sobre o assunto vide MOTTA, Lia.  
A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios; em Revista do Patrimônio,        
n° 22, 1987. 

20 COSTA, Lúcio, SALVADOR: Preservação e Renovação do Centro Urbano. C. J. Arquitetura, 
ano I, n° 2. Rio de Janeiro, ago. 1973.
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Ao chegar a Itália e descobrir as obras de Franco Minissi, Carlo Scarpa e Franca 
Helg pude respirar aliviado. As minhas heterodoxas mesclas de antigo e de novo não 
eram inteiramente despropositadas. Mas seguro e instrumentado, voltei ao Brasil e, a 
par com o magistério, a inventariação da arquitetura baiana e as missões da UNESCO, 
retomei a atividade de restauração.

Depois de algumas grandes restaurações-conversões, como a da Quinta do Tanque 
(sec. XVII) e do Convento do Carmo de Cachoeira, e muitos projetos que não saíram 
do papel, surgiram duas grandes oportunidades (Figuras 13 a 18). A primeira foi a 
restauração da antiga Alfândega de Salvador, obra neoclássica, inaugurada em 1861.  
O grande desafio nesse caso foi a falta de tempo e canteiro para realização da obra, o 
que me levaria a desenvolver uma metodologia especial de trabalho. Incendiado no ini-
cio do ano de 1984 e com inauguração marcada para 8 de dezembro, dia da padroeira, 
o financiamento das obras só seria liberado no início de julho, faltando apenas cinco 
meses para o corte da fita (Figuras 19 a 23).

A Prefeitura, proprietária do prédio, não tinha dinheiro nem para a realização do 
levantamento do monumento. Esse serviço só seria contratado pela empreiteira, após 
o início das obras. Assim, o projeto seria feito contemporaneamente com as obras, 
passando-se de um estudo preliminar em escala 1:200 diretamente para os detalhes.

Procurei sentir o monumento em seus mínimos detalhes e experimentei, pela 
primeira vez, a responsabilidade de adaptar para um novo uso a obra de outro arqui-
teto, o polonês André Przewpdowski. Até então só havia intervido em monumentos 
anônimos. O restauro é como a arte da tradução. Quando é ao pé da letra, palavra 
por palavra, não transmite a beleza do texto original, quando é uma recriação é uma 
traição ao seu autor. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio.21

E para isto, mais do que dominar as técnicas, é preciso ter uma profunda formação 
crítica. Lembrei-me das palavras de Cesare Brandi: “O restauro constituí o momento 
metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dupla 
polaridade estética e histórica, com vista a sua transmissão para o futuro”. 

Com este espírito, decidi, ouvido o IPHAN, que todos os elementos novos deve-
riam ter a marca do nosso tempo e serem reversíveis. Para vencer a batalha do tempo 
e do espaço, combinamos com o construtor criar três canteiros, que trabalhassem 
simultaneamente. Um, na própria obra, para consolidar as alvenarias de pedra e 
restauração das colunas de arenito e cercaduras em lioz. Salvo as colunas toscanas 
da rotunda e as cercaduras de vãos, pouco afetadas pelo incêndio, todo o resto da 

21 Vide AZEVEDO, Paulo Ormindo de. A Alfândega e o Mercado: memória a restauração. 
Salvador: Seplantec, 1985.    
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cantaria foi estabilizado sem uso de próteses nem maquiagens, para não apagar as 
marcas do fogo, um episódio marcante da história do edifício.

Os dois outros canteiros ficavam fora da obra: o de lajes pré-moldadas em T e o 
estaleiro de plataformas de petróleo que executou a estrutura tubular da cobertura. 
Esses elementos vinham prontos de fora e eram apenas montados na obra. Assim 
vencemos a batalha do tempo e do espaço.

Na rotunda, com sua bela estrutura de carpintaria naval, adotei outro critério: a 
reconstrução com técnicas tradicionais, estribada em um minucioso levantamento 
feito poucos meses antes do incêndio, pelo arquiteto Mendez e Mendez. Qualquer 
outra técnica construtiva destruiria sua imagem. Um dos grandes ganhos da restaura-
ção foi permitir ao público visitar seu subsolo alagado, caminhando por uma passarela 
que flutua por sobre o espelho d’água que reflete seu belo teto de abóbadas de arestas.

A outra oportunidade surgiu, quase por acaso, em 1989. Hans Leusen fora-me 
apresentado porque queria colocar um telhado sobre as quatro paredes que restaram 
de um velho armazém de tabaco, às margens do Paraguassu, e reunir pessoas. Havia 
emigrado jovem para a Bahia, em cujo Recôncavo se embrenhava semanalmente fa-
rejando folhas douradas de tabaco. Soube depois que não tinha filhos e vivia o drama 
da morte anunciada da esposa.

Queria pagar uma dívida, uma promessa. Devolver àquela pequena cidade o 
brilho que permitira à empresa, cuja filial agora dirigia, projetar-se internacional-
mente, com fábricas na Europa e Caribe, mas sempre fiel àquele porto de São Félix, 
cujo prospecto exibe nas suas belas caixas de charutos e de onde importa sua olo-
rosa matéria prima para a fábrica europeia. Queria dar cursos e realizar exposições 
para a comunidade local. Depois de uma explanação minuciosa do programa fez um 
silêncio solene e perguntou-me, timidamente se o seu sonho caberia naquela ruína. 
Respondi-lhe, ainda confuso, que sim, mas que teria de criar um mezanino.

Diante da responsabilidade de plasmar um sonho e temendo os construtores, 
resolvi assumir também a direção técnica das obras. Como em outros casos, segui o 
método de Lina Bardi, adaptando o projeto em função das circunstâncias locais, da 
criatividade dos operários e da limitação dos recursos. Recriei o pátio interno com 
proporções adequadas a sua nova função e acrescentei o mezanino indispensável a 
conter o novo programa. Procurei tirar o maior partido da carpintaria artesanal que 
dispunha, mas utilizando desenho novo. Do edifício original restavam apenas duas 
fachadas e duas empenas. A nossa intervenção buscou apenas restaurar sua tipologia 
com pátio interno, mas evitar o pastiche. (Figuras 25 a 29)

Visitávamos semanalmente a obra e um dia, entre entusiasmado e confuso com as 
mudanças do projeto, Hans deu-me carta branca e confessou não ter feito arquitetura 
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por temer nunca chegar a ser tão bom quanto seu pai. Estava enganado, seria prova-
velmente tão bom arquiteto quanto empresário.

O Centro Cultural Dannemann se transformaria na sede de uma importante bie-
nal de artes plásticas e de um concorrido festival anual de filarmônicas. Isto se deve, 
sem dúvida, ao dinamismo e entusiasmo de seu presidente, hoje cônsul da Holanda 
na Bahia, mas a arquitetura de sua sede, a um só tempo histórica e contemporânea, 
contribui para criar a imagem e a atmosfera das Bienais do Recôncavo, hoje o maior 
evento das artes plásticas da Bahia.

A produção arquitetônica nova, assinalada no currículum vitae, independente 
de seu eventual mérito, é na verdade um exercício fundamental à prática da restau-
ração (Figuras 1, 8, 9, 10 e 11). Usando a mesma analogia literária pode-se inferir 
que para interpretar adequadamente um autor, o tradutor deve ser também um 
escritor. No caso da poesia e da dramaturgia esta condição é fundamental.

A prática profissional tem também servido a realimentar a minha atuação no ma-
gistério. Interpretar e ensinar arquitetura, passada ou presente, é mais fácil quando 
se tem vivência do seu processo de criação. Esta foi a conclusão a que cheguei ao me 
deparar com os grandes monumentos e espaços urbanos na Europa, pela primeira vez. 

Mas não apenas por isso ela é importante. Ela é uma forma de intervenção his-
tórica na cidade. Não obstante uma grande produção arquitetônica sem nenhum 
mérito, como acontece em todos os períodos, existe também uma produção criativa, 
que é reconhecida como representativa de seu tempo. Alguns prêmios obtidos nessa 
atividade me fazem crer que não decepcionei meus pares.

Posso citar entre os prêmios recebidos o Iº lugar no Concurso de Ante-Projetos 
para o Centro Social do Sesi em Salvador (1963), trabalho realizado em parceria com 
Gilberbet Chaves; o prêmio obtido pelo projeto do Condomínio Osório de Carvalho, 
na Premiação Bienal de Arquitetura do Instituto de Arquitetos do Brasil, realizado 
em Goiania, em 1973; o Prêmio Governo do Estado da Bahia, Iº lugar na categoria 
Restauração de Acervos Arquitetônicos, na Premiação Bienal do IAB-BA/1989, pela 
restauração da antiga Alfândega e atual Mercado Modelo de Salvador e os recentes 
prêmios obtidos com a Casa de Cultura OIKOS, na Premiação IAB-BA 1998, na 
categoria Edificações Institucionais e grande Prêmio Diógenes Rebouças no total 
das categorias. Premio Rodrigo Mello Frando de Andrade, de 1999, do IPHAN, pela 
realização do Inventario de Proteção do Acervo Cultural da Bahia. 

A minha bibliografia é constituída por uma dúzia de títulos, todos eles ligados à 
atividade de pesquisa e catalogação do nosso patrimônio edificado desenvolvida junto 
ao Governo do Estado da Bahia, como os seis volumes do Inventário de Proteção do 
Acervo Cultural da Bahia, a Proposta de Valorização de Três Monumentos Baianos, 
Cusco Ciudad Histórica: continuidad y cambio, já em segunda edição, e La Casa 



paulo ormindo david de azevedo

32

Cusqueña resultante de consultoria na área da preservação de centros históricos 
junto à UNESCO, ou de coordenação de planos diretores para cidades históricas, 
como os Planos Urbanísticos de Cachoeira, São Cristóvão e Laranjeiras, realizados 
como professor de tempo integral da UFBA. Muitos desses estudos foram realizados 
em equipe com outros colegas, mas na condição de coordenador e principal redator.

A isto se acrescente cerca de 50 “papers” sob a forma de capítulos de livros, co-
municações transcritas em anais de congressos e artigos em revistas técnicas todas 
elas relativas as áreas que tenho me ocupado nesses anos de profissão: história do 
urbanismo e da arquitetura luso-brasileira, preservação do patrimônio, problemática 
dos centros históricos latino americanos.

Embora de circulação restrita, não posso deixar de fazer referência aos informes, 
relatórios e pareceres técnicos elaborados na condição de consultor para instituições 
como a UNESCO, o IPHAN, a CONDER - Cia. de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Salvador e a Prefeitura Municipal de Salvador.22 Eles se referem 
basicamente a políticas de preservação e gestão de centros históricos.

No exercício dessas atividades, sem ter outras pretensões a não ser o da defesa 
do nosso patrimônio, acabaria por ser conduzido à Academia de Letras da Bahia, em 
um gesto de generosidade dos meus pares, não por meus méritos literários, é claro, 
senão pela causa que tenho defendido.

Os artigos de jornais e mesas redondas na T.V., embora geralmente considerados 
material de divulgação, cumpriram para mim uma função muito importante, a de 
alertar a cidadania e deflagrar a discussão de problemas urbanos não considerados 
pelo poder público. O arquiteto não pode ser um observador passivo da descarac-
terização de sua cidade e a mídia é o veículo natural para atingir o grande público.

Três artigos de jornal, em especial, tiveram um impacto grande sobre a opinião 
pública e acabaram por mudar o rumo dos acontecimentos. O primeiro deles foi  
“O castelo e quartel das portas de S. Catarina, publicado em A Tarde de 17/06/72, 
que assinalava a descoberta de muros dessa fortificação em uma casa do Pelourinho. 
Apesar da grande resistência do Senac, proprietário do imóvel, a opinião pública e o 
IPHAN obrigaram-no a deixar os muros à vista e criar um museu de sítio.

Numa série de dois artigos publicados no mesmo jornal em 29/09/91 e 19/10/91, 
sob os títulos de “Uma cidade com duas cabeças” e “O porto é a porta” Chamei a 
atenção para o processo de decadência da Cidade Baixa de Salvador, por manobras 
do mercado imobiliário e a importância daquela área na articulação de Salvador 
com o Recôncavo. Sua publicação provocaria uma tomada de atitude da Associação 

22 Vide Curriculum Vitae, 7 – Assessorias e Pareceres Técnicos.  
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Comercial, que criou uma comissão para discutir a questão com a Prefeitura e Governo 
do Estado. A Companhia Docas da Bahia, por sua vez, resolveu abrir concurso para 
transformar três de seus armazéns, hoje desocupados, em equipamentos de lazer, 
turismo e compras.23

Em resumo, desenvolvi nestes anos não um processo linear de produção intelec-
tual, senão a interação de vários processos, como o magistério, a pesquisa acadêmica 
e aplicada à preservação da arquitetura popular e erudita, a consultoria no campo dos 
centros históricos, a prática da restauração e da criação arquitetônica. Estes proces-
sos, aparentemente divergentes, têm no fundo dois grandes eixos: a preservação de 
um patrimônio ameaçado e em grande parte em extinção e a integração da produção 
passada e presente em um mesmo processo histórico. A compatibilização dessas 
várias frentes de trabalho, ainda que cansativa, foi profundamente prazerosa e rica. 
Como separar o inventário de preservação, o projeto de restauração e a reciclagem 
monumental, da criação nova? Por outro lado, como prescindir dessas experiências 
no magistério ou renunciar a publica-las?

Durante a vida acadêmica persegui a cátedra como a culminação da carreira que 
elegi como dominante, mas a UFBA, por razões que não cabem aqui discutir, negou 
a toda uma geração esta possibilidade. Aposentei-me formalmente e continuo en-
sinando no Mestrado de Arquitetura da FAU-UFBA, como um voluntário, embora 
privado de participar de cargos diretivos. Quando, depois de tanto tempo, se abre 
esta possibilidade venho postular uma vaga. Com 36 anos de magistério, e 40 de 
profissão, creio que tenho alguma experiência a transmitir. 

23 A partir de 2008, passei a ter uma coluna quinzenal no jornal A Tarde, aos domingos, onde 
discuto os problemas de nossa cidade.
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Figura 1 - SESI - Ginásio de Esporte/Auditório

Parque posterior
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Figura 2 - SESI - Ginásio de Esporte/Auditório (1963)

Interior

Figura 3 - Edifício da Rua do Bispo, Salvador, 1964
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Figura 4 - Capa da Revista Arquitetura              Figura 5 - Integração na rua

Figura 6 - Esplanada do Descobrimento e Porto Seguro

Mureta exagonal sugerida por Luço Costa
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Figura 7 - Esplanada executada segundo projeto de Paulo Ormindo, 1968

Figuras 8 e 9 - Arquitetura Contemporânea I

Ed. Osório Carvalho - Volumetria - 1968                 Ed. Osório de Carvalho - Fachada Principal - 1968
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Figura 10 - Requalificação da Praça Riachuelo - 1973

Figura 11 - Perspectiva e detalhe do estacionamento subterrâneo



paulo ormindo david de azevedo

40

Figura 12 - Arquitetura Contemporânea II (Edifício Tropicasa - 1977)

Figura 13 - Arquitetura Contemporânea II (Edifício Okos - 1975)
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Figura 14 - Quinta do Tanque, Salvador -1980

Figura 15 - A Quinta antes da restauração em gravura do século XVIII

Figura 16 - A Quinta depois da restauração
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Figuras 17 a 19 - Pousada do Carmo, de Cachoeira - 1982

Pátio depois de restaurado

Convento, antes da reustaração Gradis modernos de inspiração oitocentista
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Figura 20 a 24 - Alfândega / Mercado Modelo - 1984

Praça Cairu

Incêndio

Interior

Rotunda

Sub-solo
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Figuras 25 a 29 - Centro Cultural Dannemann, S. Félix - 1989

Salão de entrada

Prédio antes da obra Fachada restaurada 

Pátio interno Galeria do 1° andar
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