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Resumo

Esta tese investiga as aproximações e os diálogos entre as artes, as 
técnicas e a cultura e de que modo eles reverberam no processo de forma-
ção e na prática dos arquitetos. O espaço aqui privilegiado é a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo dos anos 1950 a 1970. 
Trata-se de entender de que maneira a instituição se insere nos campos artísti-
co, intelectual e profissional contemporâneos, especialmente em São Paulo, e, 
ao mesmo tempo, de que modo as relações com os meios artísticos adentram 
o espaço acadêmico, definindo não apenas um perfil de formação peculiar no 
período, mas também uma compreensão da arquitetura como atividade inse-
parável de outros ramos da cultura. Investigamos essas relações através da tra-
jetória do professor, crítico e historiador da arte Flavio Motta, percorrendo sua 
carreira intelectual e docente desde a formação em Pedagogia na Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da USP nos anos 40, passando por suas expe-
riências de trabalho com educação artística junto ao Museu de Arte de São 
Paulo e a Fundação Armando Alvares Penteado, até sua atuação decisiva na 
construção institucional e na reformulação acadêmica e político-pedagógica 
do curso de arquitetura da , ao longo dos quase 30 anos em que esteve ligado 
a esta escola. 

Palavras chave: Flavio Motta, História, Arte, Arquitetura, Educação, Desenho, 
Técnica, Indústria, FAU-USP, MASP, FAAP



Abstract

This thesis investigates the approximations and dialogues between 
arts, techniques and culture and how they reverberate in architect’s process 
of formation and practice. It is focused on the  Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo between 1950 and 1970. What it 
proposes is an understanding on how that institution inserts itself in the con-
temporary artistic, intellectual and professional fields, especially in São Paulo, 
and at the same time in which ways artistic fields entry academic space to 
the point of defining a particular formation in the mentioned period inclu-
ding architecture as an activity inseparable from other branches of culture. We 
investigate these relations looking at the trajectory of the professor, critic and 
art historian Flavio Motta. We go through his intellectual and teaching career 
from his degree in Pedagogy at the Faculty of Philosophy, Sciences and Letters 
of the USP in the 1940s, his experiences in artistic education at  Museu de Arte 
de São Paulo and Fundação Armando Alvares Penteado, to his decisive role in 
the institutional construction and  academic/ political-pedagogical reformula-
tion of the architecture degree during almost 30 years he was connected to this 
school (eu colocaria FAU-USP invés de this school).

Keywords: Flavio Motta, History, Art, Architecture, Education, Drawing, 
Technique, Industry, FAU-USP, MASP, FAAP
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Penso no pensamento que pensa nas coisas que estão além.  
Penso no desejo de estabelecer ligações; nos recursos da lucidez de 
estar presente no futuro mais distante e no passado mais envelheci-
do. Nessa presença de todos e de tudo ao mesmo instante. 

Flavio Motta, “Flavio Império por Flavio Motta”, 1977
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Introdução

Esta tese tem como ponto de partida as aproximações e os diálogos 
entre as artes, o saber técnico e a cultura e o modo como essas relações rever-
beram no processo de formação dos arquitetos e em sua atividade profissional. 
O espaço privilegiado de estudo é a FAU-USP dos anos 1950 a 1970, procu-
rando entender de que maneira a instituição se insere nos campos artístico, 
intelectual e profissional contemporâneos, especialmente em São Paulo, e ao 
mesmo tempo, de que modo as relações com os artistas, as instituições e os 
movimentos artísticos adentram o espaço acadêmico, definindo não só uma 
formação peculiar aos estudantes desse período, como um perfil particular a 
esta escola, mas também reafirmando a arquitetura como uma atividade que 
dialoga diretamente com outros ramos da cultura.

Procuramos investigar essas relações através de um personagem cen-
tral na constituição do curso da FAU-USP, o professor Flavio Motta, que nas 
hipóteses que compunham as questões iniciais desse trabalho, representaria 
de forma muito particular esse diálogo entre a atividade docente e o engaja-
mento no campo da cultura, seja através da prática artística, de seu convívio 
intenso com arquitetos e artistas, ou de sua participação ativa na constituição 
de algumas das mais relevantes instituições culturais paulistanas no período 
estudado, transpondo para o ensino suas visões múltiplas e articuladoras do 
conhecimento, num constante rebatimento entre suas experiências acadêmi-
cas e seus interesses e explorações nesses outros campos. 

O percurso dessa tese, no entanto, enfrentou os desvios e percalços pró-
prios aos períodos de pesquisa mais longos. Por um lado, muitas das ques-
tões que apareciam no projeto de pesquisa inicial se mantiveram como um 
fio condutor do percurso e permaneceram ao longo de todo o processo. De 
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outro lado, o enfrentamento das fontes primárias e o contato direto com a 
documentação de arquivo, bem como os desdobramentos da pesquisa biblio-
gráfica, conduziram o projeto inicial a novas indagações, resultando em outras 
formulações e perguntas que em muitos momentos apontaram para encami-
nhamentos distintos do percurso inicialmente programado. 

Entre as hipóteses iniciais desse trabalho, a pesquisa procurou enfren-
tar a própria história institucional da FAU-USP e sua relação com o campo 
cultural e artístico paulistano, numa tentativa de reconhecer seu lugar como 
não somente um espaço importante de demarcação de posições no campo 
arquitetônico, mas também um polo fundamental de aglutinação de artistas 
em São Paulo naqueles anos. Em parte, esta circunstancia relaciona-se à sin-
gular orientação político pedagógica da instituição, que acolhe em seu inte-
rior um projeto construtivo mais amplo, aprofundando os estudos das lingua-
gens artísticas, da comunicação visual e do desenho industrial, assim como 
de estética, de crítica, de pesquisa e de história das artes. E ao mesmo tempo, 
procuramos investigar a hipótese de que o diálogo com as artes tenha cum-
prido nos anos 1960 e 1970 um papel decisivo para a definição dos campos 
de ação, das pautas e dos limites da atuação profissional do arquiteto. De que 
modo esse trânsito reverberou no universo da formação era uma questão que 
perpassava a pesquisa.

E ainda Flavio Motta não fosse nosso único foco num primeiro momen-
to 1, a pesquisa procurou desde o início reconhecer em sua trajetória intelec-

1. O projeto de pesquisa inicial pretendia revisitar não somente a trajetória de Flavio Mot-
ta mas também de Flavio Império, que em nossas hipóteses iniciais também representava 
essa figura do artista múltiplo que trazia à prática do ensino suas experiências nos outros 
campos. A pesquisa pretendia então estudar a presença dos dois professores no curso de 
arquitetura, tentando compreender o significado de seus processos de investigação, a im-
portância dos conteúdos e dos programas ministrados e de seus métodos de ensino, que se 
tornaram notórios por transgredir os horizontes da formação tradicional dos arquitetos, do 
espaço e das dinâmicas consagradas nas salas de aula . Ainda que suas orientações inte-
lectuais, suas filiações artísticas, suas linhas de ação e seus direcionamentos acadêmicos 
representem trajetórias e campos de ação diferentes, certamente o modo como cada um 
conduzia os estudos e debates nas salas de aula da FAU-USP ainda hoje é visto como ex-
periências particulares e ao mesmo tempo emblemáticas dos enfrentamentos e dilemas do 
período estudado. No entanto, a medida em que nos aprofundamos no estudo do material 
do arquivo pessoal de Flavio Motta, que nos foi apresentado já num momento mais final do 
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tual um espaço privilegiado de rebatimento das questões artísticas no univer-
so do ensino de arquitetura e vice-versa. A hipótese era a de que o professor 
tivesse estabelecido um método de trabalho em aula que estaria diretamente 
relacionado com suas próprias experiências artísticas externas à escola, e que 
esta interlocução representava não somente esse momento de contato entre o 
movimento cultural contemporâneo e a formação do arquiteto, mas também 
de abertura de novas problemáticas e abordagens em sua experiência peda-
gógica, teórica e artística. Procuramos relacionar, como uma hipótese da pes-
quisa, os conteúdos desenvolvidos nas aulas do professor como experiências 
particulares no campo do ensino da arquitetura no Brasil, e que podem ser 
pensadas frente à outras transformações no campo da educação, especialmen-
te no ensino de arte e da arquitetura. 

Trata-se efetivamente de uma pesquisa histórica, que se de um lado pre-
tende revisitar a trajetória de Flavio Motta e sua atuação docente, por outro 
lado também propõe relacioná-la à produção artística e intelectual do período 
estudado. Procuramos entender as aproximações entre os campos da arte, da 
história e da arquitetura dentro da chave da formação do arquiteto, a partir das 
leituras historiográficas recorrentes, e que resultaria em efeitos palpáveis seja 
para a atribuição de significados ao ofício do arquiteto, seja para a demarcação 
de caminhos profissionais a seguir. Na linha de uma história crítica da arqui-
tetura, a tese procura sugerir assim relações mais estreitas entre arte, história, 
crítica e projeto 2, tentando se aproximar de novas formas de escrita da história, 
que ultrapassem as divisões disciplinares, a partir da delimitação de “problemá-
ticas” pertinentes a um determinado horizonte intelectual e profissional.3

Na tentativa de dialogar diretamente com os estudos de história intelectu-
al e institucional, a tese procurou trazer uma contribuição própria a história da 
crítica e a historiografia da arquitetura. Ao examinar o lugar de Flavio Motta para 
a constituição de diversos campos disciplinares, a tese acabou por percorrer uma  
bibliografia que, por um lado enfrenta a constituição dos cursos de arquitetura e 

processo de pesquisa (posterior ao Exame de Qualificação) decidimos nos concentrar neste 
personagem por entender que as questões que formuladas já seriam por demais abrangen-
tes para o escopo pretendido na tese.
2. TAFURI, Manfredo, “The historical Project”. Oppositions, n. 17, 1979.
3. PORPHYRIOS , Demetri, “Notes on a method” in On The Methodology of Architectural 
History. (AD Profiles), London, 1981, pp. 96-104.
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sua relação com o ensino das artes em São Paulo enquanto momentos de emba-
tes pela conquista da autonomia profissional; por outro lado, procurando estabe-
lecer um distanciamento crítico a medida em que se relaciona a eixos externos, 
com o momento cultural e político, com o campo artístico e com experiências 
e projetos de educação contemporâneos, situando-se numa fronteira disciplinar 
entre história, arquitetura,  educação e arte. Para além da reconstituição de uma 
trajetória individual, nos interessava percorrer as articulações e limites desses 
campos na formação profissional dos arquitetos um determinado período, pro-
curando assim enquadramentos mais gerais no campo da história cultural, que 
escapassem ao registro estritamente biográfico. 

A despeito de sua influente trajetória intelectual e do carisma que em 
vida projetou entre colegas e alunos, Flavio Motta é ainda hoje um persona-
gem pouco conhecido e pouco investigado, dentre tantos outros, na história 
da arte, da arquitetura e da crítica no Brasil. Uma de suas particularidades, 
aliás, talvez seja a evocação de sua presença por parte de sucessivas gerações 
de arquitetos formados na FAU-USP, mas cujas reais dimensões e circunstân-
cia pouco se documentou efetivamente. Seus contemporâneos de trabalho 
na FAU invariavelmente retomam a importância de seu papel como um dos 
personagens definidores dos rumos tomados pela instituição em momentos-
-chave de sua conformação. E, além disso, os depoimentos com frequência 
o apresentam como figura extraordinária, performática, iluminada, capaz de 
transportar as discussões em aula para outros planos, e de redimensionar a 
prática e o pensamento da arte.4 

4. É com certa frequência que nos deparamos com diferentes depoimentos de ex-alunos e 
colegas de trabalho acerca de sua relevância na formação dos arquitetos da FAU-USP, assim 
como também de sua capacidade de transportar os alunos para novos modos de ver e estar no 
mundo, despertando sensibilidades e aptidões. É o caso, por exemplo, da sequência de “Depoi-
mentos sobre Flavio Motta”, publicados na revista Caramelo n.6, pp.41-54, que reuniu as lem-
branças  de Paulo Mendes da Rocha, Ana Maria de Moraes Belluzzo, Eduardo de Almeida, Mar-
celo Nitsche, Carmela Gross, Renina Katz e Silvio Dworecki. Em uma ocasião mais recente, em 
dezembro de 2016, o “Encontro Flavio Motta” organizou uma homenagem ao professor alguns 
meses após seu falecimento. Entre os diversos ex-alunos e colegas que compartilharam seus 
depoimentos naquela ocasião, como Cecília Scharlac, Aracy Amaral, Ana Belluzzo, prevaleceu 
também um discurso que recuperava seu lugar ímpar na formação de variadas gerações de 
estudantes da FAU. Alguns dos depoimentos foram publicados em CARVALHO, Joana Mello e 
LANNA, Ana Lucia Duarte (org). Encontro Flavio Motta, São Paulo, FAU-USP, 2016.
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Contudo, muito pouco de fato se examinou do conteúdo de seus tra-
balhos e escritos em torno da arte moderna e do modernismo, de seus estu-
dos em museologia, de sua contribuição crítica e histórica na constituição dos 
discursos sobre a arte e a arquitetura, e no desenvolvimento e institucionali-
zação de um campo de ensino e pesquisa especializado. Em paralelo a suas 
práticas e experimentações gráficas, visuais e espaciais, a pesquisa revelou um 
professor rigoroso e comprometido com a formação de artistas, designers e 
arquitetos, vigorosamente inserido nos universos de saber em que transitava, 
em um momento no qual seja a arquitetura, seja a história da arte se afirma-
vam no campo universitário. E à medida que a pesquisa avançava, desponta-
vam contribuições relevantes para a crítica e a história da arte, do design e da 
arquitetura, para a definição de novos contornos culturais e profissionais neste 
setor, assim como para a reflexão acerca das relações entre arte e indústria, 
entre arte popular e desenho industrial, e entre história e projeto, assim como 
para a consolidação da pesquisa acadêmica, para a delimitação dos campos 
da pesquisa empírica e dos registros documentais, e para o aprofundamento 
das discussões em torno dos caminhos e conteúdos da formação dos arquite-
tos. Sem contar sua contribuição singular para a interpretação da produção 
da arquitetura paulista, da qual cedo se tornara um interlocutor contumaz e 
muitas vezes, um colaborador direto. Todas essas frentes de atuação, e várias 
outras, eram até aqui muito pouco conhecidas e examinadas.

Assim, mais do que focalizar sua aproximação direta a artistas e arqui-
tetos, ou uma história estritamente institucional, optou-se por uma análise 
de suas contribuições nos planos crítico, pedagógico e institucional, e de seu 
empenho em aguçar os horizontes sensíveis e experimentais dos estudantes. E 
eis que ao esmiuçar parte expressiva de sua produção escrita em paralelo à sua 
práxis didática e institucional, e relacioná-la com a historiografia consagrada 
e com leituras de contemporâneos sobre alguns de seus temas preferenciais, 
emerge a figura de um crítico agudo e perspicaz, tanto no trato das questões 
próprias de seu campo, quanto no diálogo com outras esferas.

Esse olhar, no entanto, só foi possível a partir do momento em que ini-
ciamos a pesquisa no arquivo pessoal de Flavio Motta, composto por centenas 
de documentos, relatórios, cartas, anotações, cadernos de notas, programas e 
planos de aula, exercícios de alunos, desenhos etc. O estudo e o contato direto 
com a documentação original representaram uma virada no trabalho de pes-
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quisa, abrindo novas possibilidades de leitura, de organização e análise. Foi 
nesse sentido que a tese acabou por elaborar um corpus documental peculiar, 
em grande parte original e razoavelmente coeso, que tornou sua própria divul-
gação uma parte importante do trabalho.

Como lugar privilegiado de sua ação, a tese também se propôs a situ-
ar alguns momentos-chave da própria constituição do curso da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU. Foi nela que 
ele desenvolveu suas propostas didático-pedagógicas, pavimentando relações 
duradouras entre o ensino de arte e de arquitetura, de história e de projeto.5 Se 
o ingresso do personagem no campo da pedagogia e da educação artística evo-
cam outras instituições, a história da escola, e nela do ensino de arte e história 
da arte e da arquitetura, certamente ultrapassam a contribuição individual. Por 
maior e mais profícua que ela tenha sido. Por isso a necessidade de recuarmos 
no tempo e na visada, de modo a aprender a constituição deste espaço no inte-
rior do qual a militância de nosso protagonista ganhou relevo.

Ao fim e ao cabo, o que se pretende reconhecer aqui é justamente até 
que ponto a relação da arquitetura com a arte, encontrou em Flávio Motta 
uma possibilidade de ultrapassar os seus sentidos convencionais, ornamentais 
ou figurativos, passando a integrar um projeto pedagógico de cunho renova-
dor, como aquele que gradualmente viria a ser implantado na FAU ao lon-
go dos anos 1950. Tratava-se de saber, entre outras coisas, até que ponto a 
reforma de ensino da escola em 1962 foi capaz de consolidar distintas funções 
pedagógicas da arte no ensino de arquitetura: não mais eminentemente con-
templativas, representativas ou legitimadoras, porém voltadas à educação da 
sensibilidade, à investigação estética e teórica do universo visual, ao cultivo da 

5. Relações que já havia investigado, inicialmente, em minha dissertação de mestrado. 
COSTA, Juliana Braga, Ver não é só ver – dois estudos a partir de Flavio Motta, São Paulo: 
FAU-USP, 2010 (dissertação de mestrado). A dissertação se concentra, entretanto, em dois 
trabalhos desenvolvidos por Flavio Motta através de sua aproximação dos arquitetos – o 
texto “Rapporto Brasile” que escreve para a revista italiana Zodiac n.6, em 1960, e sua cola-
boração no projeto do Pavilhão de Osaka, na equipe de Paulo Mendes da Rocha, vencedora 
do concurso em 1969. O recorte proposto no mestrado, no entanto, deixava diversas lacunas, 
e o próprio acervo de Flavio Motta não foi enfrentado naquela ocasião; assim, a pesquisa do 
doutorado partiu de algumas das muitas questões deixadas em aberto naquele momento e 
de um outro olhar sobre o personagem e seu arquivo.
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perspectiva histórica e crítica, tanto quanto à experimentação e à renovação. 
É precisamente na construção desse novo lugar da arte e da crítica no ensino 
de arquitetura que julgamos poder situar muitos dos esforços e contribuições 
de Flavio Motta, essa figura de atuação plural, em permanente trânsito entre 
variadas linguagens e disciplinas, junto à FAU.  

***
A tese foi assim organizada em três capítulos, e percorre sua carreira 

docente desde a formação em Pedagogia na FFCL da USP nos anos 40, passan-
do por suas experiências junto ao MASP e a FAAP, até a atuação decisiva na 
construção e reformulação do curso de arquitetura da FAU, ao longo dos quase 
30 anos em que esteve ligado a esta escola. Cada um deles se organiza a partir 
do levantamento e estudo das fontes primárias, essencialmente os documentos 
do Arquivo de Flavio Motta, mas também a documentação relativa à sua pasta 
funcional na FAU-USP, ambos cotejados com a bibliografia pertinente.

O primeiro capítulo, “A educação pelo desenho”, tem início no período 
de formação do professor na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, 
atravessa sua experiência nos cursos e exposições no Museu de Arte de São 
Paulo e se estende até a organização do Curso de Formação de Professores de 
Desenho, ainda vinculado ao Museu, que teve início em 1953. Tentamos nos 
aproximar de algumas das questões que perpassavam o campo da educação 
no Brasil nesse momento, como um meio para compreender sua formação e 
também as relações entre algumas de suas propostas e iniciativas para o ensi-
no – como a educação popular e o próprio Curso de Formação de Professores 
de Desenho - e as propostas nacionais. Ao mesmo tempo, o capítulo procura 
discutir a importância do desenho e o significado que Flavio Motta procura 
empregar a esta prática no momento discutido, pois o desenho o acompanhará 
ao longo de toda a sua trajetória, assumindo lugares e sentidos diversos.

 O segundo capítulo, “Da história da arte ao design”, percorre algumas 
de suas ações nos anos 50, intercalando seus primeiros anos no ensino dos 
arquitetos na FAU e o curso da Escola de Artes que organiza junto à Fundação 
Armando Álvares Penteado. Na FAU, a aproximação de algumas das principais 
referências temáticas da arquitetura, e a relação que seus estudos vão assu-
mindo ao enfrentar as questões que perpassam a constituição de um campo 
de trabalho da História da Arte junto ao curso de arquitetura em formação. 
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Repensar o significado e a potência do estudo da arte na formação dos arqui-
tetos, assim como o lugar de sua própria contribuição a essa formação pas-
sam a ser questões que o curso de Flavio Motta atravessa. Neste percurso, sua 
tese de cátedra sobre o Art Nouveau procura alargar fronteiras disciplinares 
e propor novas relações no estudo da arquitetura no Brasil. O capítulo ana-
lisa de que modo o estudo do Art Nouveau atravessou sua trajetória em dife-
rentes momentos, e ao mesmo tempo que assumia contornos próprios a cada 
enfrentamento, também pretende inserir uma nova possibilidade de leitura 
e entendimento da arquitetura moderna brasileira frente a sua historiografia 
clássica. E ainda no segundo capítulo, enfrentamos os primeiros anos da cons-
tituição do curso da própria FAU e os debates entre arte e técnica, no sentido 
de procurar o lugar próprio da arquitetura entre a influência da formação da 
Engenharia ou das Belas-Artes, como temas que adentram o campo da forma-
ção e se referem diretamente à constituição dos cursos de Flavio Motta e de 
seu lugar na nova escola que se estrutura. 

 Por fim, o terceiro capítulo, “História e estética do projeto”, procura 
mapear a presença de Flavio Motta nos cursos da FAU ao longo dos anos 60, 
no período posterior a Reforma curricular de 62, período no qual o profes-
sor se dedica plenamente a organizar seu campo de pesquisas, num mergulho 
na docência universitária, ao mesmo tempo em que se renovam os temas e o 
olhar sobre a própria disciplina. Ao se aproximar do universo da arte popular, 
o desenho assume mais uma vez o centro de seus interesses, como um meio 
de compreender a natureza do fazer, que permite outras relações entre a arte 
e a vida cotidiana. Por fim, o capítulo tenta recuperar a passagem para os anos 
70, com novos dilemas que adentram o campo profissional e a própria estru-
tura de ensino. Nessa virada, Flavio Motta alarga radicalmente as fronteiras 
da História da Arte e de sua presença na formação dos arquitetos, ao redefinir 
seu foco para o fazer da arquitetura, a partir de um entendimento amplo da 
contribuição da arquitetura, do projeto, para o campo da cultura. Uma maior 
aproximação da arquitetura, que o leva a formular leituras críticas precisas 
acerca do trabalho de seus contemporâneos, assim como uma abertura para 
experiências no campo artístico que trazem a arte para o espaço da cidade e 
do público, definem também seus espaços de ação em meados dos anos 70, 
dialogando de forma contundente com os enfrentamentos do período. 
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1. A educação pelo desenho

1.1. Da arte à educação: os anos da FFCL

O conhecimento da trajetória de Flavio Lichtenfels Motta (1923-2016) tal-
vez seja ainda hoje uma das grandes lacunas na história da arte e da arquitetura 
do Brasil. Sua importância na formação de gerações de artistas e arquitetos nas 
diversas instituições onde lecionou por mais de 30 anos, sua contribuição parti-
cular à arte brasileira através de sua produção como artista (especialmente através 
da pintura e do desenho), seu papel fundamental na crítica de arte e arquitetura 
em São Paulo nos anos 40 e 50, especialmente através de sua contribuição regular 
aos jornais, são algumas das diversas chaves possíveis de leitura de sua trajetória e 
produção que ainda necessitam ser melhor investigadas e divulgadas.

Um primeiro esforço nesse sentido foi iniciado em minha dissertação 
de mestrado1, salvo engano o primeiro trabalho acadêmico dedicado ao estu-
do de sua trajetória à luz de uma entrada específica. Nela, além da tentativa de 
organizar de modo preliminar a trajetória de Flavio Motta, focalizei sua apro-
ximação aos arquitetos e algumas de suas colaborações em equipes de projeto. 
Após esse esforço inicial, mais duas dissertações de mestrado, de Ana Carolina 
Carmona Ribeiro e Carolina Barbosa de Melo, exploraram outros recortes de 
sua obra e contribuíram para que um perfil um pouco mais claro desse perso-
nagem começasse a ser delineado.2

1. COSTA, Juliana Braga. Ver não é só ver: dois estudos a partir de Flavio Motta. São Paulo: 
FAU-USP, 2010 (dissertação de mestrado).
2. RIBEIRO, Ana Carolina Carmona. Reconstrução da história e projeto moderno em Flávio 



1212

No entanto, assim como na dissertação, mais uma vez aqui não é nosso 
intuito tentar elaborar um retrato acabado do personagem, nem uma reconsti-
tuição de cunho biográfico, pois mais uma vez a multiplicidade de olhares pos-
síveis, as frentes de atuação tão diversas do personagem, seus desvios, impas-
ses, idas e vindas, fazem com que este retrato seja uma tarefa que mais uma vez 
sai do escopo de um único trabalho. Nosso propósito é tão somente identificar 
e discutir alguns momentos específicos de sua trajetória que se relacionam 
com os temas enfrentados nessa tese3, ou seja, suas propostas e sua atuação 
singular como professor, assim como a própria constituição de sua carreira e 
de seus ideários como docente nos espaços que antecedem e complementam 
sua presença na FAU-USP, como um preâmbulo necessário para tentar com-
preender as especificidades e vicissitudes de sua contribuição nesse terreno. 

O fato é que, ao transitar com tanta desenvoltura entre os arquitetos, 
muitas vezes Flavio Motta foi tomado como tal; ao mesmo tempo, manteve 
ao longo de toda a sua carreira a prática artística como atividade fundamen-
tal e definidora de encaminhamentos em outros campos. No entanto, ainda 
que tenha se especializado em História da Arte, sua formação universitária 
vem do campo da Educação, tendo se graduado em Pedagogia pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da USP em 1947.4 Além disso, uma de nossas 
hipóteses de trabalho nessa tese é a de que seria justamente através do ensino 
que Flavio Motta concentrou e irradiou sua formação múltipla e seus variados 
campos de expressão e de trabalho, seja através de sua militância acadêmica, da 
formulação de programas de ensino, textos de aula, exercícios específicos, seja 
da organização de temas de reflexão ou de proposições práticas empreendidas 
com alunos e colegas. Assim, poder compreender com clareza os diferentes 

Motta. São Paulo: ECA-USP, 2010 (dissertação de mestrado); MELO, Carolina Barbosa de. 
Flavio Motta: percursos entre o disciplinar e o indisciplinar. São Paulo: EFLCH-UNIFESP, 2017 
(dissertação de mestrado).
3. Nesse sentido, essa trajetória aqui apresentada também tem o intuito de complementar 
aquela organizada na dissertação.
4. Flavio Motta ingressou na Faculdade em 1942 e se formou apenas em 1947; Segundo Gloria 
Motta, foi convocado e esteve por dois anos no serviço militar, entre 44 e 45, servindo inicial-
mente em São Paulo e ao final, em Marechal Deodoro no Rio de Janeiro. Ele seria enviado a 
Itália, mas a guerra acabou às vésperas de seu embarque. Retornou a São Paulo e concluiu 
seu curso, que tinha 4 anos de duração. Depoimento de Gloria Motta à autora, em 15/04/2017.
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momentos e instituições ligadas à sua carreira docente é uma tarefa necessária 
a esta pesquisa, pois sua trajetória é marcada por diferentes experiências pro-
fissionais ligadas ao ensino, em diversas instituições e em cursos de naturezas 
distintas, cada uma delas com um papel e uma contribuição específica. Nossa 
intenção neste momento é, portanto, aproximar-se do personagem por meio 
do mapeamento dessas experiências de modo a melhor compreender as inter-
-relações e rebatimentos em sua prática na FAU-USP.

Ainda que tenha efetivamente se engajado na docência, num primeiro 
momento a escolha pela formação em Pedagogia parece ter resultado de certa 
pressão familiar para que obtivesse alguma formação universitária, mais do 
que efetivamente respondido a uma escolha vocacional livremente deliberada. 
Seu desejo de juventude de seguir a carreira de pintor não corresponderia aos 
anseios da família, e a carreira de professor, que também havia sido seguida 
por seu pai e seu avô, parece ter emergido como uma alternativa possível.5

É verdade que sua aproximação precoce às artes nascera do próprio 
engajamento de seu pai, o advogado e professor de direito constitucional da 
Universidade de São Paulo Cândido Motta Filho, junto aos círculos modernis-
tas desde a década de 20. Desde a juventude, ele se envolvera com o ambiente 
literário paulistano, colaborando com Menotti del Picchia e Cassiano Ricardo 
no Movimento Verde-Amarelo, vertente patriótica e mais conservadora do 
modernismo local. Desde então, o bacharel iniciaria também uma atividade 
jornalística, tornando-se redator da coluna judiciária e da página de literatura 
do Correio Paulistano, e, posteriormente, assumindo os cargos de redator-che-
fe da Folha da Manhã e de crítico literário dos Diários Associados.6

Não foi ao acaso que, já no final dos anos 1930, Flavio Motta começou 
a estudar pintura.  A década vinha assistindo a uma “rotinização” do moder-

5. Seu avô, Candido Motta, era advogado e tinha sido professor de Direito Penal da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, além de deputado, senador e secretário de estado 
dos Negócios da Agricultura. Seu pai, Candido Motta Filho também havia sido professor Ca-
tedrático de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP e Ministro da Educação 
entre 1954 e 1955 e tornou-se Ministro do Supremo Tribunal Federal em 1956; atuava tam-
bém como jornalista e foi membro da Academia Brasileira de Letras. Flavio havia inicialmente 
pretendido estudar medicina, mas desistiu durante o curso preparatório para o vestibular.
6. Cf. dados biográficos consultados na página da Academia Brasileira de Letras. Disponível 
em: <http://www.academia.org.br/academicos/candido-motta-filho/biografia.>
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nismo, a sociedade com ele aprendendo a conviver e mesmo a aceitar e apre-
ciar.7 E enquanto novas formas de expressão artística emergiam, inclusive em 
arquitetura, que tomava a dianteira do campo cultural, com o forte patrocínio 
estatal que se amplia fortemente na era Vargas, modificavam-se também as 
relações entre os artistas/intelectuais e a sociedade. Grupos de artistas, assim 
como entidades associativas começam a se multiplicar e, organizando-se em 
torno de eventos e instituições, salões e publicações, ampliarão os meios de 
intercâmbio, discussão, promoção e difusão da arte moderna. Os combates das 
primeiras iniciativas modernistas vão dando lugar a uma fase dita construtiva, 
na qual reafirma-se a procura de uma identidade nacional e, ao mesmo tem-
po, a possibilidade de reconhecer uma contribuição brasileira ao movimento 
internacional nas artes. Em São Paulo, o impressionante crescimento popu-
lacional, as transformações urbanas e as tensões políticas e sociais do perío-
do, abririam espaço para que artistas de origem imigrante e proletária não só 
deslocassem as pautas combativas do modernismo provenientes dos salões e 
bairros aristocráticos, mas afirmassem uma outra ordem de procedimentos 
artísticos. Segundo Mário Pedrosa, “uma atmosfera intelectual paira sobre a 
Semana; uma atmosfera profissional pairava modestamente sobre a Família”.8 
De fato, a Família Artística Paulista procurava se afastar de “toda espécie de 
polêmica política ou estética, entre modernos e acadêmicos”; concentrando-se 
“sobre questões de metier, de ofício; ela refletia assim uma mentalidade artesa-
nal que era realmente a de seus membros em geral”.9 Para o crítico,

“[...] preocupações profissionais vinham à tona por toda a parte 
e as preocupações ideológicas ou políticas passavam para trás. O 
Estado Novo de âmbito totalitário, não permitia mais polêmicas ou 
discussões livres de ideias nem veleidades políticas ou ideológicas 
autônomas. A era dos clubes de arte ‘moderna’ estava morta; não 
por acaso surge em seu lugar o Sindicato dos Artistas Plásticos.”10

7. CANDIDO, Antonio. “A revolução de 30 e a cultura” in A educação pela noite, p.220.
8. PEDROSA, Mário. “Bienal de cá para lá” in Política das artes, p.246
9. Idem, ibidem, p.248.
10. Idem, ibidem, p.248.
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Localizado no mesmo palacete Santa Helena que abrigava muitos dos 
membros da Família, o Sindicato emergiu a partir da Sociedade Paulista de 
Bellas Artes, fundada em 1921 por Alexandre Albuquerque com vistas a apro-
ximar o público da produção em artes.11 Ainda que não atraísse, num primeiro 
momento, os modernistas da primeira geração, a Sociedade promovera expo-
sições da qual participaram artistas como Francisco Rebolo, Mario Zanini, 
Aldo Bonadei, Alfredo Volpi, Clovis Graciano, Fulvio Pennacchi, entre outros, 
que, afinal, estavam longe de serem acadêmicos. Aproveitando a legislação tra-
balhista que se impunha naquele momento, a Sociedade se transformaria em 
sindicato de classe, e a partir daí passaria a representar um espaço de trânsi-
to cada vez mais frequente dos artistas modernos, até mesmo os da primei-
ra geração, estabelecendo-se como um espaço importante de divulgação dos 
artistas em seus Salões do final dos anos 30, do qual a própria Anita Malfatti 
havia sido diretora.12

Foi nesses mesmos anos que Flavio Motta iniciou seus estudos de pintu-
ra no Sindicato, como aluno de José Cucê, não só passando a ter contato mais 
próximo com os artistas da Família, mas inserindo-se nesse novo ambiente das 
artes plásticas que se estabelecia na cidade. Pouco depois, viria a dividir um 
ateliê no centro da cidade com outros três amigos pintores – Raphael Galvez, 
Sylvio Alves e Odetto Guersoni – que havia conhecido neste mesmo círculo de 
relações do Sindicato e dos grupos de artistas ao seu redor. Foi através do trân-
sito entre esses espaços que Motta se aproximaria de um campo de produção, 
trabalho e aprendizado artístico que valorizava justamente o feitio, o ofício, e 
no qual se enfrentavam as relações diversas entre arte e trabalho. É um con-
senso nas leituras críticas e retrospectivas acerca da Família Artística Paulista 
e do Grupo Santa Helena ressaltar a relação entre a produção artística e as ori-
gens operárias, a experiência com a pintura “de liso” e as relações que podem 
ser traçadas entre artista e artesão em suas obras. Assim como Mario Pedrosa, 
também Paulo Mendes de Almeida, Aracy Amaral, Mario de Andrade e o pró-
prio Flavio Motta13 – num ensaio publicado em 1971, destacariam essas ori-

11. ALMEIDA, Paulo Mendes de. “O sindicato” in De Anita ao museu, p.192.
12. MOTTA, Flavio. “A Família Artística Paulista”. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 
10, 1971, p.141.
13. PEDROSA, Mário. Política das artes. São Paulo: Edusp, 1995; ALMEIDA, Paulo Mendes 
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gens particulares nos trabalhos de Volpi, Rebolo, Pennacchi, Zanini, Bonadei, 
Gobbis, Rossi Osir, entre outros. Um tipo particular de relação com o traba-
lho, com o ofício, que ocorre não somente no caso dessa geração um pouco 
mais velha14, mas também entre os próprios colegas de ateliê: Raphael Galvez, 
o mais velho dos quatro, havia estudado no Liceu de Artes e Ofícios e tra-
balhado em marmorarias e casas de fundição artística; Sylvio Alves e Odetto 
Guersoni15 ingressaria no mesmo Liceu mais ou menos ao mesmo tempo em 
que Flavio Motta iniciaria seus estudos na Faculdade de Filosofia. De todos, 
talvez o mais distante desse universo proletário fosse de fato Motta, cuja famí-
lia se não era de aristocratas, há tempos estava bem inserida nos círculos locais 
das elites, seu pai, inclusive, chegando a deputado e participando da elabora-
ção da Constituição Federal de 1934. 

Tanto a partir do convívio direto com os “artistas proletários” mais 
velhos, quanto na amizade e trabalho compartilhado com os jovens com-
panheiros de ateliê, é possível dizer que a pintura de Flavio Motta nesse 
momento, assim como diversos de seus trabalhos subsequentes, seriam 
profundamente marcados pela investigação das questões próprias do “ofí-
cio”, com a valorização do procedimento artístico e do próprio fazer. No 
entanto, não seria apenas através da expressão pictórica que este interes-
se e aproximação do universo do trabalho artístico viria a se refletir em 
sua obra: diversas questões relacionadas à natureza do trabalho artístico, à 
realização das obras, ao processo de criação, à formação do artista e à pró-
pria relação da arte com as questões mais gerais da produção e do trabalho, 

de. De Anita ao museu. São Paulo: Perspectiva, 1976; AMARAL, Aracy. Arte para quê? A 
Preocupação social na arte brasileira 1930-1970. São Paulo, Nobel, 1984; ANDRADE, Mário 
de. “Esta família paulista”. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. São Paulo: IEB-USP, n. 
10, 1971, pp.154-156; MOTTA, Flávio L. “A Família Artística Paulista”. Revista do Instituto de 
Estudos Brasileiros. São Paulo: IEB-USP, n. 10, 1971, pp.137-142;
14. Volpi, Bonadei, Pennacchi eram cerca de 20 anos mais velhos do que Flavio Motta e seus 
companheiros de ateliê.
15. Cf. verbetes de Raphael Galvez, Sylvio Alves e Odetto Guersoni na Enciclopédia Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.
br/pessoa24229/raphael-galvez>. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa24681/sylvio-alves>. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pes-
soa8484/odetto-guersoni>
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seriam temas recorrentes de investigação em seus escritos, pesquisas e na 
própria atividade docente. 

Em suma, o seu ingresso no curso de Pedagogia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP é, portanto, precedido de sua iniciação 
artística, e seu trabalho como artista jamais seria interrompido ao longo de 
toda sua carreira como professor. O momento em que Flavio inicia o curso de 
Pedagogia corresponde, por outro lado, a um período no qual, após intensos 
debates acerca das novas propostas educacionais do país, o curso começava 
efetivamente a definir com maior clareza seu perfil e seus conteúdos. Até então 
ministrado pelo Instituto de Educação, acabara de ser incorporado a FFCL, 
em 1939, quando esta Faculdade já estava em funcionamento havia 5 anos. 

É importante situar o contexto da criação desse curso e das tentativas de 
delimitação mais precisa de seus contornos e de seu campo de estudos naque-
le momento, pois os debates então em andamento definiriam não somente 
o perfil da formação ali adquirida por Flavio Motta, mas também muito de 
suas preocupações e interesses posteriores, que irão se rebater em propostas de 
cursos, temas de trabalho e experiência didáticas. O início dos anos 30 fora de 
fato marcado pela reestruturação das diretrizes do ensino público, conduzida 
pelo grupo de intelectuais encabeçado por Fernando de Azevedo, que se enga-
jaram nos debates e na formulação de um novo projeto nacional de educação, 
formalizado no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932.16 No ano 
seguinte seria estabelecido um novo Código da Educação, que reorganizava o 
aparelho da educação pública brasileira e, entre diversas medidas, criara em 
São Paulo o Instituto de Educação. Instituição de nível superior, o IE tinha 
como finalidade “aperfeiçoar e especializar professores, formar administra-
dores, técnicos e orientadores de ensino”17, e passaria a ser responsável pela 
formação específica de professores destinados ao curso secundário. Até aquele 

16. Entre os que assinavam esse manifesto estavam, além do próprio Fernando de Azevedo, 
Anísio Teixeira e Julio de Mesquita Filho. Naquele momento, Fernando de Azevedo havia 
sido nomeado pelo interventor Armando Salles de Oliveira como Diretor Geral da Instrução 
Pública do estado de São Paulo, cargo que era ocupado também por Anísio Teixeira no Dis-
trito Federal. Cf. AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 
1964, pp.675-678.
17. BOMTEMPI JR., Bruno. “Do Instituto de Educação à Faculdade de Filosofia da Universi-
dade de São Paulo”. Cadernos de Pesquisa, v. 41, n.142, jan/abr 2011, p. 191.
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<1. Flavio Motta pintando em 
Embu (SP), sem data. Arquivo Fla-
vio Motta. 
2. | 3. Catálogo do XI Salão de 
Artes Plásticas do Sindicato dos 
Artistas Plásticos. São Paulo, se-
tembro de 1947.
4. Flavio Motta pintando durante 
sua lua-de-mel em Serra Negra 
(SP), novembro de 1947. Arquivo 
Flavio Motta.
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momento, a formação específica era exigida apenas aos pretendiam lecionar 
no curso primário, e era ministrada pela “Escola Normal”. A partir de então 
o Instituto passaria a ocupar o edifício da Escola Normal, que estava em sua 
nova sede na Praça de República desde 1894.18

Apenas um ano após a sua criação, com a fundação da Universidade 
de São Paulo em 1934, o Instituto de Educação seria incorporado a ela, e 
Fernando de Azevedo se tornaria seu diretor até 1938. Enquanto tal, os estu-
dantes que desejassem obter licença para o magistério, deveriam não somen-
te se licenciar nos vários cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
– línguas, literatura, história, geografia, física, química, biologia etc -, mas 
também ter concluído o “curso de formação pedagógica”, de duração de um 
ano, e que era oferecido no Instituto de Educação.19 Com esta finalidade, o 
Instituto possuía um caráter diferente das outras faculdades da Universidade, 
e especialmente em relação à FFCL: enquanto nela a principal atividade era a 
pesquisa e a produção do conhecimento, do Instituto esperava-se um “ensino 
eficiente”, aplicado, com um sentido prático20 – e essa diferença, representada 
emblematicamente pela separação estabelecida em sua origem iria inquietar 
profundamente os intelectuais da educação e os caminhos da constituição des-
se campo profissional nos anos seguintes. 

Em sua origem, o projeto de Fernando de Azevedo previa justamen-
te essa separação, defendendo que a formação adequada de um professor era 
justamente o resultado do estudo nessas duas instituições, cada uma com sua 
contribuição específica. No entanto, o modo como essa diferenciação foi esta-
belecida nos regulamentos da Universidade quando ela incorporou o Instituto 
representou uma verdadeira “divisão de trabalho intelectual”21, que não ofe-
recia espaço para que os professores do Instituto desenvolvessem pesquisas, 
o que os colocava em uma posição desprestigiada frente aos outros cursos. 
Numa tentativa de reequilibrar essas divergências, Fernando de Azevedo 
mobilizou a Congregação do IE e conseguiu que em 1937, mesmo ano em 

18. AZEVEDO, Fernando, op. cit., pp. 752-753.
19. Posteriormente esse curso foi rebatizado como curso de Didática. Cf. BOMTEMPI JR, 
Bruno., op.cit., p.191.
20. Idem, ibidem, p.191.
21. Idem, ibidem, p.191.
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que se forma a primeira turma de professores nele graduados, fossem feitas 
alterações no regulamento, atribuindo-lhe o status de Faculdade e dentro dela 
criando um Instituto de Pesquisas Educacionais, como um núcleo voltado à 
produção de “altos estudos e ciências”, prerrogativa que até então se restringia 
à FFCL.22 No entanto, a conquista teria uma duração muito curta, pois no ano 
seguinte, em 1938, o Instituto de Educação seria extinto pelo governo estadual 
e incorporado à FFCL como uma Seção de Educação - posteriormente reba-
tizada de Seção de Pedagogia - e um curso específico de Didática, sob o argu-
mento de que um dos principais objetivos da FFCL deveria ser efetivamente 
o de preparar os professores para o ensino secundário. Na estrutura de fun-
cionamento da escola, essa incorporação causou uma série de conflitos, com 
a adaptação necessária de cargos e cátedras para absorver os professores do 
antigo Instituto. Além disso, o conflito se estenderia ao curso de Didática, que 
era reiteradamente questionado a partir da ideia de que o ensino ministrado 
pelos educadores, era um conhecimento por demais “aplicado”, incompatível 
com o desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento, pois era considerado 
o único “curso profissionalizante” da escola. Segundo Bruno Bomtempi Jr., que 
estudou justamente este conflito, o pensamento corrente na FFCL era de que, 
para lecionar determinada matéria só era preciso ter domínio de seu conteú-
do, menosprezando as disciplinas pedagógicas; assim, essa ideia produzia um 
certo tipo de discriminação na qual, principalmente nas carreiras de ciências, 
tinha-se a impressão de que os que se habilitavam ao ensino secundário eram 
os que não conseguiriam alcançar a carreira universitária, pois apenas esses se 
dispunham a cursar o ano de Didática após seu curso regular.23 

O curso regular de Pedagogia não era visto da mesma maneira des-
denhosa que o de Didática, pois seguia o mesmo formato e organização dos 
demais cursos da FFCL, sendo considerado um espaço de reflexão e produção 
“desinteressada” de conhecimento. Sendo o único curso regular da 4ª Seção da 
FFCL, formava bacharéis em 3 anos e era organizado por disciplinas, e desse 
modo, considerado “um espaço legítimo para a reflexão e produção de conhe-

22. Idem, ibidem. p. 193.
23. Idem. “A incorporação do Instituto de Educação pela FFCL-USP: hipóteses para enten-
der um campo cindido”. ANPED: 30 anos de pesquisa e compromisso social [Anais]. Rio de 
Janeiro: ANPED, 2007. v. 1. pp. 1-15.
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cimento sobre o ensino, em detrimento do Curso de Didática”, do qual man-
tinha uma certa distância. Essa diferença levava a divisão do próprio campo 
educacional em “dois tipos de profissionais, que passaram a “competir pela 
autoridade científica de definir qual o discurso e o saber-fazer legítimos acerca 
do ensino”.24 No entanto, a Faculdade de Filosofia mantinha um certo descom-
prometimento com relação aos estudos de educação de um modo geral, pois 
em nenhum momento se reestruturou para recebe-los: “A pedagogia simples-
mente se acrescentou à estrutura original como adendo anódino que em nada 
alterou os procedimentos didáticos. A vocação, o projeto e as práticas eram os 
bacharelados”.25 Diversas pressões para eliminar a exigência do curso de didáti-
ca culminaram na redução drástica de sua carga horária através de decreto em 
194626, reduzindo efetivamente a possibilidade da reflexão acerca da formação 
dos jovens no ensino secundário a partir de então, o que definitivamente bota-
va fim ao projeto de Fernando de Azevedo, que aspirava a uma formação de 
professores para todos os graus em sintonia com o pensamento científico.

Ainda que a formação de professores fosse vista com certo desdém na 
própria FFCL, não se pode deixar de considerar que o novo papel por ela assu-
mido foi responsável pela reorientação dos caminhos da própria Faculdade 
ao final da década de 30, retirando parte do caráter elitista do projeto “mar-
cadamente europeu e sobretudo parisiense”27 dos anos iniciais de sua funda-
ção. A abertura da Faculdade para os professores da rede pública, promovida 
pelo Estado Novo e, segundo Aziz Ab’Saber, “um pouco mais tarde, a todos 
os jovens com titulação intermediária que se atrevessem a disputar um lugar, 
ao nível altamente seletivo, da jovem Faculdade de Filosofia”, representou não 
somente uma renovação de seus ares, no sentido de uma democratização, mas 
também uma resposta a uma disputa entre aqueles egressos das velhas escolas 
superiores profissionalizantes (Direito, Medicina, Politécnica) e a nova e pres-
tigiada Faculdade de Filosofia, encarada como o centro da nova Universidade 

24. Idem. “Do Instituto de Educação à Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo”. 
Cadernos de Pesquisa, v. 41, n.142, jan/abr 2011, p.206. 
25. FÉTIZON, Beatriz A. de Moura. “Faculdade de Educação: antecedentes e origens”. Estu-
dos Avançados, n.22, 1994, p.371.
26. BONTEMPI JR, Bruno, op.cit., p.206.
27. AB’SABER, Aziz. Universidade de São Paulo: raízes, mudanças, sobrevivência (1934-1984). 
São Paulo: DAG Gráfica, 1984, p.15

> 5. “Organização da Fa-
culdade de Filosofia, Ci-
ências e Letras”. Guia da 
Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, 1943. Ar-
quivo Flavio Motta.
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assim como polo de todo um novo movimento cultural na Cidade de São 
Paulo. A presença da nova Faculdade de Filosofia nos moldes de sua fundação 
poderia significar um compartilhamento do poder e uma competição pelos 
postos nos quadros decisivos do Estado tradicionalmente ocupados pelas 
classes dominantes, “doutores” em Direito, Engenharia e Medicina: “doía pro-
fundamente aos talentosos membros das ‘nobres carreiras’, até então imunes a 
qualquer tipo de competição, verificar a perda de terreno e de prestígio cultu-
ral em relação aos novos grupos de jovens universitários, em franca ascensão 
social, científica ou cultural”28, que começavam a produzir grandes volumes 
de pesquisas e defender as primeiras teses de doutorado da Universidade. O 
conflito seria analisado também pela pesquisadora Beatriz Fétizon: 

“As chamadas três grandes - Direito, Medicina e Politécnica - rea-
giram violentamente à extinção de cadeiras e à centralização das 
respectivas disciplinas na Faculdade de Filosofia, medidas que 
entenderam configurar perda de prestígio, de poder e de cargos 
(no que provavelmente tinham razão). Os conflitos evoluíram para 
violentas disputas envolvendo Congregações, Reitoria, Conselho 
Universitário e Conselho Nacional de Educação. Da Politécnica, 
os filósofos (mestres e alunos de Física) foram expulsos (por alu-
nos e mestres) à mão armada... de paus e cadeiras. Da Faculdade de 
Direito os filósofos não chegaram a ser expulsos — sequer haviam 
conseguido entrar (é verdade que uma das cadeiras a serem extintas 
- Economia Política - era a do interventor do estado...)”.29

Nesse sentido, atribuir um caráter “profissionalizante” à FFCL tinha 
diversos significados e guardava ambiguidades: de um lado, representava o 
fracasso de seu projeto original, de se voltar aos “altos estudos e saber desin-
teressado”, propício às elites dirigentes em formação, mas que havia sido o 
responsável pela formação da primeira geração de professores universitários 
brasileiros, “imbuídos de uma visão mais abrangente e realista do mundo, e 

28. Idem, ibidem, p.17
29. FÉTIZON, Beatriz A. de Moura, op. cit., p.370.
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de uma plena dedicação ao ensino e à pesquisa científica”.30 Por outro lado, 
representou efetivamente uma “quase revolução” no ensino médio, com a 
entrada dos jovens professores formados, promovendo uma verdadeira reno-
vação de seus quadros e métodos31, e ao mesmo tempo, trazendo novos ares à 
Faculdade que esteve à ponto de fechar por falta de alunos em 1937, e “cujos 
mestres estrangeiros, ociosos, estavam sendo alocados em ocupações provisó-
rias e paralelas”32, fazendo com que se tornasse a mais numerosa unidade da 
USP em poucos anos.33

Não há dúvidas de que esse conjunto de questões que mobilizavam a 
comunidade acadêmica e os educadores de modo geral repercutiu na forma-
ção dos estudantes das primeiras turmas de Pedagogia, engajados na discussão 
de um plano educacional para o país. No caso de Flavio Motta é comum per-
cebermos a referência – ainda que muitas vezes indireta – a esses debates em 
diversos de seus escritos em torno dos ideais republicanos de escola pública, da 
relação entre a educação das massas e o Estado, entre a formação de professo-
res e a formação universitária. E ainda que todas essas discussões conduzissem 
o modo como os estudantes de Pedagogia se inseriam na própria Faculdade, 
quando analisamos especificamente o curso frequentado por Flavio Motta, a 
partir de suas Cátedras, programas e conteúdos, é possível perceber que em 
muitos momentos ele se aproxima dos cursos regulares das outras seções da 
FFCL, compartilhando professores e aulas. 

30. AB’SABER, Aziz, op. cit., p.20.
31. Idem, ibidem, p.17.
32. FÉTIZON, Beatriz A. de Moura, op. cit., p.371.
33. Como destaca Heloísa Pontes, um dos maiores desafios da gestão de Antonio de Almei-
da Prado nos primeiros anos da Faculdade foi a falta de candidatos, o que os levou a comis-
sionar professores públicos primários para que cursassem a Faculdade, primeiro como ou-
vintes e depois “matriculados condicionalmente”. Segundo a autora, Mario Vagner Veira da 
Cunha foi um desses professores comissionados, ingressando em 1934. Seus depoimentos 
citados no trabalho de Heloísa Pontes deixam clara a situação de polaridade que marcava 
a escola nesses primeiros anos, dividida entre os professores primários, “que se esforçavam 
humildemente” e “os alunos snobs, [...] que conversavam com os professores, convidavam 
para um chá - segundo a autora, mulheres da alta sociedade paulistana que frequentavam 
o curso como ouvintes. Cf. PONTES, Heloisa. Destinos mistos: os críticos do grupo Clima em 
São Paulo, 1940-1968. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp142-143.
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A organização do curso de Pedagogia naquele momento ainda seguia o 
modelo do Instituto de Educação estabelecido no início dos anos 30 a partir dos 
preceitos do movimento Escola Nova. Segundo os estudos específicos desse cam-
po, o modelo perdurou até meados dos anos 5034, quando teve início um momen-
to de renovação dos quadros docentes e das pesquisas desenvolvidas na própria 
Faculdade. Foi, portanto, nesse curso escolanovista, com alguns dos professores 
que haviam migrado do Instituto de Educação, que Flavio Motta estudou.

Nesse modelo, a formação do professor se baseava em dois eixos didá-
ticos: as disciplinas de Sociologia e Psicologia da Educação eram considera-
das as “ciências matriciais da educação”, e ocupavam os principais papéis na 
formação científica dos professores; por outro lado, as disciplinas de História 
e Filosofia da Educação – que ora eram separadas, ora ministradas numa só 
cadeira - eram responsáveis pelo “preparo moral do magistério”, e orientariam 
“os fins da educação”, numa certa visão que considerava a História como um 
“guia para a construção do futuro”, ou seja, numa chave da utilidade e da apli-
cação prática, que efetivamente só foi ser reformulada nos anos 50:35

“conteúdo a ser ensinado e não matéria de investigação; distanciada 
da produção de pesquisa empírica; tida como substrato da forma-
ção moral e cívica do professorado, e não como lugar de formação 
de experts em uma área específica do conhecimento, a Filosofia e 
História da Educação era originariamente um espaço reservado à 
transmissão do conhecimento acumulado em outras áreas.”36

34. Ver, a esse respeito, a introdução da tese de doutorado de Bruno Bomtempi Jr. Cf. BON-
TEMPI JR., Bruno. A cadeira de história e filosofia da educação da USP entre os anos 40 e 60: 
um estudo das relações entre a vida acadêmica e a grande imprensa. São Paulo: PEHFE-PUC-
-SP, 2001. (Tese de doutorado), pp.1-28.
35. Em sua tese, Bomtempi Jr. estuda especificamente essa disciplina e seu significado na 
formação docente, e as transformações que atravessa ao longo das décadas de 50 e 60. 
Segundo ele, os manuais utilizados como bibliografia das disciplinas de História de Educa-
ção nos anos 40 invariavelmente apresentavam uma “evolução” da disciplina no Brasil e o 
movimento Escola Nova como o ponto de chegada necessário. Idem, ibidem, pp.1-28 
36. Idem, ibidem, p.10.
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No curso da FFCL no início dos anos 40, que era composto por 8 cáte-
dras, esses dois eixos ocupavam a maior parte do curso, distribuídos entre os 
três anos de formação. A cadeira de Psicologia Educacional, ministrada pela 
profa. Noemy da Silveira Rudolfer, acontecia durante os três anos de curso. 
O primeiro ano concentrava-se numa abordagem mais geral do papel da psi-
cologia como elemento de compreensão dos processos de aprendizado, e os 
diferentes métodos de ensino que derivariam deste entendimento. No ano 
seguinte os alunos estudavam problemas particulares da educação em São 
Paulo, e no terceiro ano cada aluno deveria se dedicar à pesquisa individual de 
um problema específico, que seria discutido e aprofundado ao longo do ano. 
Já a disciplina de Sociologia Educacional era ministrada pelo prof. Fernando 
de Azevedo, e tinha Antonio Cândido, que havia se graduado em ciências 
sociais em 1941, como um de seus dois assistentes. O primeiro ano era o de 
um curso fundamental de Sociologia, e apenas no ano seguinte entrava-se nas 
questões específicas da educação. As aulas dos dois anos eram divididas pro-
porcionalmente entre aulas teóricas e os seminários, que eram dirigidos por 
Antônio Candido. Veremos que a prática de seminários orientados será uma 
constante nas disciplinas de Flavio Motta na FAU, entendida por ele como 
um expediente muito importante na formação universitária.37  E finalmente, 
História e Filosofia da Educação era ministrada pelo prof. Roldão Lopes de 
Barros, para o 2º e 3º ano do curso. 

Além dos estudos específicos38, havia os cursos que eram comparti-
lhados com as outras seções, o que possibilitou que Flavio Motta tivesse sido 
aluno de alguns dos professores que que foram importantes para a FFCL do 
ponto de vista de sua história e constituição, como por exemplo o prof. André 
Dreyfus, que ministrava as aulas de Fundamentos Biológicos da Educação e 

37. A lista das cadeiras, bem como seus respectivos programas foram retiradas do Guia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de 1943. E sobre o Curso de Pedagogia, ver pp.272-
299. Arquivo Flavio Motta.
38. Além das mencionadas, o Curso de Pedagogia também era composto pelas seguintes 
Cátedras: Administração Escolar e Educação comparada, do prof. Milton Rodrigues, minis-
trada no 2º e 3º ano; Complementos de Matemática, Prof. Furquim de Almeida, era minis-
trada juntamente com o curso de Ciências Sociais; Fundamentos Biológicos da Educação 
e Higiene Escolar, do prof. André Dreyfus, era ministrada junto com os alunos do curso de 
Didática, e Estatística Educacional, do prof. Milton da Silva Rodrigues, 2º e 3º ano.
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6. “Seção de Pedagogia”. 
Guia da Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras, 
1943, p.272. Arquivo Flavio 
Motta.
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Higiene Escolar, para o curso de Pedagogia junto com o de Didática. E parti-
cularmente, com os professores franceses da Faculdade, dentre os quais desta-
ca-se o nome de Jean Maugüé, de quem ele costumava se recordar, que minis-
trava o curso de História da Filosofia, para os alunos de Pedagogia no 1º e 2º 
ano, junto com os alunos do curso de Filosofia e Ciências Sociais.39 

Maugüé fazia parte do segundo grupo de professores europeus que che-
gou à Faculdade, após o grupo que havia chegado em 1934, que era formado 
por professores titulares já reconhecidos na França e que permaneceram por 
um período curto, inaugurando as cadeiras de cada curso. No ano seguinte, em 
1935, uma nova leva de professores, em geral mais jovens e com menor expe-
riência, estabeleceu-se a partir de contratos que teriam 3 anos de duração.40 
Neste grupo estavam, entre outros, Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, 
Pierre Monbeig e Maugüé. Alguns deles tiveram seus contratos renovados em 
1938 e ainda lecionavam na instituição quando Flavio Motta foi aluno. Jean 
Maugüé é constantemente citado como uma referência fundamental entre os 
estudantes naquele período, e era também mencionado com frequência por 
Motta nas suas lembranças do tempo de aulas na faculdade, como um de seus 
professores mais importantes.41 E neste sentido, é significativa a evocação das 
aulas de Maugüé por Gilda de Mello e Souza, formada em Filosofia em 1939: 

“Maugüé não era apenas um professor – era uma maneira de 
andar e falar, que alguns de nós imitávamos afetuosamente com 
perfeição; era um modo de abordar os assuntos, hesitando, como 
quem ainda não decidiu por onde começar e não sabe ao certo o 
que tem a dizer; e por isso se perde em atalhos, retrocede, retoma 
um pensamento que deixara incompleto, segue as ideias ao sabor 
das associações. Mas esse era o momento preparatório no qual, 
como um acrobata, esquentava os músculos; depois, alçava vôo e, 
então, era inigualável.”42 

39. Depoimento de Flavio Motta à autora durante a pesquisa do mestrado em 2009.
40. MASSI, Fernanda Peixoto. Estrangeiros no Brasil: a missão francesa na Universidade de 
São Paulo. Campinas: IFCH-UNICAMP, 1991, pp.14-15.
41. Depoimento de Flavio Motta a autora durante a pesquisa do mestrado em 2009.
42. SOUZA, Gilda Mello e. “A Estética rica e a Estética pobre dos professores franceses” in 
Exercícios de leitura. São Paulo: Duas Cidades, 1980, p.10.
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Segundo Heloísa Pontes, 

“A abertura desse professor francês para tratar os temas mais 
diversos sob uma forma filosófica e para estimular nos alunos a 
reflexão a partir dos acontecimentos do dia-a-dia, das outras lei-
turas, das ideias políticas, etc. foi um ponto central para os mem-
bros do Grupo Clima, que acabaram não sendo filósofos estrito 
senso, mas sempre se utilizaram da ‘filosofia e da sociologia para 
pensar a vida cotidiana’”.43

Não deixa de ser interessante, nesse sentido, pensar as possíveis influ-
ências que essas aulas, seus procedimentos e até mesmo as performances do 
professor, podiam representar para os jovens estudantes que estavam ali para 
formar-se professores. No caso particular de Flavio Motta, por exemplo, é 
recorrente a referência a uma atitude um tanto quanto “performática” do pro-
fessor em sala de aula, relembrada por seus ex-alunos e colegas de trabalho.

43. PONTES, Heloisa, op. cit., p.95.

7. Visita ao Hospital do 
Juqueri com colegas do 
Curso de Pedagogia da 
FFCL. São Paulo, outubro 
de 1945. Arquivo Flavio 
Motta.
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Dos bancos escolares à militância didática

Em paralelo à Faculdade, Flavio Motta começou a praticar a docência 
num estágio. Sua primeira experiência foi como professor assistente e subs-
tituto de “Ciências Naturais”, com o professor José Ribeiro de Oliveira Netto, 
no curso secundário do Colégio Ipiranga, entre junho de 43 e junho de 1945 
(pelo menos). Nas aulas, Flavio complementava a exposição do professor 
desenhando a matéria que era apresentada, uma prática bastante discutida 
na formação dos professores naquele período, o “desenho didático”. Diversas 
vezes o próprio Flavio discutiu a necessidade de se ter um programa de for-
mação dos professores que fosse específica nesta modalidade, durante o curso 
de Didática.44 Além dessa experiência junto aos secundaristas, Flavio também 
frequentou um outro estágio na Seção de Orientação Pedagógica do SENAI, 
em São Paulo, em 1946, no qual visitou diversas escolas, acompanhando pro-
fessores e, principalmente, os alunos em seus diferentes espaços.

44. Depoimento de Flavio Motta à autora durante a pesquisa do mestrado em 2009.

8. Colegas do SENAI: Fla-
vio Motta, Benjamin Fron-
terotta, Homero Paes da 
Silva, José Rizzi, Simão. 
São Paulo, 22 de agosto 
de 1946. Arquivo Flavio 
Motta.
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9. Relatório mensal de es-
tágio na seção de orienta-
ção pedagógica do SENAI. 
São Paulo 31 de fevereiro 
de 1946. Arquivo Flavio 
Motta.
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Mas uma outra experiência, que também teve início dentro da 
Faculdade, quando ainda estudante, talvez seja a que melhor permita reco-
nhecer o embate entre o ideário da educação ali cultivado e seus próprios inte-
resses, que se desdobrariam anos depois em outras experiências pedagógicas. 
Em 1945, Flavio Motta se engajou num projeto do Grêmio da Faculdade de 
Filosofia que decide implementar cursos noturnos gratuitos de caráter popu-
lar, organizados através de um departamento do grêmio criado para esse 
fim, o “Departamento de Educação Popular”. Na documentação presente no 
arquivo pessoal de Flavio Motta há algumas versões de um regulamento do 
Departamento, corrigidos à mão pelo próprio estudante, o que nos leva a crer 
que ele tenha sido um dos responsáveis pela concepção da iniciativa. Em um 
deles, constam as finalidades do Departamento: 

“a) criar nos diferentes bairros desta Capital, cursos noturnos, 
gratuitos, de caráter popular; b) proporcionar, periodicamente, 
caravanas educativas pelo interior do Estado, a fim de obter uma 
maior divulgação da cultura.”45

O programa do “Departamento de Educação Popular” dialogava dire-
tamente com as inquietações acerca da educação supletiva de adultos no 
pós-guerra, momento em que a vida social se reorganizava no mundo e o 
Brasil enfrentava uma taxa de analfabetismo que ultrapassava a metade de 
sua população. Apesar dos esforços da última década para ampliar a oferta de 
educação primária, urgia o estabelecimento de programas de educação popu-
lar generalizados de modo que o analfabetismo pudesse ser eliminado com 
maior velocidade, acelerando a formação dos contingentes reclamados pela 
indústria.Em 1945, por esse caminho, o Ministério da Educação sugeriu aos 
órgãos de administração do ensino dos estados e municípios uma campanha 
nacional para o alargamento imediato da rede de ensino supletivo, por meio 
de programa a ser coordenado por Comissões de Educação de Adultos que 

45. “Departamento de Educação Popular”. Documento datilografado, sem data. Não há re-
gistros de que essas caravanas tenham sido realizadas. Arquivo Flavio Motta.
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preveriam, além da coordenação dos esforços públicos, associações com insti-
tuições particulares. Segundo o texto editorial da Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos: “a solução para essas questões não poderá conter-se, apenas, 
num programa de mera alfabetização das massas, mas em oferecer, a todos, 
oportunidades educativas mais amplas”.46

Flavio Motta assumiu o cargo de “diretor” deste Departamento, através 
do qual era o responsável geral por essa iniciativa e provavelmente um de seus 
principais idealizadores.47 Em seu arquivo, encontramos uma extensa documen-
tação a respeito dessa iniciativa, na qual se percebe o profundo envolvimento do 
então estudante com o projeto, seu pleno engajamento nas atividades acadêmi-
cas assim como a amplitude de suas ambições no campo educacional.

O curso era voltado especialmente aos trabalhadores, ou seja, à educação 
de adultos, e seria ministrado em diferentes bairros populares da cidade, tendo 
como docentes os alunos da Faculdade, que inicialmente trabalhariam como 
voluntários.48 O programa do curso previa a formação a partir de dois eixos - 
o primeiro chamado de “noções fundamentais” pretendia a alfabetização e o 
aprendizado básico das disciplinas escolares [português, aritmética, geografia, 
história e ciências]; no segundo, o foco era em uma espécie de educação das 
classes populares, intitulada “noções gerais”, na qual estava previsto desenvol-
ver a “higiene do homem e do ambiente, sob os três aspectos - físico, social e 
cultural”.49 Ao mesmo tempo, previa-se que as particularidades dos grupos que 
frequentassem o curso fossem levadas em consideração na organização especí-
fica em cada local onde o curso fosse implementado: 

46. “Educação de adultos”, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v.4, nº11, 1945, p.171-
172. Ainda neste contexto de projetos oficiais, vale mencionar ainda a existência do Instituto 
Nacional de Cinema Educativo, vinculado ao Ministério da Educação, bem como as iniciati-
vas deste mesmo Ministério em utilizar o rádio como instrumento de difusão educativa. Cf: 
“Instituto Nacional de Cinema Educativo” e “Serviço de Radio-Difusão Educativa do Minis-
tério da Educação” In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v.2, nº6, 1944, p.429-435.
47. Pasta “Curso Noturno Gratuito”. Documentos datilografados, sem data. Arquivo Flavio Motta.
48. O projeto previa que os professores fossem remunerados quando o curso conseguisse se 
estruturar melhor e estabelecer parcerias, etc. 
49. “Dos Cursos Noturnos gratuitos criados por esse Departamento”. Documento datilogra-
fado, sem data. Arquivo Flavio Motta.
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10. Artigo de Flavio Mot-
ta sobre o Departamento 
de Educação Popular no 
jornal O Orientador. São 
Paulo, julho de 1945, p.4. 
Trata-se do primeiro texto 
publicado pelo autor, con-
forme levantamento reali-
zado durante a pesquisa. 
Arquivo Flavio Motta.
> 11. Comunicado de reu-
nião do Departamento de 
Educação Popular, assina-
do pelo diretor Flavio Mot-
ta. Arquivo Flavio Motta.
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“os programas serão rigorosamente organizados de acordo 
com as possibilidades dos alunos, suas tendências, inclinações 
e maneiras de vida, havendo, deste modo, programas para ope-
rários, comerciários, bancários, elementos das várias atividades 
profissionais, em harmonia com os sindicatos de classe.”50 

Nesse sentido, uma metodologia nova era pensada, para que se ade-
quasse ao perfil particular dos alunos, procurando incorporar novos recursos 
que pretendiam instaurar novas dinâmicas de aula, que pudessem interessar a 
este aluno específico. Um dos exemplos era a incorporação de filmes às aulas, 
que conforme Flavio Motta, 

“marcam o início de uma fase nova, mais eficiente e viva, nos pro-
cessos de ensino. Adotando-os como meio de expressão normal 
nos seus cursos, o Departamento de Educação Popular acredita 
estar servindo, de maneira adequada, o problema tão grave e tão 
difícil da ilustração do povo.”51

Do mesmo modo, a metodologia proposta era divulgada aos professo-
res a partir de um documento que continha “sugestões pedagógicas”, no qual 
podemos constatar o grande esforço de aproximação e entendimento do uni-
verso dos trabalhadores, que procurava fazer com que o professor se despren-
desse de certos hábitos para conseguir construir uma aproximação genuína 
com os alunos, sem a qual não seria possível o sucesso do curso, como pode-
mos perceber em algumas recomendações do documento “Sugestões pedagó-
gicas para os Cursos Noturnos Gratuitos”: 

50. “Dos Cursos Noturnos gratuitos criados por esse Departamento”. Documento 
datilografado, sem data. Arquivo Flavio Motta.
51. Discurso de Flavio Motta na abertura da mostra de filmes “Trips” na Faculdade 
de Filosofia, promovida pelo DEP. Documento datilografado, 25 de julho de 1945. 
Arquivo Flavio Motta.
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“Muitos de seus alunos nunca estudaram e não estão acostuma-
dos a essa forma de atividade. Uma hora numa sala de aula pode 
cansar mais que oito horas de trabalho. Evite a fadiga. Evite as 
teorias e favoreça de início a parte prática”52

Ao que tudo indica, o curso contava com a colaboração de instituições 
patrocinadoras, que cediam espaço, material e eventualmente poderiam viabi-
lizar a remuneração dos docentes. Além disso, o Grêmio mobilizou também 
um curioso expediente para angariar os primeiros recursos que possibilitas-
sem a organização da escola: em setembro de 1945, organizou um baile de gala 
beneficente, em comemoração à independência do Brasil, o qual teve a renda 
da venda de convites revertida “em benefício dos cursos gratuitos da Escola 
de Educação Popular”.53 O baile foi realizado no salão de festas do Estádio 
do Pacaembu, cedido pela prefeitura – provavelmente a partir dos contatos 
familiares de Flavio, que aparentemente também se dedicou pessoalmente à 
organização do baile, tendo em vista a quantidade de documentação em seu 
arquivo também em relação a este tema.54

O curso teve início no segundo semestre de 1945, no bairro do 
Belenzinho, no entanto não há nenhum registro de que tenha tido continui-
dade, ou mesmo tenha sido concluído nesse semestre. É provável que seu 
insucesso tenha se dado mais pelos conteúdos abordados do que pelos seus 
métodos e organização.

Representando, de modo imediato, uma oportunidade aos aspirantes 
a professor de obterem uma experiência prática da docência, que era requi-
sitada em sua formação e para a qual nem sempre se encontrava espaço, o 
curso também tinha um sentido de tentativa de aproximação do saber e da 
formação universitária, do trabalho do intelectual, das parcelas de trabalha-

52. “Sugestões pedagógicas para os Cursos Noturnos Gratuitos”. Documento datilografado, 
sem data, 2p. Arquivo Flavio Motta.
53. “Baile da Independência” (Minuta para publicação diária em jornais da capital). Docu-
mento datilografado, 1945, 1p. Arquivo Flavio Motta.
54. Constam no arquivo de Flavio Motta diversos comprovantes de retiradas de convites, 
notas de divulgação datilografadas para serem enviadas aos jornais, correspondência com 
as instâncias de autorização à realização do baile (prefeitura, bombeiros, etc.) e matérias de 
jornal sobre o evento. 
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dores urbanos mais distantes dos espaços de formação e cultura.55 Ainda que 
não houvesse nenhum tipo de abordagem mais politizada, que procurasse 
conscientizar o operário de sua condição, a proposta tentava assumir essa 
aproximação como um expediente de democratização da cultura, que era 
reforçado aos professores: 

“Você não está dando aulas exclusivamente por espírito de 
altruísmo, mas sim, com o propósito de democratizar a cultura 
em proveito de todos nós”.56 

55. Diversos trabalhos que tratam da origem da Faculdade de Educação da USP relatam 
as sucessivas campanhas de seus docentes e alunos para a implementação de uma Escola 
de Aplicação ligada à Faculdade, que se estenderam ao longo da década de 40 e 50, pois a 
prática escolar era um requisito da formação.
56. “Sugestões pedagógicas para os Cursos Noturnos Gratuitos”. Documento datilografado, 
sem data, 2p. Arquivo Flavio Motta. O trecho citado se encontra riscado à lápis, ou seja, não 
deve ter sido incorporado na versão final do documento.

>> 12. | 13. “Sugestões pe-
dagógicas para os Cursos 
Noturnos Gratuitos”, 1945. 
Arquivo Flavio Motta. 
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< 14. “Dos Cursos Notur-
nos Gratuitos criados por 
este Departamento”, 1945. 
Arquivo Flavio Motta.
15. “Serão criadas nesta 
capital várias escolas polu-
lares para alfabetização de 
trabalhadores”. Jornal de 
São Paulo, 26 de agosto de 
1945. Arquivo Flavio Motta.
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< 16.  Carta de Paulo Cre-
tella Sobrinho, presidente 
do Grêmio da FFCL ao 
Prefeito Prestes Maia. São 
Paulo, 20 de agosto de 
1945. Arquivo Flavio Motta.
17.  Dione Lemke e Flavio 
Motta no baile de forma-
tura da FFCL, 28 de de-
zembro de 1947. Arquivo 
Flavio Motta.
18.  Formatura de Flavio 
Motta em 1947. Arquivo 
Flavio Motta.
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1.2. Pedagogia no museu vivo: o MASP

No mesmo ano em que concluiu o curso de Pedagogia, em 1947, 
Flavio Motta conheceu Pietro Maria Bardi e Lina Bo, e aproximou-se do 
grupo que estruturava a montagem do Museu de Arte de São Paulo através 
do jornalista e crítico de arte dos Diários Associados Quirino da Silva, que 
indicou a Bardi alguns possíveis colaboradores.57 Foi no espaço do Museu e 
através de seus cursos que Motta pôde pela primeira vez fazer convergir seus 
conhecimentos e interesses no campo da arte com a profissão em que se gra-
duara, seja por meio de um aprendizado especializado em História da Arte, 
seja através da proposição e organização de diversos cursos ao longo dos 
anos em que esteve ligado ao Museu e, na sequência, à Fundação Armando 
Álvares Penteado.

O projeto do casal Bardi para o Museu tinha nas atividades didáticas 
uma frente fundamental de atuação, pois elas eram vistas como parte da ideia 
de um museu que não servisse apenas para a conservação de um acervo, mas 
fosse um espaço de difusão, pautada na formação do público e na relação ativa 
com a cidade. Nesse sentido, seguia a tendência internacional, tendo como 
principal referência a ideia de museu vivo implementada junto ao Museu de 
Arte Moderna de Nova York:58 

“[...] encontramos ressonâncias do projeto do MOMA-NY nas 
ações propostas pelo plano museológico delineado por P. M. 
Bardi. A ideia de criar um centro cultural, atingindo e educando 
um público ampliado, retoma a ênfase dos departamentos não 

57. Segundo depoimento de Flavio Motta à autora. A mesma informação aparece em BAR-
DI, Pietro Maria, 40 anos de MASP. São Paulo: Crefisul, 1986, p.24, apud CANAS, Adriano 
Tomitão. MASP: Museu laboratório. Projeto de museu para a cidade: 1947-1957. São Paulo: 
FAU-USP, 2010, p. 48 (tese de doutorado).
58. A respeito da relação entre o projeto do MASP e sua sintonia com as propostas interna-
cionais e os debates acerca da função dos museus modernos e seu papel nas cidades, ver 
a tese de doutorado de Adriano Tomitão Canas. Como aponta o autor, o termo “museu vivo” 
era usado por Bardi para se referir ao trabalho no MASP desde seus primeiros escritos sobre 
a instituição. Cf. CANAS, Adriano Tomitão. op.cit. p.45.
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curatoriais – biblioteca, publicações, exposições itinerantes, edu-
cativo – propostos por Barr no museu de NY.”59 

Segundo o próprio Bardi, “pensamos que era preciso fazer do Museu algo 
tão interessante e popular quanto o cinema, organismo em atividade, capaz de 
instruir e interpretar a civilização, formar um gosto e o amor pela arte”.60

Com um projeto de constituição de seu acervo que atravessava a histó-
ria da arte de forma abrangente, e uma programação com um sentido forma-
dor, que como explicava a própria Lina Bo Bardi, se voltava “especificamente à 
massa não informada, nem intelectual, nem preparada”61, o Museu de Arte se 
estabeleceu em metade do segundo andar de um edifício ainda em construção, 
projetado por Jaques Pilon, destinado a ser a sede dos Diários Associados, na 
Rua 7 de Abril, inicialmente ocupando uma área de 1000m2. A adaptação do 
espaço ao novo uso foi realizada por Lina Bo Bardi. Seu projeto organizava a 
disposição do museu: pinacoteca [sala para exposição do acervo], um espaço 
destinado às exposições didáticas de história da arte, uma sala para exposições 
periódicas e um auditório, programa mais condizente com um “organismo de 
difusão cultural” do que com um museu no sentido tradicional de “abrigo de 
obras de arte”.62

As atividades educativas do MASP tiveram início mesmo antes de sua 
abertura ao público, com o espaço ainda em obras, por meio do curso de 
preparação para os monitores que atenderiam ao público, composto essen-
cialmente de um curso de História da Arte que era conduzido pelo próprio 
Pietro Maria Bardi, e que Flavio Motta frequentaria ainda nessa primeira tur-
ma. Diversos artistas que mais tarde lecionariam no museu também frequen-
taram o curso, como Bonadei, Mario Gruber, Marcelo Grassmam, Aldemir 
Martins, além dos seis assistentes de Bardi que seriam também os monitores: 
além de Flavio Motta, Nydia Licia, Enrico Camerini, Renato Czerna, Gabriele 

59. MOTTA, Renata. O MASP em Exposição: mostras periódicas na 7 de abril. São Paulo: 
FAU-USP, 2003, p.21 (dissertação de mestrado)
60. BARDI, Pietro Maria. História do MASP. São Paulo: Empresa das Artes, 1992, p.68.
61. BARDI, Lina Bo. “O Museu de Arte de São Paulo. Função social dos museus”. Habitat, n.1, 
outubro/dezembro de 1950, p17.
62. MOTTA, Renata, op. cit., p.22.
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Bochardt e Jorge Wilheim.63 Flavio Motta foi o único dos monitores que per-
maneceu no MASP por um longo tempo, tornando-se assistente de Bardi e 
mais tarde, coordenador dos cursos do Instituto de Arte Contemporânea64, 
assumindo até mesmo a diretoria do Museu durante uma das viagens interna-
cionais de Pietro e Lina para acompanhar o acervo em excursão.65

Combinado ao trabalho dos monitores, a “Exposição Didática de 
História da Arte”, que foi apresentada na inauguração do Museu, tinha também 
esse sentido de se aproximar do público leigo numa intenção formadora, como 
forma de intermediar os primeiros contatos daquele público com a arte. Apesar 
de representar um material fundamental para a compreensão dessa proposta 

63. BARDI, Pietro Maria. A cultura nacional e a presença do MASP. São Paulo: Fiat do Brasil, 
1982, p.8.
64. BARDI, Pietro Maria, História do MASP, p.38.
65. Flavio Motta esteve como diretor em exercício do Museu entre agosto de 1953 e agosto 
de 1954. Cf. “Declaração” de Joaquim Bento Alves de Lima, 18 de dezembro de 1953. Arquivo 
Flavio Motta.

19.  Curso de História da 
Arte para os monitores, 
1947. Arquivo Flavio Motta.
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educativa do museu, não há registros de seu conteúdo específico e organização. 
Sabemos que ela ocupava um espaço próprio dentro do museu, distinto da área 
reservada às demais exposições periódicas, e seu conteúdo trazia “uma síntese 
do panorama histórico das artes” e deveria ser renovado a cada 6 meses.66 Era 
composta por 84 painéis nos quais, através textos e reproduções fotográficas 
das obras, eram apresentadas as principais tendências, as escolas, as sucessões 
de acontecimentos e as características técnicas de algumas das modalidades 
artísticas: constituía, segundo Flavio Motta, um panorama da história da arte 
desde a pré-história, voltada principalmente ao público escola.67 

De acordo com Renata Motta, a exposição foi pensada a partir de uma 
experiência similar de Bardi no Studio d’Arte Palma, em Roma 68 – que teria 
cedido o material que servia de base para a primeira exposição, e que se rela-
cionam diretamente com iniciativa semelhante organizada por Alfred Barr no 
MoMA.69 Segundo depoimento de Flavio Motta, os painéis chegaram prontos 
da Itália, porém ele não sabia exatamente qual era a procedência nem quem os 
havia confeccionado. No período que antecedeu à abertura do Museu, Flavio e 
os outros monitores foram encarregados de confeccionar a versão dos painéis 
traduzida para o português. Também há registros de que o poeta e historiador 
da arte Emilio Villa, em passagem pelo Brasil, tenha colaborado na preparação 
dos cursos do museu a convite de Bardi, e que nesse período tenha elaborado 
os painéis da Exposição Didática junto com Flavio Motta.70

De acordo com o pesquisador Antonio Tomitão Canas, além dos temas 
clássicos da História da Arte, a Exposição didática apresentava também assun-
tos como design e arte popular, e era montada numa linguagem que poderia 
ser compreendida pelo cidadão comum, reforçando a vontade do museu de 

66. LATORRACA, Giancarlo. “Maneiras de expor: a arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi” 
in LATORRACA, Giancarlo (org.) Maneiras de expor: a arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi. 
São Paulo: Museu da Casa Brasileira, 2014, p.26.
67. Depoimento de Flavio Motta à autora durante a pesquisa do mestrado em 2009.
68. MOTTA, Renata, op. cit., p.23. 
69. Sobre a atuação de Barr no Moma ver BARR, Margaret Scolari. “Our Campaigns: Alfred 
H. Barr, Jr., and the Museum of Modern Art: A Biographical Chronicle of the Years 1930-
1944.” The New Criterion, 1987, pp. 23-74.
70. BARDI, Pietro Maria. “A atuação do MASP” in ARAÚJO, Emanuel. Um certo ponto de vista 
– Pietro Maria Bardi 100 anos, p.61 apud CANAS, Adriano Tomitão, op. cit., p.48.
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permitir a formação de um público maior, e ao mesmo tempo, distanciando-se 
da ideia do “templo repleto de obras divinas”, em linha com as ideias postu-
ladas por Walter Benjamin e Andre Malraux. Segundo o autor, a iniciativa da 
exposição didática recuperaria o “museu imaginário” de Malraux, composto 
de reproduções fotográficas, e para o qual 

“[...] as mostras didáticas em um museu moderno se apoiam 
na comunicação direta com o público e expõem cópias de 
obras que complementam seus acervos; embasam-se mais na 
experiência direta e menos no recolhimento diante do obje-
to exposto, e isso contribuiria para divulgar e construir uma 
visualidade moderna.”71

71. CANAS, Adriano Tomitão, op.cit., p.80. De fato nos parece que esse mesmo sentido é 
retomado por Flavio Motta vinte anos depois, quando projeta a exposição que ocuparia o 
Pavilhão do Brasil na Expo 70, projeto de Paulo Mendes da Rocha e equipe, da qual Flavio 
fazia parte. A proposta também era a de uma exposição narrativa composta de reproduções 

21.  Flavio Motta e as notí-
cias de divulgação do mu-
seu em jornais franceses, 
outubro de 1953. Arquivo 
Flavio Motta.
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Nesse sentido, a presença dos monitores significava uma importante 
ação de aproximação do público e do conteúdo do Museu, e tratava-se de uma 
iniciativa pioneira no país.72 Junto com o interesse do público na exposição 
didática representavam o ponto de partida para que se botasse em prática o 
projeto do “museu vivo”. Simultaneamente a essas duas frentes, o programa 
do Museu também era composto por cursos e conferências, que em conjunto 
com as Mostras Periódicas e a revista Habitat compõem o projeto “civilizador” 
do MASP. Como observa Antonio Tomitão Canas, “ao mesmo tempo em que 
coloca o público em contato com as tendências modernas da arte, da arquite-
tura e do desenho industrial, o museu impulsiona a formação de profissionais 
para atuar nessas novas áreas”.73 O projeto tinha, pois, como foco a atuação 
formadora de público em diversos campos das artes, como um “laboratório de 
elaboração e de discussão dos problemas artísticos, procurando indicar cami-
nhos de compreensão no campo da arte”.74 

As mostras periódicas tinham um papel fundamental nesse sentido, 
dinamizando as relações com o campo cultural e artístico, abrindo outros 
diálogos e promovendo o trânsito de artistas internacionais. Segundo a pes-
quisa de Renata Motta, nos dez anos que se seguiram à abertura do museu, 
foram realizadas mais de cem mostras periódicas, dentre as quais pode-
mos destacar a de Alexandre Calder, Flavio de Carvalho, Ernesto de Fiori, 
Samsom Flexor, Portinari, inauguradas em 1948; Anita Malfatti, Roberto 
Sambonet, em 1949; Geraldo de Barros, Max Bill, Le Corbusier, Mario 
Cravo, Victor Brecheret, Perluigi Nervi, em 1950; Lasar Segall, em 1951; 
Roberto Burle Marx, Saul Steinberg, em 1952. Em diálogo direto com as 
mostras e os cursos promovidos pelo Museu, uma programação abrangente 
de conferências consolidava a posição do museu como um espaço de inter-
locução direta com a crítica e a produção artística. Manuel Bandeira, Sergio 
Milliet, Oscar Niemeyer, Rino Levi, Germain Bazin, Alvar Aalto foram 

de obras de arte – não se tratava de uma exposição de originais, mas sim da constituição 
de um certo discurso a partir da organização daqueles objetos visuais. A esse respeito, ver a 
dissertação de mestrado da autora, especialmente o item 3.4, pp.168-181. Cf. COSTA, Juliana 
Braga. Ver não é só ver: dois estudos a partir de Flavio Motta. São Paulo: FAU-USP, 2010.
72. CANAS, Adriano Tomitão, op.cit.
73. Idem, ibidem, p.14.
74. BARDI, Pietro Maria, op. cit., apud MOTTA, Renata, op. cit., p.24.
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22.  Flavio Motta, então 
monitor do Museu, acom-
panha grupo de visitantes, 
1948. [Fonte: História do 
MASP, p.69]
23.  Aula de Flavio Motta 
diante da obra Madona, 
Menino e Santos, de Otta-
viano Nelli, 10 de novem-
bro de 1949. Arquivo Flavio 
Motta.
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24.  Visita dos estudantes 
da Faculdade de Arquite-
tura do Mackenzie. Jornal 
de Notícias, 5 de novem-
bro de 1947. Arquivo Flavio 
Motta.
25.   Visita dos estudantes 
da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo da USP, 
sem data. Arquivo Flavio 
Motta.
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26.   Flavio Motta diante do 
Retrato de Suzanne Bloch, 
de Pablo Picasso, 1947. Ar-
quivo Flavio Motta.
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alguns dos nomes que figuraram na programação de conferências do museu 
nos primeiros anos da década de 50.75

Em conjunto com os cursos livres e aqueles organizados pelo IAC, acen-
tuavam-se as ações educativas próprias ao projeto de Bardi, de um museu de 
acordo com a vida moderna, em sintonia com o debate museológico interna-
cional daquele momento, que voltava à instituição ao público não-especializa-
do e centrava esforços em seu potencial educativo.76

Flavio Motta participou ativamente da concepção, organização e mon-
tagem de diversas das mostras periódicas e frequentemente era responsável 
também por acompanhar os artistas que vinham à cidade apresentar seus tra-
balhos no museu, como foi o caso de Max Bill. Motta realizou a montagem 
da mostra temporária do artista e arquiteto suíço pessoalmente, auxiliado por 
Alexandre Wollner, então aluno dos cursos do museu, e acompanhou Max Bill 
durante sua temporada em São Paulo. Não é difícil imaginar a influência desse 
tipo de contato para um jovem professor, e também a desenvoltura que ele 
viria a conquistar no meio artístico ao estabelecer contato direto com visitan-
tes tão ilustres quanto Saul Steinberg, Richard Neutra e o próprio Bill, repre-
sentantes das tendências mais avançadas da vanguarda internacional naquele 
momento, e ao mesmo tempo também estabelecer um contato mais próximo 
com alguns dois mais relevantes representantes da arte e arquitetura nacional, 
como Portinari e Oscar Niemeyer.

O que se percebe através de registros diversos é que Flavio Motta aca-
bou se tornando uma espécie de “faz-tudo” no Museu, principalmente duran-
te os anos iniciais. Como assistente de Bardi, auxiliava nas mostras periódi-
cas, recepcionava visitantes e artistas, apresentava a Exposição Didática, além 
de colaborar na revista Habitat com regularidade desde o primeiro número 
da revista, publicado no final de 1950, e até mesmo assumindo em alguns 
momentos a figura de Diretor Geral do periódico. No entanto, foi na área 
educativa do Museu que Flavio Motta efetivamente se envolveu, especialmen-
te após a ampliação do edifício em 1950, o que proporcionou mais espaço 
para o programa didático, aumentando muito a quantidade de cursos e diver-
sificando seus temas.

75. Cf. BARDI, Pietro Maria. História do MASP. São Paulo: Empresa das Artes, 1992, p.162.
76. MOTTA, Renata, op. cit., pp.90-91.
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< 27. Flavio Motta durante a 
montagem da exposição de Le 
Corbusier, 1950. Arquivo Flavio 
Motta.
28. Flavio Motta durante a 
montagem da exposição de 
Goya, 1952. Arquivo Flavio 
Motta.
29. Otávio Araújo, Flavio Motta 
e Cândido Portinari, sem data. 
Arquivo Flavio Motta.
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30. Flavio Motta e Pietro 
Maria Bardi com diretor 
do Museu do Louvre, 18 de 
agosto de 1948. Arquivo 
Flavio Motta.
31.   Lasar Segall, Flavio 
Motta e Odorico Tavares 
diante do Navio de Emi-
grantes , sem data. Arquivo 
Flavio Motta.
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32. Gustavo Nuremberg, 
Duprat, Oscar Niemeyer, 
Candido Portinari, Flavio 
Motta e Clovis Graciano, 
reunidos por conta da ex-
posição de Portinari e pa-
lestra do Oscar, em 1948. 
Arquivo Flavio Motta.
33. Flavio Motta e Mario 
Cravo na cobertura do edi-
fício do MASP, 1952. Foto: 
Garcia Lorca. Arquivo Fla-
vio Motta.
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Flavio Motta irá ampliar essa pequena experiência no campo do ensino 
artístico também numa outra iniciativa, que ocorre em paralelo a estes anos 
iniciais de atuação no Museu: a criação da Escola Livre de Artes Plásticas, que 
começa a funcionar em abril de 1949. Muitos dos artistas que estavam naquele 
momento ligados ao círculo dos museus recém-criados – além do MASP, o 
Museu de Arte Moderna (MAM) – se envolvem no projeto: ao lado de Motta, 
assinam também o folheto de divulgação da instituição Aldo Bonadei, Nélson 
Nóbrega, Alfredo Volpi, Waldemar da Costa e Waldemar Amarante. No 
folheto de divulgação de seu programa, o grupo expõe os objetivos da escola: 
“orientar vocações artísticas”; e uma vez que a arte é uma “atividade criado-
ra”, que não pode ser ensinada no sentido usual da palavra, os cursos preten-
dem “estabelecer contato entre a vocação e os meios de expressão” disponíveis 
aos alunos.77 Assim também ela é apresentada no jornal O Estado de S. Paulo, 
não como “uma escola de técnica propriamente, mas bem mais do que isso: 
um centro em que deve formar-se a noção indispensável de uma consciência 

77. Escola Livre de Artes Plásticas. Folheto de divulgação, abril de 1949. Arquivo Flavio Motta.
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técnica e profissional”.78 E sua intenção era “a renovação do nosso ambiente 
artístico”, já que, segundo a matéria, São Paulo era um meio “sem tradições 
artísticas”, no qual pairava o “diletantismo e auto-didatismo” na prática e no 
aprendizado artístico.79

Instalada numa casa na Rua São Carlos do Pinhal que havia sido 
emprestada por Ciccillio Mattarazzo, a Escola pretendia manter cursos per-
manentes de pintura, escultura e desenho, e outros mais esporádicos “para os 
alunos que demonstrarem aptidão”, ligados às “artes aplicadas”: publicidade, 
tapeçaria, fotografia, tecelagem, gravura, cerâmica, cenografia, mobiliário, 
etc. O quadro docente era composto por artistas destacados e reunia algumas 
das figuras mais significativas do campo artístico brasileiro naquele período: 
Danilo Di Prete e Waldemar Amarante lecionavam no curso de publicida-
de80; Volpi, Bonadei, Waldemar da Costa e Nelson Nóbrega no de desenho 
e pintura; Victor Brecheret, Raphael Galvez e Bruno Giorgi no de escultura; 
Poty no curso de gravura. Além disso, anunciou-se também a criação de um 
curso de História da Arte, com aulas duas vezes por semana ministradas por 
Flavio Motta81, e um curso de práticas artísticas para amadores, “que poderia 
ser chamado de um curso para os pintores de domingo, os não profissionais. 
Entre esses podem existir vocações ou talentos muito verdadeiros, não desen-
volvidos pela falta de orientação e de estímulo”.82 Segundo os registros, apenas 
uma turma teria cursado a escola, em 1949, que durou menos de um semestre 
“por razões alheias ao fator educacional”.83 Aldemir Martins, Mario Gruber, 
Marcelo Grassmam foram alguns dos alunos.

Duas indagações podem ser formuladas ao tratarmos dessa experiên-
cia: por um lado, pode-se notar que a Escola Livre antecipa um programa 

78. “Escola Livre de Artes Plásticas”, O Estado de S. Paulo, 12 de maio de 1949. 
79. Idem, ibidem.
80. O curso de publicidade é o único que consta no folheto com uma breve explicação de 
seus conteúdos, provavelmente por se tratar de conteúdos novos, desconhecidos do grande 
público. Assim, consta no folheto a descrição das aulas como sendo de “cartaz, lay-out, ilus-
tração, e artes gráficas”. 
81. Escola Livre de Artes Plásticas. Folheto de divulgação, abril de 1949. Arquivo Flavio Motta. 
Não há registros de que esse curso tenha sido realizado.
82. “Escola Livre de Artes Plásticas”, O Estado de S. Paulo, 12 de maio de 1949.
83. LOURENÇO, Maria Cecilia França, Operários da modernidade, p.213.

< 34. | 35. Escola Livre de 
Artes Plásticas. Folheto de 
divulgação, abril de 1949. 
Arquivo Flavio Motta.
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de cursos que seria em seguida desenvolvido nos museus – no ano seguin-
te diversos cursos nos mesmos temas seriam criados no MASP, e Nelson 
Nóbrega organizaria a Escola de Artesanato no Museu de Arte Moderna, 
que apesar de ser divulgada em 1950 só funcionaria efetivamente dois anos 
depois. O que se pode supor é que os artistas ligados a esta curta experiên-
cia haviam tentado antecipar aquelas discussões que estavam em pauta nos 
Museus, botando em prática os debates em curso nas duas instituições. Assim, 
a primeira indagação que se coloca é qual teria sido a razão para a constitui-
ção desse espaço “paralelo” de cursos, que de certo modo parecia concorrer 
com os dos museus? Havia uma grande demanda por cursos dessa nature-
za naquele momento, o que exigia sua desvinculação das agendas formativas 
mais amplos dos museus? Ou se tratava de uma tentativa de estimular pro-
gramas de formação autônomos em relação a eles, a seus objetivos, acervos, 
públicos e disputas institucionais? A outra indagação que é feita a respeito 
dessa iniciativa diz respeito à sua curta duração: qual teria sido o motivo do 
encerramento da Escola num período de tempo tão curto? E ao mesmo tem-
po, se poderíamos reconhecer algum legado próprio dessa experiência, ou 
desse projeto na prática ulterior de seus professores e alunos. 

E uma outra inciativa desse período, em paralelo a experiência no 
Museu, foi a publicação do jornal Artes Plásticas, que Flavio Motta editou 
com Ciro Mendes, Claudio Abramo, Clóvis Graciano e Rebollo Gonsales. 
Dedicado inteiramente ao universo artístico, o jornal foi lançado com periodi-

36. David Perlow, Aldemir 
Martins, Hebe de Carva-
lho, Geraldo de Barros; 
Poty,  Mario Gruber, Aldo 
Bonadei; Otávio Araújo. 
Escola Livre de Artes Plás-
ticas, 1949. Arquivo Flavio 
Motta.
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37. Nas janelas: Flavio 
Motta, Nélson Nóbrega, 
Manoel Martins e Walde-
mar Amarante. No jardim: 
Mario Gruber, Luiz Ventu-
ra, estudante de escultura, 
Poty. Escola Livre de Artes 
Plásticas, 1949. Arquivo 
Flavio Motta.
38. Poty, David Perlow, 
Mario Gruber, Manoel 
Martins e Luiz Ventura no 
ateliê de gravura. Escola 
Livre de Artes Plásticas, 
1949. Arquivo Flavio Motta.
39. David Perlow, Aldemir 
Martins, Luiz ventura e 
Poty.  Escola Livre de Artes 
Plásticas, 1949. Arquivo 
Flavio Motta.
40. Nélson Nóbrega. Ar-
quivo Flavio Motta.
41. Geraldo de Barros e 
Luiz Ventura. Arquivo Fla-
vio Motta.
42. Geraldo de Barros. Ar-
quivo Flavio Motta.
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cidade bimestral, e o primeiro número lançado em agosto de 1948.  Segundo 
seu editorial, contava “com o apoio espontâneo de pintores, escultores e gra-
vadores de São Paulo.” Na apresentação, os editores pontuam suas intenções 
de ser um espaço aberto à divergência dos grupos diversos que atuavam no 
campo artístico naquele período:

“O aparecimento de um jornal dedicado especialmente as ates 
plásticas representa mais um esforço no sentido de um maior 
e mais estreito entendimento entre os artistas(...) Não será des-
cuidada a mais ampla divulgação dos conhecimentos estéticos 
e se procurará desenvolver uma consciência mais nítida das 
necessidades artísticas de nosso tempo, numa compreensão 
real e efetiva entre os artistas, o público e a crítica. Abrigando 
entre suas colunas as mais díspares correntes, Artes Plásticas 
colocará sempre acima das mesquinhas questiúnculas pessoais 
o interesse superior da arte.”84

O jornal trazia textos críticos e notícias sobre o universo das artes, 
como crítica e anúncio de exposições, resenhas e apresentação de obras e tra-
jetórias de artistas. Além dos textos dos próprios editores, entre os que cola-
boraram com suas edições, estavam os críticos Sergio Milliet, Lourival Gomes 
Machado, Luis Martins, os arquitetos Rino Levi, Flavio de Carvalho, além de 
Paulo Duarte, Roger Bastide, Arnaldo Pedroso D’horta, entre outros. Entre 
os anunciantes estavam os principais espaços de trânsito e encontro entre 
os artistas do período, como a livraria Jaraguá, a Galeria Domus e a Galeria 
Itapetininga, além de papelarias e casas de materiais artísticos. 

A iniciativa, porém, durou apenas quatro números, até junho de1949, 
quando parou de ser editada por não conseguir se manter financeiramente.

Em relação ao Museu, nos três primeiros anos de funcionamento na 
sede da Rua 7 de Abril, apenas poucos cursos foram postos em prática: em 
1947, além do “Curso de Monitores para o Museu”, Bardi ministrou tam-
bém uma primeira turma de um “Curso de História da Arte”, que segundo 
Adriano Tomitão Canas, era destinado aos estudantes, professores e escolas, 

84. “Apresentação”. Artes Plásticas, São Paulo, n.1, agosoto 1948, p.1.



65

43. Lançamento do jornal 
Artes Plásticas no Clube 
dos Artistas, que contou 
com a presença de Darcy 
Penteado, Rebolo Gonsal-
ves, Ciro Mendes, Rossini 
Guarnieri, Oscar Campi-
glia, Mario Gruber, Flavio 
Motta, Marcelo Grass-
mann, entre outros. São 
Paulo, agosto de 1948. Ar-
quivo Flavio Motta.
44. Tulio de Lemos, Fla-
vio Motta, Ciro Mendes, 
Claudio Abramo e Rebolo 
Gonsalves no lançamento 
do jornal Artes Plásticas. 
São Paulo, agosto de 1948. 
Arquivo Flavio Motta.
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45. Jornal Artes Plásticas, 
n. 1, agosto de 1948, p. 1. 
Arquivo Flavio Motta.
46. | 47. | 48.  Anúncios 
no Artes Plásticas, n. 2, se-
tembro-outubro de 1948, 
p. 3 e p. 8. Arquivo Flavio 
Motta.
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e ainda um curso para Vitrinistas, provavelmente ministrado por Lina Bo 
Bardi, e que teria a intenção de formar especialistas para atuar na expografia 
do próprio Museu.85 No ano seguinte, além desses, os cursos de História da 
Arte parecem ter ganhado importância e novas sequencias seriam abertas, 
como os “Cursos semanais de História da Arte”, ministrados pelos assistentes 
de Bardi, Enrico Camerini e Renato Czerna. 

A principal novidade nesse primeiro momento, no entanto, foi a criação 
de uma programação voltada ao público infantil, organizando o “Club Infantil 
de Arte” e seu respectivo curso, o primeiro ateliê de arte para crianças em um 
museu brasileiro, fundado por Suzana Rodrigues. Seguindo conceitos difun-
didos a partir das ideias educacionais modernistas, o Club procurava ressal-
tar a importância da educação estética na formação dos indivíduos, com base 
na “livre-expressão” e no trabalho espontâneo das crianças. Esse interesse do 
Museu em afirmar o ensino e a prática artística para as crianças estava afinado 
com as iniciativas que haviam sido implementadas na cidade nos anos 20 e 30, 
como a Escola Brasileira de Artes, instituído por Theodoro Braga, os cursos de 
arte para crianças e jovens, ministrados por Anita Malfatti, e, em seguida, as 
práticas do Departamento de Cultura de Mario de Andrade com a criação do 
curso para crianças na Biblioteca Infantil Municipal.86 

Há também nesses anos iniciais do MASP um Seminário de Cinema, 
que teve início em 1949, contando com a colaboração de Alberto Cavalcanti, 
e que teria dado origem a um Departamento de Cinema; um Curso de 
Música moderna, coordenado por Roberto Schonorenberg e Jorge Wilheim; 

85. CANAS, Adriano Tomitão, op.cit., p.48.
86. Cf. o panorama do período apresentado por BARBOSA, Ana Mae, “Introdução” in BAR-
BOSA, Ana Mae (org.). Ensino da arte: memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2014, pp.3-
4. Especificamente a respeito da importância da experiência do Clube Infantil de Arte do 
MASP, ver BREADRIOLLI Rita, “A liberdade como método: um projeto moderno em ação 
‘pioneira’ de ensino da arte no Museu de Arte de São Paulo”, in BARBOSA, Ana Mae (org.). 
Ensino da arte: memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2014, pp.197-225. No ensaio, a 
autora demonstra como ao longo dos anos 30 há um crescente interesse pela arte infantil, 
especialmente por parte dos modernistas, que passa a ser objeto de exposições e artigos de 
jornal. Entre aqueles que se dedicaram ao seu estudo e difusão dos novos valores atribuídos 
a ela, estão Anita Malfatti, Mario de Andrade e Flavio de Carvalho, ao promover o “mês dos 
alienados e das crianças” no CAM em 1933. Retomaremos esse tópico ao abordar o Curso 
de Formação de Professores de Desenho proposto por Flavio Motta.
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um Curso de Gravura, coordenado por Poty Lazzarotto; um Curso de 
Fotografia, para o qual foi montado um laboratório e estava aos cuidados de 
Thomas Farkas, Geraldo de Barros e Sascha Harnish, que foi bastante ativo 
na documentação das obras do próprio museu em seus primeiros anos; um 
Departamento de Teatro, sob a direção de Gianni Ratto.87 Segundo Adriano 
Tomitão Canas, também se estabeleceu em 1950 um “Curso popular de 
Introdução à arte”, que seria ministrado por Flavio Motta, sobre o qual não 
há outros registros, mas que parece dialogar com suas iniciativas junto ao 
grêmio estudantil da FFCL-USP, anos antes.88 

Ainda que atraíssem um bom público e tivessem a participação e o empe-
nho de figuras renomadas em cada uma de suas áreas, ao que parece, nesse pri-
meiro momento, esses cursos ainda se constituíam enquanto iniciativas desco-
nectadas, reunidas mais em função de disponibilidades e acasos – ou mesmo 
para atender necessidades do próprio museu – do que como parte de um proje-
to institucional mais articulado. É apenas com a ampliação da área educativa do 
Museu em 1950 que têm início uma organização nova nos cursos e tentativas de 
estabelecer programas mais estruturados, com sentido mais duradouro e inte-
grado, visando à formação especializada. A primeira dessas iniciativas foi a cria-
ção do Instituto de Arte Contemporânea (IAC), projeto que viria a formalizar, 
efetivamente no formato de uma escola, os cursos que vinham sendo desenvol-
vidos fragmentariamente, no sentido de afirmar o caráter pedagógico do museu 
que Bardi vinha postulando desde o início de seu funcionamento.

Segundo Ethel Leon, que estudou o projeto do IAC, durante os dois anos 
iniciais do museu, Bardi vinha estudando a possibilidade de fundar uma escola 
que pudesse formar especialistas em teoria e história da arte, voltados princi-
palmente aos trabalhos nos museus.89 A partir da documentação do arquivo, a 
pesquisadora analisa a relação de professores que ele gostaria de convidar para 
lecionar, e ressalta que a partir dela, é possível percebermos que a proposta era 
a de um curso de história da arte que contava com colaboradores de diversas 
especialidades, o que pressupõe uma visão muito particular da história da arte, 

87. BARDI, Pietro Maria, História do MASP, p.14.
88. Não foi encontrado em seu arquivo pessoal nenhum documento sobre esse curso.
89. LEON, Ethel. IAC - Instituto de Arte Contemporânea escola de desenho industrial do MASP 
(1951-1953) - primeiros estudos. São Paulo: FAU-USP, 2006, p.18 (dissertação de mestrado).
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mais abrangente e ligada ao cotidiano. A lista continha antropólogos, artis-
tas, arquitetos, críticos de arte, educadores, como Geraldo Ferraz, Lourival 
Gomes Machado, Quirino da Silva, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Thomas 
Farkas, Luis Saia, Rodrigo de Mello Franco, Gilberto Freyre, Pierre Verger, 
Germain Bazin, entre outros.90 No entanto, este projeto de uma escola volta-
da à formação de historiadores da arte, ainda segundo a pesquisa de Leon, é 
deixado de lado a partir de um certo momento e dá lugar ao Instituto de Arte 
Contemporânea. Segundo a autora, Bardi pode ter considerado que a missão 
de formar historiadores da arte talvez não fosse mais tão necessária, e ao con-
trário, fazia sentido naquele momento conseguir estabelecer um lugar para o 
design moderno de forma a poder intervir no mundo da indústria em franco 
processo de expansão em São Paulo.91 Segundo ela, ainda como projeto, o IAC 
não havia definido seu foco: ora era descrito nos documentos como sendo 
fruto da reunião de cursos de diferentes naturezas, como desenho, fotografia, 
gravura, etc., ora ele seria especificamente uma “escola de design”.92

Quando lançado, em 1950, o IAC tem seu programa apresentado 
como uma escola de desenho industrial. Nele, era proposto um curso de dois 
anos de duração, que tomava como modelo o ideário da Bauhaus de Dessau 
e no qual a arquitetura tinha papel relevante, sendo reiteradamente abor-
dada por diferentes disciplinas e professores arquitetos ao longo do curso. 
No IAC, Flavio Motta leciona História da Arte, e é provável que tenha sido 
através desse espaço que ele estabeleceu um contato mais aprofundado com 

90. Idem, ibidem, p.20.
91. Idem, ibidem, p.23.
92. A documentação original encontrada no arquivo de Flavio Motta também não esclarece 
diretamente essa ambiguidade, no entanto, o que se pode concluir é que em seus primeiros 
anos de funcionamento os outros cursos já existentes continuaram como cursos livres, e a 
denominação IAC era aplicada apenas ao curso de desenho industrial; e a partir do momento 
em que o curso de desenho industrial se encerrou, em 1953, o nome de IAC continuou a ser 
usado para designar o conjunto de cursos oferecidos pelo museu, e foi também incorporado 
pela Fundação Armando Álvares Penteado durante a parceria com o Museu. Isso pode ser 
concluído, por exemplo, a partir do documento “Relação do número de aulas dadas, durante 
o 1º semestre de 1952, aos seguintes cursos”, datilografado, 1952, no qual os cursos daquele 
ano são listados, e do informe “Instituto de Arte Contemporânea” datilografado, fevereiro de 
195], e também pelos diversos documentos em papel timbrado do IAC com o endereço da 
Fundação Armando Álvares Penteado em anos seguintes. Arquivo Flavio Motta .
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as questões da arquitetura, a partir do contato com os outros professores e os 
conteúdos das aulas em si. 

O curso do IAC teve início em 1951, mesmo ano em que se inaugura 
a I Bienal de São Paulo, e foi aberto no mesmo dia da abertura da exposição 
no MASP de Max Bill, ex-aluno da Bauhaus e, em 1953, fundador da escola 
de Ulm, o que claramente demarcava as intenções e referências da nova insti-
tuição.93 Nesses anos, entre 1952 e 53, têm-se a impressão de que os cursos do 
museu definitivamente tomam uma forma mais clara, e mesmo os que haviam 
iniciado nos anos anteriores também se consolidam, algumas vezes sendo 
agrupados em “Departamentos” que visavam organizar as atividades de cada 
área. Como um exemplo, no ano de 1952 as atividades foram as seguintes: 

Seminário de cinema, Alberto Cavalcanti, Paulo Emilio Salles 
Gomes, entre outros; Gravura, prof. Poty Lazzarotto [o curso 
foi assumido pela profa. Renina Katz a partir de 1953]; Desenho 
Infantil, prof. Hebe de Carvalho; Modelagem Infantil, prof. Hebe 
de Carvalho / Cartonagem Infantil (curso de apenas 2 aulas); 
Iniciação Musical; Tecelagem, prof. Klara Hartoch; Instituto de 
Arte Contemporânea; Coral misto para adultos; Coral infantil; 
Bailado Infantil, profa. Kitty Bodenheim e profa. Ruth Krumholz; 
Jardinagem, prof. Edgar Fernandes Teixeira; Inglês; Grupo expe-
rimental de rádio; Orquestra sinfônica juvenil, dirigida pelo 
maestro Mario Rossini [departamento de música foi organizado 
por Yvone Levi], maestro Arthur Kauffmann; Escola de propa-
ganda, coordenada por Rodolfo Lima Martensen, Renato Castelo 
Branco e Geraldo Santos; diversos professores; Desenho livre, 
(havia sido iniciado por Roberto Sambonet; naquele momento o 
professor era G. Novelli) 94

93. Segundo os depoimentos no trabalho de LEON, Ethel, op. cit., pp.42-43.
94     Documento sem título, datilografado, 1952. A relação de cursos apresen-
tada segue a mesma ordem em que se encontra listada na programação. Neste 
documento específico não se encontra a relação de professores de cada curso, 
que foi montada a partir da pesquisa bibliográfica e registros de outras cartas e 
documentos presentes no Arquivo Flavio Motta.

<< 49. | 50. Folheto Infor-
mativo do Instituto de Arte 
Contemporânea do Museu 
de Arte de São Paulo, 1951. 
Arquivo Flavio Motta.
< 51. | 52. Folheto Infor-
mativo do Instituto de Arte 
Contemporânea do Museu 
de Arte de São Paulo, 1951. 
Arquivo Flavio Motta.
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Não por acaso, em 1952 é firmado um convênio entre o Museu e a 
Prefeitura de São Paulo, a partir do qual alguns dos cursos passam a ofere-
cer diversas bolsas de estudo aos alunos.95 Embora não sejam claras quais 
as outras contrapartidas, o convênio representa uma institucionalização dos 
cursos, que se consolidam como um conjunto mais coeso a partir desse ano. 
Na documentação enviada à prefeitura de São Paulo relativa ao ano de 1953, 
a lista de cursos apresentada no ano anterior sofre algumas poucas altera-
ções, e nos registros posteriores, com alguns acréscimos e desfalques even-
tuais, ou pequenas alterações no nome do curso, de um modo geral a lista se 
mantém a mesma, indicando a continuidade pretendida. Assim, na docu-
mentação relativa a 1953, 54 e 55, a lista dos cursos permanece praticamente 
a mesma, e são os seguintes:

Curso de formação de professores de desenho; Escola de propa-
ganda; Curso de desenho artístico e iniciação à pintura, prof. 
Waldemar da Costa, prof. Gastone Novelli; Curso de desenho 
para principiantes e modelo vivo, prof. Gastone Novelli; Curso 
de Gravura, profa. Renina Katz; Curso de Escultura; Curso de 
Fotografia, prof. Guilhermo Marconi; Curso de Tecelagem, profa. 
Klara Hartoch; Seminário de Cinema, prof. Juan Carlo Landini 
(câmera), George Monteil(som), George Walter Durst (televi-
são); Curso de Ikebana (1954-55); Curso de desenho e modela-
gem infantil, profa. Hebe de Carvalho; Curso de bailado infantil 
para meninos, profa. Kitty Bodenheim; Curso de aperfeiçoamen-
to em instrumentos musicais (específicos de cada instrumen-
to); Orquestra Sinfônica juvenil, M. Arthur Kauffmann; Curso 
de Iniciação Musical; Curso de Califasia, prof. Nelly Villara dos 
Santos; Curso de Inglês

95     Carta ao Secretário da Educação e Cultura/Prefeitura Municipal de São 
Paulo, 30 de março de 1953. Datilografado, 3p. Arquivo Flavio Motta. Conforme a 
documentação presente no arquivo de Motta, os cursos do museu eram pagos; 
aqueles com maior carga horária custavam Cr$350 por mês em 1955, o que na-
quele ano correspondia a 15% de um salário mínimo.
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O que nos parece claro é que quando nos deparamos com a lista de 
cursos, prevalecem aqueles de sentido mais aplicado, ligados não somente à 
educação artística e que se relacionam diretamente com a ideia proposta pelo 
museu de “educar o gosto” e desenvolver habilidades e talentos artísticos; mas 
também os que possuem um sentido profissionalizante seja no campo da for-
mação de professores de desenho, seja no campo do design, da publicidade e 
da comunicação de massa, voltados a uma aplicação direta no universo urba-
no-industrial que se aprofunda na cidade naquele momento.96 E nesse senti-
do, outras temáticas - como inglês, califasia – que num primeiro momento 
parecem dissonantes desse escopo mais diretamente ligado às artes, podem ser 
também entendidos como uma preparação para inserção no campo do traba-
lho, como uma complementação a uma formação mais geral.

É possível perceber também que o predomínio da história da arte como 
um curso autônomo nos primeiros anos dos cursos, vai dando lugar a cursos 
menos especializados, num escopo mais amplo de temas, ao mesmo tempo em 
que a especialização e o aprofundamento vão acontecendo dentro das escolas 
específicas – IAC, Propaganda e Formação de professores de desenho. Nelas, 
a história da arte aparece nos currículos com um certo peso, considerada rele-
vante para essas áreas. Ao mesmo tempo, iniciativas como o programa de TV 
Video de Arte e a própria programação educativa do Museu, com a exposição 
didática, demonstram o propósito de popularizar e difundir a história da arte 
em outros formatos e por outros meios. 

A importância da documentação relativa aos cursos do MASP no arqui-
vo de Flavio Motta a partir de 1953 sugere o crescente envolvimento do pro-
fessor na organização dos cursos desde então. Em diversos documentos do 
período inclusive ele passa a assinar como “Assistente de direção” do Museu. 
Também segundo a documentação, como notamos acima, Motta assumiu a 
diretoria interina do Museu entre agosto de 1953 e agosto de 1954, período 
durante o qual Bardi e Lina acompanhavam o acervo do MASP em sua famosa 
excursão internacional. Mas essa posição mais ativa de Motta no Museu não 
parece se restringir somente aos cargos administrativos: pode-se perceber que 
ele gradualmente assumirá também o protagonismo no ensino de História 

96. Retomaremos essa questão mais adiante, em relação ao curso de formação de profes-
sores de desenho.

> 53.  Relação dos cursos e 
do número de aulas dadas 
durante o 1o semestre de 
1952. Arquivo Flavio Motta.
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54. Relação dos cursos do 
MASP, 1953. Arquivo Fla-
vio Motta.
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55. Relação dos cursos do 
MASP, 1954 ou 1955. Ar-
quivo Flavio Motta.
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da Arte na instituição, tema que nos anos iniciais era conduzido pelo próprio 
Bardi e compartilhado entre os outros monitores formados junto com Motta. 
Com Bardi mais envolvido com outras questões institucionais, de fato ele se 
tornaria a figura responsável pelo ensino neste campo a partir daquele momen-
to, aparecendo como o único professor de História da Arte no Museu em toda 
a documentação dos cursos a partir de 1953. 

É nessa posição que ele irá organizar os conteúdos dos cursos e 
efetivamente protagonizar duas iniciativas do Museu nesse período, de gran-
de importância para os propósitos deste trabalho: um programa de populari-
zação de história da arte na TV e o curso de formação de professores de dese-
nho, que seria depois absorvido pela Fundação Armando Alvares Penteado. 
A primeira delas, o programa televisivo Video de Arte na estação de televisão 
criada por Assis Chateaubriand em 1950, a TV Tupi, foi iniciado ainda em 
1952 e funcionava nas dependências do próprio MASP. Idealizado por Flavio 
Motta, o programa se constituía de um curso semanal de História da Arte, 
que foi transmitido ao vivo durante todo o ano de 1952.97 Destinava-se ao 
público geral, não especializado nos assuntos artísticos, e representava uma 
possibilidade inédita naquele momento pois seria capaz de atingir um público 
bem mais amplo que os frequentadores do Museu. Nesse sentido, a iniciativa 
levava ao limite o projeto de ampliação da formação e do conhecimento em 
história da arte, encampado pelo museu e representado pela mostra didática 
e as diversas turmas dos cursos, mas também o projeto de aproximação de 
um outro público, que interessava particularmente a Flavio Motta e que não 
era fácil ser atraído para o Museu de Arte. Se em suas primeiras transmissões, 
a TV Tupi atingia cerca de 500 aparelhos pela cidade (com boatos de que 
Chateubriand teria literalmente espalhado 200 aparelhos em diversos locais 
para que as pessoas pudessem acompanhar suas primeiras investidas no 
setor), ao final de 1951 já eram cerca de 7 mil aparelhos em funcionamento, 
em São Paulo e Rio de Janeiro, as duas cidades onde a TV Tupi era transmi-
tida em seus primeiros anos.98 E segundo o texto “lições de arte para 20.000”, 

97. Segundo depoimento de Flavio Motta – que sempre se referia ao curso televisivo com en-
tusiasmo – o equipamento que a TV dispunha naquele momento apenas fazia a transmissão 
ao vivo, não possibilitando as gravações, assim não há nenhum registro dessa experiência.
98. LEAL, Plínio Marcos Volponi , “Um olhar histórico na formação e sedimentação da TV no 

< 56. Carta ao Secretário 
de Educação e Cultura. 
São Paulo, 30 de março de 
1953. Arquivo Flavio Motta.
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numa perspectiva um pouco mais otimista, publicado na revista Habitat em 
1952 e atribuído à Flavio Motta, tratava-se de um público que o Museu vinha 
se esforçando para conquistar:

“o próprio museu, há cinco anos, vem lutando para desenvolver 
um clima de interesse pelas artes plásticas. Dizemos lutando, por-
que o Sr. P.M. Bardi em 1947, alguns meses antes de inaugurar o 
museu reunia, com relativa dificuldade, uns 20 alunos de histó-
ria da arte. [...] sempre também estava ausente o grande público, 
o público que é preciso conquistar, formado por estudantes, por 
médicos, advogados, engenheiros, professores, etc.”99

O programa era organizado a partir de roteiros montados por Flavio 
Motta, que definiam as imagens que seriam mostradas na tela - filmadas a par-
tir de reproduções das obras escolhidas para cada assunto e, ao fundo, o texto 

Brasil”, in VII Encontro Nacional de História da Midia, Fortaleza, agosto de 2009.
99. “Lições de arte para 20.000”, Habitat, n.7, abril/junho de 1952, p.86.

56. | 57.  Etapas de elabo-
ração do programa Video 
de Arte, 1952. Habitat, n. 
7, p.87
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que Flavio havia elaborado era lido por Heitor de Andrade, radialista da Radio 
Difusora, e em alguns momentos era entremeado por músicas.100 Com dura-
ção de no máximo 15 minutos, na maioria dos programas eram mostradas 
por volta de 60 imagens de obras.101 Quase todos os roteiros e as reproduções 
das imagens utilizadas estão preservados no arquivo de Flavio Motta, e através 
deles podemos perceber que o programa seguia uma abordagem cronológica 
da história da arte, e na maioria das vezes se organizava a partir das “escolas” 
ou assuntos que se fechavam dentro de um único episódio. 

De modo geral, na leitura dos roteiros, fica clara a intenção de falar 
a um público leigo, dispondo de um vocabulário sem nenhuma erudição, 
numa linguagem que permitia um entendimento imediato. O texto procura-
va explicar as obras mostradas relacionando-as ao contexto político, geográ-
fico e social de cada período, destacando os temas presentes nas obras – os 

100. Idem, ibidem, p.87.
101. Segundo explicação na matéria citada, cada uma das imagens das reproduções não 
deve aparecer na tela por mais de 10 segundo, pois se ficasse muito tempo, a imagem “fixa” 
acabava por queimar a tela do aparelho.

58. | 59.  Etapas de elabo-
ração do programa Video 
de Arte, 1952. Habitat, n. 
7, p.87
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60. Classificação e organ-
ziação das reproduções a 
serem utilizadas no pro-
grama sobre Rembrandt, 
1952. Arquivo Flavio Motta.
61. Flavio Motta em ação-
durante o ensaio do pro-
grama no estúdio. Arquivo 
Flavio Motta.
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assuntos retratados – e sua relação particular com cada momento históri-
co. Não se travava de uma abordagem a respeito de técnicas ou informações 
mais específicas, nem de estabelecer relações com outros momentos artísti-
cos, proporcionando um entendimento bastante imediato das obras. Ao mes-
mo tempo, é interessante perceber que Flavio Motta adquire todo um novo 
repertório de técnicas de filmagem e de montagem, que vão sendo usadas 
para construir a narrativa sobre as obras, e que se tornam meios importantes 
de constituição de seu discurso didático em história da arte. Assim, como se 
explica no texto da Habitat, a câmera muitas vezes deve se movimentar sobre 
o quadro, pois a forma das telas não encaixa proporcionalmente naquela da 
tevê. Desse modo, a própria escolha da sequência de movimento – que é 
explicada no roteiro – já constitui por si mesma uma escolha narrativa. Do 
mesmo modo, a escolha das imagens não deve ser pautada somente no dis-
curso histórico, mas também num certo ritmo desejado, que organiza o pro-
grama e o mantém interessante ao público.

62. | 63. Cartelas do pro-
grama Video de Arte. Ar-
quivo Flavio Motta.
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< 64. Roteiro do progama 
“A pintura holandesa no 
século XVII”, exibido em 22 
de fevereiro de 1952, p. 1. 
Arquivo Flavio Motta.
65. Roteiro do progama “A 
pintura holandesa no sé-
culo XVII”, exibido em 22 
de fevereiro de 1952, p. 2. 
Arquivo Flavio Motta.
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< 66. Roteiro do progama 
“A pintura holandesa no 
século XVII”, exibido em 22 
de fevereiro de 1952, p. 3. 
Arquivo Flavio Motta.
67. Roteiro do progama “A 
pintura holandesa no sé-
culo XVII”, exibido em 22 
de fevereiro de 1952, p.4. 
Arquivo Flavio Motta.
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1.3. O Curso de Formação de Professores de Desenho

A outra iniciativa de Flavio Motta no Museu, que teria diversos desdo-
bramentos em sua atividade posterior, foi a criação do Curso de Formação de 
Professores de Desenho, por ele idealizada e dirigida. O curso funcionou entre 
1953 e 1967102, mas começou a ser pensado no ano anterior. Para a compreensão 
dessa experiência e de seu significado, é necessário entender quais os debates 
que deram origem a essa proposta, seus antecedentes e experiências prévias. 

Nas diversas propostas e estudos no campo da educação, a expressão 
“ensino do desenho”, muito utilizada até o final dos anos 60, refere-se à disciplina 
de ensino artístico nas escolas de um modo geral, não se restringindo à técnica 
do desenho propriamente dita, incluindo também experiências tridimensionais, 
desenho técnico, colagens, pintura e outras técnicas diversas comumente usadas 
no ensino escolar da arte. Os trabalhos de Ana Mae Barbosa sobre a história do 
ensino do desenho no Brasil fazem uma reconstituição histórica do tema e do 
modo como foi abordado, e serão usados como base para retomarmos breve-
mente essa genealogia para situar o curso então proposto por Flavio Motta.103

De acordo com a leitura de Barbosa, o início dos debates acerca do ensi-
no do desenho no Brasil remonta à vinda da Missão Francesa. Lebreton, o 
chefe da Missão, tinha o plano original de estabelecer aqui uma escola que 
correspondesse aos debates em curso na França naquele momento, que pro-
curavam aproximar o aprendizado das atividades artísticas aos ofícios mecâ-
nicos, estabelecendo um ensino de cunho mais popular, fazendo convergir os 
métodos e objetivos das academias aos das corporações de ofícios, um “casa-
mento feliz entre as belas artes e a indústria.104 Segundo ela, Lebreton pre-
tendia que a escola no Brasil mantivesse um equilíbrio entre a educação da 
burguesia e a educação popular. Como se sabe a Missão chegou ao Brasil em 
1816, mas sua escola só iria começar a funcionar dez anos depois. Com o lon-

102. No relatório que apresenta todos os cursos da FAAP, de 1960, está informado que o 
curso foi fundado em 1952, apesar de não constar na relação de cursos mencionada.
103 Cf. BARBOSA, Ana Mae, “Arte e Educação” in ZANINI, Walter (org.), História Geral da 
Arte no Brasil, São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, 1983, pp.1077 – 1095; BARBOSA, 
Ana Mae (org.), Ensino da arte: memória e história. São Paulo, Perspectiva, 2014; BARBOSA, 
Ana Mae, Redesenhando o desenho: educadores, política e história. São Paulo, Cortez, 2015.
104. BARBOSA, Ana Mae, Redesenhando o desenho: educadores, política e história, p.31-42.
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go período antes de seu estabelecimento e a morte de Lebreton em 1819, seu 
projeto inicial seria desvirtuado – assim como seu nome seria trocado - antes 
mesmo de que seus trabalhos tivessem início.105 

O modelo de ensino que se consolidou na Academia Imperial de Belas 
Artes, baseado na cópia de retratos e estampas de paisagens europeias, acabou 
por definir o modo como o ensino de desenho seria conduzido nas escolas 
secundárias de formação das elites, isto é, tratado como um símbolo de dis-
tinção e erudição, um “adorno cultural”, e prevaleceria sem contestação até 
1870.106 Em paralelo, a tarefa de “formar os artífices e também os artistas das 
classes operárias” acabou ficando com os Liceus de Artes e Ofícios, criados em 
diversos estados a partir do modelo implantado no Rio de Janeiro, cujo Liceu, 
fundado em 1856 pelo arquiteto Francisco Bethencourt da Silva, atrairia um 
grande número de matrículas já em seus primeiros anos de funcionamento.107

Com a criação do partido republicano em 1870, a situação educacional 
passou a ser alvo de críticas, assim como outros setores da política imperial. 
Uma parcela dos liberais começou a contestar o modelo de ensino vigente e 
defender “a ideia de que uma educação popular para o trabalho deveria ser 
o principal objetivo do desenho na escola”. Sob esta diretriz, tem início uma 
campanha para tornar o ensino do desenho obrigatório nos cursos primário 
e secundário: “propunham-se a dar um conhecimento técnico de desenho a 
todos os indivíduos de maneira que, libertados da ignorância, fossem capazes 
de produzir suas invenções.”108 Como nos mostra a autora, os liberais brasi-
leiros elegeram como modelo para o ensino da arte no Brasil o trabalho do 

105. Lebreton foi substituído por Henrique José da Silva, pintor português que se opunha 
claramente aos artistas franceses. A escola que se chamaria originalmente ‘Escola Real de 
Ciências, Artes e Ofícios” com o novo diretor passa a se chamar “Academia Real de Desenho, 
Pintura, Escultura e Arquitetura Civil”, que deixa claro o caráter conservador que passava a 
assumir naquele momento. A alteração do caráter da escola levou inclusive a exclusão de artí-
fices e artesãos que haviam vindo ao Brasil junto com os pintores da Missão, “gente de ofícios 
práticos e mestres e professores para o desenvolvimento da indústria e da agricultura”, que 
acabaram por se empregar na “indústria particular”. PEDROSA, Mario, “Da missão francesa: 
seus obstáculos políticos”, in Acadêmicos e Modernos, São Paulo: Edusp, 2004, p.47, pp.53-54.
106. Ana Mae Barbosa reconstitui esse panorama desde os primeiros anos. BARBOSA, Ana 
Mae, op. cit., p.43.
107. Idem, ibidem, pp.43-43.
108. Idem, ibidem, p.46.



90

educador americano Walter Smith que procurava “a união entre arte e técnica” 
através do desenho, tanto no ensino popular como no profissionalizante. Entre 
os divulgadores das propostas de Smith no país, Ana Mae Barbosa destaca 
Rui Barbosa, que em seus pareceres sobre a educação primária e secundária 
chegou a incluir trechos inteiros do livro de Smith, utilizando suas ideias como 
base de suas recomendações metodológicas para o ensino do desenho.

Rui Barbosa é não somente uma figura central para se compreender o 
papel da educação nesse momento de transição do Império para a República, 
mas também uma referência importante em diversos escritos de Flavio Motta, 
em momentos distintos de sua produção. A citação às suas contribuições para 
a constituição do ensino do desenho, através de seus pareceres “Reforma do 
ensino secundário e superior”, de 1882, e “Reforma do Ensino Primário e várias 
Instituições Complementares da Instrução Pública”, de 1883, é recorrente em seus 
pronunciamentos diretamente relacionados às questões de ensino.109 Recorrência 
que procura, como veremos adiante, não só ressaltar a importância da contribui-
ção de Rui Barbosa para a formulação de um projeto educacional republicano, 
mas também recuperar suas posições e atualizá-las, à luz da aproximação entre 
desenho e formação para o trabalho, como veremos adiante.110

De fato, trata-se de uma das mais influentes propostas para reformula-
ção do ensino no país, diversas vezes resgatada e estudada ao longo do tempo. 
Como fundamento de seus pareceres está uma defesa do ensino gratuito, obri-

109. BARBOSA, Rui. “Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da ins-
trução pública” in Obras completas, vol. X, tomo I ao IV. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Saúde, 1947. Segundo Maria Cristina Gomes Machado, pesquisadora da Casa de Rui Barbosa, os 
pareceres foram uma resposta a um decreto elaborado pelo ministro Carlos Leôncio de Carvalho, 
nº 7.247, de 19 de abril de 1879, que propunha uma reforma geral para o ensino primário e secun-
dário no município da Corte e o ensino superior em todo o Império num momento em que crescia 
o interesse pela instrução pública. Rui Barbosa analisou detalhadamente o decreto, estudou em 
profundidade a pedagogia internacional em voga naquele momento e elaborou um projeto subs-
titutivo que propunha uma reforma em outros moldes, que inclusive recomendava a criação de 
um sistema nacional de educação. Tratava-se de fato de um projeto de lei orgânica, que pretendia 
substituir a “política de decretos” por uma verdadeira plataforma nacional. Cf. MACHADO, Maria 
Cristina Gomes, “O projeto de Rui Barbosa: o papel da educação na modernização da sociedade” 
in: Anais da 23a Reunião anual da ANPED, Rio de Janeiro: ANPED, 2000. v. 1.
110. Vale notar que o pai de Flavio, Cândido Motta Filho, publicou em 1937 o ensaio “Rui 
Barbosa, esse desconhecido”. 
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gatório e laico como responsabilidade do Estado, em todos os níveis – da infân-
cia à universidade, como preparação do cidadão para o trabalho na sociedade 
industrializada. Para Rui Barbosa, a instrução escolar era necessária à consti-
tuição do caráter nacional, fator elementar ao desenvolvimento, e seria a chave 
para a modernização do país111, alcançada através da ênfase em dois assuntos: o 
ensino e difusão da ciência e o ensino do desenho, ao qual ele irá dedicar enor-
me atenção e considerar como uma condição ao progresso industrial:

“Vai-se começando a encarar o desenho como ramo essencial da 
educação geral em todos os graus, e, ainda, como a base de toda a 
educação técnica e industrial. Vai-se percebendo que ele constitui 
uma coisa útil em todas as partes do trabalho e em todas as con-
dições da vida; que é o melhor meio de desenvolver a faculdade 
de observação, e produzir o gosto do belo nos objetos da natureza 
e de arte, que é indispensável ao arquiteto, ao gravador, ao dese-
nhador, ao escultor, ao mecânico; que, em suma, dá à mão e ao 
olho uma educação, de que todos têm necessidade”.112

E como ferramenta necessária, estava distante de ser uma formação de elite: 

“A imaginação, a observação e a execução, essas três faculdades que 
o desenho promove, alimentam e multiplicam, não são faculdades 
de luxo, cuja educação se deixe ao arbítrio de pais mal esclarecidos; 
são pelo contrário, as mais usuais, as mais práticas, as mais indis-
pensáveis de todas as faculdades nas competências da vida entre 
indivíduo e indivíduo, entre nação e nação. Delas e, portanto, do 
ensino escolar, universal, imperativo do desenho de ornato, do dese-
nho de indústria, depende toda a prosperidade industrial do país”.113

111. Idem, ibidem.
112. BARBOSA, Rui, “Parecer do ensino primário” in Obras completas., vol. X, tomo II. Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1946, p.253 apud. AMARAL, Claudio Silveira. John 
Ruskin e o desenho no Brasil. São Paulo: FAU-USP, 2005, p.177 (tese de doutoramento).
113. BARBOSA, Rui, “Discurso e trabalhos parlamentares – Centenário de marquês de Pom-
bal – O desenho e a arte industrial” in Obras completas, vol. IX, tomo II. Rio de Janeiro: Minis-
tério da Educação e Saúde, 1948, pp.163-164, apud ALVES, Wilson Barbosa, A pedagogia de 
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Apesar de sua importância como modelo de organização, a reforma 
proposta por Rui Barbosa não chegou nem a ser submetida a votação. Os 
liberais acabaram por dar atenção ao assunto de uma reforma mais ampla na 
educação, impondo sua proposta de ensino do desenho na escola secundária, 
apenas com a Reforma Educacional Epitácio Pessoa, em 1901, que, no entanto, 
levou 9 anos para ser aprovada e teve seu caráter original muito alterado.

O desenho já havia entrado no currículo da Escola Normal de São 
Paulo com a reforma de ensino por que essa escola passou em 1890, quando 
o médico Caetano de Campos assumiu a direção da instituição.114 No entan-
to, segundo a pesquisa de Ana Mae Barbosa, estabelece-se ali a reprodução 
de um modelo de ensino de desenho que procurava seguir as propostas de 
Walter Smith, e que seria praticado quase sem alterações até 1958, atravessan-
do diferentes reformas educacionais. Como exercícios recorrentes constavam, 
por exemplo, a reprodução de ornatos e padronagens com técnicas de aumen-
to de escala, que poderiam ser desenvolvidas em trabalhos de artes gráficas 
e mesmo na decoração de interiores do início de século XX, mas que quase 
cinquenta anos depois, não faziam mais sentido como modelo de aprendiza-
gem.115 Ainda assim, mesmo que com outras intenções, esse desenho de senti-
do profissionalizante foi empregado no ensino público primário e secundário, 
nas escolas profissionais e nos liceus de artes e ofícios, enquanto as escolas 
particulares seguiram subordinadas às Belas Artes.

É importante notar que, de acordo com a pesquisa de Barbosa, nas pri-
meiras décadas do século XX, ao mesmo tempo em que sucessivas reformas 
tentavam ser implementadas em diversos estados, o tema do ensino em geral e 
do ensino do desenho em particular tornavam-se um assunto nacional, mobi-
lizando propostas políticas e debates entre correntes de educadores através de 
artigos frequentes nos jornais do período, a exemplo dos debates pela “nacio-
nalização” do desenho encabeçados por Theodoro Braga nos anos 20.116 Para 

Rui Barbosa versus a filosofia positivista: uma contribuição à discussão do ensino do desenho 
no Brasil. Bauru: FAAC-Unesp, 2016, p.27 (dissertação de mestrado).
114. LMEIDA, Jane Soares de. “Currículos da Escola Normal Paulista (1846-1920): Revendo 
uma trajetória”. Revista Brasileira de Estudos de Pedagogia, ,v.76, n.184, pp.674-675.
115. BARBOSA, Ana Mae, op. cit., pp.50-54.
116. Ver capítulo 4, “Theodoro Braga e o ensino do desenho: artigos de jornais”, Cf. BARBO-
SA, Ana Mae, op. cit., pp.103-166.
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ela, o período que se inicia nos anos 20 demarca o início de uma “lenta trans-
formação e modernização do ensino do desenho no Brasil”, que irá resultar em 
suas propostas mais relevantes, debatidas e implementadas como experiências 
pioneiras nos anos finais da década de 20. Naqueles anos, o que está em jogo 
é o papel social da educação em meio à crise político-social da oligarquia e 
como mecanismo de instauração de um regime mais democrático. Para tal, 
a educação em todos os graus entra em pauta, a partir de um amplo levanta-
mento e avaliação realizados por Fernando de Azevedo em 1926, que naquele 
momento era redator do jornal O Estado de S. Paulo, e realizou um inquérito a 
respeito da situação do ensino em âmbito nacional.117 Ao mapear os principais 
problemas e questões daquele momento, o inquérito acabou por mobilizar 
educadores em uma campanha nacional de renovação que culminou com o 
Movimento Escola Nova, que orientou as reformas que sucederiam naque-
les anos. A Escola Nova propunha uma forma particular de enfrentamento 
do ensino do desenho em seus currículos: “enquanto os liberais tinham como 
objetivo o ensino dos aspectos técnicos do desenho para preparar para o tra-
balho, a Escola Nova defendia a ideia da arte como instrumento mobilizador 
da capacidade de criar ligando imaginação e inteligência”.118 

Uma das renovações mais contundentes implementadas naquele 
momento foi a reforma proposta em 1928 pelo próprio Fernando de Azevedo 
para o Rio de Janeiro (DF) – continuada por Anísio Teixeira, que o sucedeu 
–, que remodelou inteiramente o aparelho educacional, desde o ensino pri-
mário, passando pela Escola Normal e os Institutos Profissionais. A reforma 
instituída por Azevedo, que também enfrentaria o problema da arquitetura 
escolar, foi responsável por inaugurar uma nova política educacional no país, 
estabelecendo efetivamente uma ruptura com as diretrizes pedagógicas que 
se arrastavam desde o Império119 e reverberando em iniciativas afins em São 
Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Nessa proposta o ensino do desenho assu-
mia lugar central e passava a ser matéria a ser ensinada em todos os anos da 

117. AZEVEDO, Fernando de, op.cit., pp.645-646. O inquérito em questão foi publicado como 
“A Educação na encruzilhada – problemas e discussões”, Obras Completas, vol.II. São Paulo: 
Edições Melhoramentos, 1926.
118. BARBOSA, Ana Mae, “Arte e Educação” in ZANINI, Walter (org.), História Geral da Arte 
no Brasil, p.1084.
119. AZEVEDO, Fernando de, op.cit., p.656.
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Escola Normal, tornando-se um tema central na formação dos professores, 
pois assumia nas escolas a mesma importância que as outras disciplinas, signi-
ficando “não mais a submissão ao desenho geométrico, mas a prática do dese-
nho de imaginação, desenho decorativo, desenho industrial, desenho gráfico 
(ou artes gráficas), desenho de observação” 120, transformando até mesmo o 
ensino de desenho nas escolas profissionais, que de “inibidoras da inventivida-
de” dariam lugar a um desenho que propiciava a “exploração da técnica aliada 
à criação”.121 Segundo a autora, o modernismo no ensino da arte e a Escola 
Nova são movimentos, portanto, que teriam caminhado juntos: 

“o modernismo não só valorizou a expressão pessoal como nos 
fez acreditar que todos são capazes de se expressar através da 
arte. Mais ainda, o modernismo propugnou que a prática da arte 
é importante para o desenvolvimento da capacidade criadora que 
todos nós temos em diferentes potenciais”.122 

Com o governo provisório de Vargas e a criação do Ministério da Educação 
e Saúde em 1930, a questão da educação passaria a ser tratada como problema 
estratégico, a partir da ideia de que era um lugar privilegiado para a constituição 
da nacionalidade.123 Tendo à frente, inicialmente o ministro Francisco Campos, 
educador responsável pela reforma de Minas Gerais, as propostas de renovação 
do ensino se espalharam por todo o país, implementando parte do ideário e algu-
mas experiências da pedagogia e filosofia de ensino do Movimento Escola Nova, 
como bem notou o crítico Antonio Candido.124 As mudanças trazidas no sentido 
da “unificação cultural” com a revolução de 30 reverberaram de modo signifi-
cativo no campo da educação, com um notável aumento do número de escolas 
de nível médio e profissionalizantes e, de modo mais efetivo, com a criação das 
Universidades, que “alteraram o esquema tradicional das elites”125, representando 

120. BARBOSA, Ana Mae, Redesenhando o desenho: educadores, política e história, p.217.
121. Idem, ibidem, p.197.
122. Idem, ibidem, p.184.
123. SCHWARTZMAN, Simon et al. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro: Paz e Terra/
Edusp, 1984, pp.55-56.
124. CANDIDO, Antonio, op. cit., pp.220-221.
125. Idem, ibidem, p.222.
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“[...] uma espécie de democratização dentro dos setores privile-
giados, com ascensão de seus extratos menos favorecidos. Sem 
contar que algumas faculdades de Filosofia efetuaram uma rela-
tiva radicalização das atitudes e concepções, devido à difusão das 
ciências sociais e humanas, que levaram o espírito crítico a domí-
nios onde reinavam a tradição e o dogmatismo [...]”.126 

No entanto, não tardaram a gerar um embate e disputar seu espaço com 
as estruturas mais conservadoras – no campo da educação, as instituições 
ligadas à formação católica e as forças armadas, que encontravam espaço no 
governo autoritário a partir de diversos acordos feitos com Francisco Campos. 
Conforme Fernando de Azevedo, os grupos entraram num claro conflito em 
relação às questões pedagógicas e a relação entre Estado e educação, cujo 
estopim havia sido a aprovação pelo Ministério do ensino religioso em todas as 
escolas públicas, em 1931. A disputa se prolongaria ao longo dos anos seguin-
tes e só seria efetivamente encerrada em 1937, “ano em que o golpe de estado 
cortou pela autoridade o conflito”.127 A ditadura do Estado Novo acabou por 
afastar os educadores progressistas do Estado, e até mesmo persegui-los, não 
obstante o Ministério da Educação do Estado Novo conduzido por Capanema 
mantivesse relações de ambígua proximidade com os intelectuais modernistas. 

Os resultados desse afastamento, especificamente para o ensino da arte, 
na prática solidificaram “alguns procedimentos antilibertários já ensaiados 
na educação brasileira anteriormente, como o desenho geométrico na escola 
secundária e na escola primária, o desenho pedagógico e a cópia de estampas”, 
de modo que não veríamos “a partir daí uma reflexão acerca da arte/educa-
ção vinculada à especificidade da arte”.128 Ainda segundo Ana Mae Barbosa, 
a “recuperação” para o ensino da arte só começaria efetivamente através de 
experiências mais pontuais ao final dos anos 40, como as escolas autônomas de 
arte para crianças que começaram a ser criadas em diferentes cidades, como a 
de Lula Cardoso Ayres no Recife em 1947 e a Escolinha de Arte do Brasil, no 

126. Idem, ibidem, p.223.
127. AZEVEDO, Fernando de, op.cit., pp.665-670.
128. BARBOSA, Ana Mae, “Entre memória e História” in BARBOSA, Ana Mae (org.). Ensino 
da arte: memória e história, p.4.
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Rio de Janeiro, por Margareth Spencer e Augusto Rodrigues em 1948. Para ela, 
essas experiências teriam dado início “a um movimento que se seguiu por todo 
o Brasil em direção a salvar a arte pelo espontaneísmo da criança e sua liberda-
de de expressão”, que rapidamente se multiplicaram, num quadro na qual pode-
ríamos inserir o curso de Arte Infantil do Masp mencionado anteriormente.

Especificamente no caso da formação dos professores, a principal ini-
ciativa no sentido da renovação foi também promovida por Anísio Teixeira na 
Universidade do Distrito Federal, instituição fundada no Rio de Janeiro em 1935, 
onde se organizou o primeiro Curso de Formação de Professores de Desenho, 
no qual lecionaram Mario de Andrade e Portinari129, o único do gênero no país 
naquele momento, e sobre o qual são escassas as informações. Segundo o decre-
to de fundação da Universidade, os cursos de formação pedagógica ocupavam 
lugar de destaque e compunham uma proposta de universidade “bastante origi-
nal, tanto na nomenclatura atribuída às escolas, quanto na divisão interna, como, 
ainda, nos cursos e serviços oferecidos, tais como a Escola-Rádio, os cursos de 
diplomática, de artes cinematográfica e coreográfica, etc.”130 

A autora também ressalta a influência da pedagogia norte-americana na 
importância conferida às artes industriais e aplicadas131, que se refletiria direta-
mente no curso proposto, conforme elencado no decreto de fundação: dentre os 
cursos de preparação para o magistério, seriam oferecidos “Cursos para forma-
ção do professor de artes do desenho (desenho, modelagem e artes industriais) 
das escolas secundárias comuns e secundárias técnicas”. Com a Universidade 
extinta em 1938 pelo regime ditatorial do Estado Novo, os futuros professores 
de desenho foram obrigados a concluir seu curso parte na escola Nacional de 
Belas Artes, parte na Pedagogia.132 A Universidade proposta por Anísio Teixeira 
representara, pois, um “desafio direto” ao projeto educacional que vinha sendo 
implementado pelo Ministério da Educação, que alegou que aquela instituição 
não seguia as regras determinadas para o ensino universitário em âmbito nacio-

129, Idem, ibidem, pp.3-5.
130. VICENZI, Lectícia Josephina Braga de. “A fundação da Universidade do Distrito Federal 
e seu significado para a educação no Brasil”. Forum Educacional. Rio de Janeiro, v.10, n.3, jul./
set. 1986.
131. De fato, Anísio Teixeira era um dos principais divulgadores das ideias de John Dewey no 
Brasil, que ele havia conhecido após estudar nos EUA em 1828.
132. BARBOSA, Ana Mae, op.cit., p.4.



97

nal, o que levou a seu fechamento. A grande perda que significou o fechamento 
da Universidade, por decisão de Capanema, para a vanguarda brasileira das pro-
postas educacionais é expressa por Mario de Andrade em carta ao ministro:

“Não pude me curvar às razões dadas por você para isso: lastimo 
dolorosamente que se tenha apagado o único lugar de ensino mais 
livre, mais moderno, mais pesquisador que nos sobrava no Brasil, 
depois do que fizeram com a Faculdade de Filosofia e Letras de São 
Paulo. Esse espírito, mesmo conservados os atuais professores, não 
conseguirá reviver na Universidade do Brasil, que a liberdade é frá-
gil, foge das pompas, dos pomposos e das pesadas burocracias”.133

Segundo Barbosa, apenas depois do Estado Novo, é que novos cursos de 
professores de desenho, ainda que “muito convencionais”, seriam criados em 
distintas instituições, e dentre eles o da Fundação Armando Álvares Penteado 
seria “o mais famoso”. Para a autora, uma tentativa mais inovadora só seria posta 
em prática com a entrada nos anos 60, na Universidade de Brasília, que também 
tinha Anísio Teixeira como seu organizador, num curso que praticava a inter-
disciplinaridade, e que permitia que os futuros professores de artes cursassem 
disciplinas em qualquer unidade dentro da universidade, mas que funcionou 
apenas de 1960 a 1965, interrompido pelo governo militar. No entanto, é pre-
ciso ressaltar que, ainda que do ponto de vista da história da educação o curso 
proposto por Flavio Motta para o MASP - que posteriormente se transferiria 
à FAAP – possa ser considerado uma proposta “convencional”, quando visto a 
partir do campo arquitetônico, trata-se de uma proposta instigante pelos nexos 
ali prefigurados com o ensino da arquitetura e do desenho industrial no Brasil.

Afinal como sugere a própria Ana Mae Barbosa, no Brasil, “a preocupa-
ção com o design sempre esteve subjacente ao ensino da arte”, entendendo por 
design o desenho como “projeto ligado à indústria, comércio, moda, publicida-
de”, diferente do “desenho como arte”. Assim, para a autora, o ensino do dese-
nho poderia ser entendido como um precursor do ensino de design. Em sua 
reconstituição histórica, de fato, ela procura ressaltar que em todas as tentativas 

133. Carta de Mario de Andrade a Capanema, 22 de junho de 1938, apud SCHWARTZMAN, 
Simon et al. Tempos de Capanema, p.82.
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sucessivas de definir qual seria o caráter e o objetivo do ensino de desenho nas 
escolas (e consequentemente a formação de seus professores) essa dicotomia 
entre “arte” e “técnica” ocupava o centro dos debates. Assim, nos projetos edu-
cacionais que procuravam estruturar o ensino de massa no Brasil, fortalecendo 
a escola pública, a popularização do ensino do desenho passava por assumir 
esse sentido de uma ferramenta de formação para o trabalho, por vezes inclu-
sive de modo mais direto, ensinando tecnicamente operações que pudessem 
ser aplicadas na indústria, na construção, etc., seja à maneira de Rui Barbosa; 
seja dentro de um espírito mais “humanístico, que buscava formar mentalida-
des”, como nas iniciativas de Fernando de Azevedo, que enxergava o ensino da 
arte com objetivos sociais e políticos. Através de métodos e propostas distin-
tas, as ideias de Rui Barbosa e o movimento Escola Nova seguiriam o mesmo 
caminho, indo contrariamente a uma concepção de ensino do desenho como 
expressão de erudição, baseado na repetição e na cópia de modelos prontos.134 

Sob a organização de Capanema, o Ministério da Educação promoveu, 
ainda em 1937, um grande plano de reestruturação do ensino em todos os níveis, 
o “Plano Nacional de Educação”, que acabou por não ser aprovado com o fecha-
mento do Congresso naquele ano. No entanto, nos anos seguintes, o Ministro irá 
implementar partes do projeto inicial, tentando restituir o grande plano nacional 
a partir de seus pedaços. O projeto que teve maior importância nesse processo 
foi a reforma do ensino secundário, no início dos anos 40, através da qual se pre-
tendia reafirmar os princípios que haviam guiado o Plano Nacional135: 

“O sistema educacional deveria corresponder à divisão econômico-
-social do trabalho. A educação deveria servir ao desenvolvimen-
to de habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papéis 
atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. Teríamos assim, 
a educação superior, a educação secundária, a educação primária, a 
educação profissional e a educação feminina; uma educação desti-
nada à elite da elite, outra educação para a elite urbana, uma outra 

134. Ver especificamente o capítulo.6 “O desenho na Reforma Educacional de Fernando de 
Azevedo” in BARBOSA, Ana Mae, Redesenhando o desenho: educadores, política e história, 
pp. 191-223. 
135. SCHWARTZMAN, Simon et al. Tempos de Capanema, p.189.
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para os jovens que comporiam o grande ‘exército de trabalhadores 
necessários à utilização da riqueza potencial da nação’ e outra ainda 
para as mulheres. A educação deveria estar, antes de tudo, a serviço 
da nação, ‘realidade moral, política e econômica’ a ser constituída”.136

A necessidade de reforma do ensino secundário era tomada, pois, como 
assunto de maior importância no ministério de Capanema, um consenso entre 
intelectuais e que seria capaz de definir “os destinos do Brasil moderno”, con-
forme analisa Otávio Leonídio.137 Em 1942, com a publicação da Lei Orgânica 
do Ensino Secundário, que definia a organização e o funcionamento do ensino 
secundário em suas minúcias, para todos os tipos de escolas propostos, a uni-
formidade e o controle estatal sob os mais diversos níveis de formação seria 
garantido, tendo como um de seus principais objetivos a “formação de uma 
consciência patriótica”.138 Alguns meses depois da publicação da lei, Capanema 
solicitaria a diversos especialistas que elaborassem os programas de diretrizes 
e conteúdos específicos a serem ministrados em cada disciplina. Lucio Costa 
elaboraria o programa para a disciplina de desenho, convite que, segundo 
Leonídio, teria recebido com entusiasmo. O arquiteto redigiu então uma pro-
posta de 56 páginas, da qual segundo o autor, podem ser apreendidos diversos 
significados importantes. 139 Em sua proposta, objetivamente, Lucio Costa iria 
então estabelecer o que deveria ser ensinado no curso de desenho do secundá-
rio, o curso para o qual Flavio Motta se proporia a formar professores. 

136. dem, ibidem, p.189. As citações que ele usa são de Capanema, “Conferência feita por 
ocasião do centenário do Colégio Pedro II a 2/2/1937”
137. Segundo o autor, que irá reconstituir a política educacional sob a gestão Capanema 
para analisar a contribuição de Lucio Costa no projeto de ensino do desenho, quando Capa-
nema realiza um balanço dos acontecimentos na área de educação, em 1946, elabora uma 
lista com o que considera os 34 feitos mais importantes nesse campo, e a reforma do ensino 
secundário ocupa o terceiro lugar, atrás da criação do próprio Ministério e da implementa-
ção de uma política de “maior aplicação de recursos financeiros” nesta área. Cf. LEONÍDIO, 
Otávio. Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924-1951). Rio de 
Janeiro: Ed. PUC-Rio / São Paulo: Loyola, 2007, pp.225-226.
138. dem, ibidem, pp.231-233.
139. “Ensino do desenho”, publicado originalmente na revista “Cultura”, publicação quadri-
mestral do Serviço de Documentação do Ministério de Educação e Cultura, 1948. Cf. COS-
TA, Lucio. Lucio Costa: sôbre arquitetura, Porto Alegre: CEUA, 1962, pp.129-160.



100

Logo no início de seu texto, Lucio Costa apresentaria como sendo uma 
das principais dificuldades do curso de desenho a incapacidade dos profes-
sores, “pessoas pouco esclarecidas ou mal esclarecidas”, o que nos demonstra 
que a percepção da falta de um programa de formação próprio reverberava em 
outras esferas. No entanto, ao invés de sugerir que se dedicassem esforços na 
formação dos docentes, a ideia de Lucio Costa era que o programa do curso 
fosse bem definido e que “a própria estruturação do curso atue por si mesma, 
de forma decisiva, na orientação do ensino. Deste modo, sendo o professor 
pessoa inteligente e mais bem informada, o ensino dará seu maior rendimen-
to; no caso contrário, a ação dele se tornará menos nociva”.140

Assim, para ele, a tarefa de estabelecer os conteúdos tornava-se crucial, 
e através de sua proposta é possível perceber o quanto o programa de Lucio 
Costa viria responder ao programa inicial formulado pelo Ministério: de um 
lado, consolidando um programa bastante fechado que possibilitasse o con-
trole estatal; de ouro, ao também considerar, de início, o desenho como um 
instrumento de expressão artística, que se manifestasse de acordo com a capa-
cidade do curso em “cultivar” o dom daqueles mais habilidosos. Segundo ele, 
“Importa, assim, cultivá-las a fim de que os mais capazes, neste particular, 
possam encontrar naturalmente seu caminho, ao invés de vê-lo obstruído por 
um ensino absurdo que ainda apresenta o grave inconveniente de estimular 
as falsas vocações”.141 Ao mesmo tempo, visava permitir que todos os alunos 
“tenham, senão a perfeita consciência  [...] do que venha a ser uma obra de arte 
plástica, não como simples cópia, mais ou menos imperfeita, da natureza, mas 
como criação à parte, autônoma.” Tratava-se, pois, de um discurso bastante 
distante do programa escola-novista, assim como da ideia que seria defendi-
da com clareza por Flavio Motta, com origem nos projetos apresentados, que 
considerava o ensino do desenho no sentido do desenvolvimento e educação 
visual para o trabalho industrial, o que não passava em nenhum momento pelo 
discurso de valores artísticos e pelo reconhecimento de talentos individuais. 

O curso proposto por Lucio Costa apresentava assim “modalidades” de 
desenho diferentes, cada qual para um objetivo específico, que variavam desde 
o despertar artístico e consolidação de talentos até o desenho técnico, consi-

140. Idem, ibidem, p.129. 
141. Idem, ibidem, p.130.
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derado aplicado ao “inventor que concebe e deseja construir”. Ainda que fos-
sem ministrados simultaneamente a todos os estudantes, ele recomendava que 
era preciso que ficassem claras as diferentes modalidades, os objetivos distintos 
no aprendizado do desenho, permitindo que o estudante pudesse se eleger que 
rumo seguir. E ainda que o desenho técnico e o desenho de observação fossem 
disciplinas específicas na proposta de Lucio Costa, como demonstra Leonídio142, 
eles estavam estruturados de modo a subsidiar o desenho de criação, considera-
do o foco e de fato, o objetivo final da proposta. Conforme Leonídio, 

“mesmo tendo afirmado, bem à saída, que todo o ensino de dese-
nho no curso secundário deveria ser ‘orientado simultaneamente 
em três direções distintas’, o programa apresentado se caracteriza-
va, outrossim, não apenas por um desequilíbrio entre as três moda-
lidades do desenho, mas por uma supremacia absoluta do desenho 
de criação sobre as outras duas modalidades de desenho.”143

Através dessa ênfase, Lucio Costa teria como objetivo maior do curso, 
ao final dos dois anos, o de despertar os estudantes para a apreciação da arte 
contemporânea e das obras de arte de um modo geral, isto é,

142. Cabe ressaltar que o trabalho de Otavio Leonídio traz uma análise e leitura minuciosas 
do programa proposto por Lucio Costa, que enfatiza seu sentido e importância dentro de 
um projeto específico de relação entre o modernismo e o Estado Novo. Não é nosso objetivo 
aqui pontuar cada aspecto desta construção que pode ser compreendido internamente ao 
projeto apresentado, no entanto, não deixamos de destacar a pertinência dessa leitura para 
a compreensão desse debate frente à proposta geral que Capanema tentava implementar. 
Para esse aprofundamento ver LEONÍDIO, Otávio, op. cit., pp. 236-246 e 260-286.
143. Idem, ibidem, p. 242. Segundo ao autor, a proposta de Lucio Costa estava claramente dis-
tante do que o Ministério esperava, o que pode ser verificado através do rigoroso parecer de 
Lourenço Filho, diretor-geral do INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos). O parecer 
critica com veemência e reprova a proposta elaborada por Lucio Costa sob a leitura de que ela 
não corresponderia aos objetivos estabelecidos pelo Ministério e definidos pela Lei Orgânica, 
no âmbito do ensino secundário, um objetivo “social”: “adaptar o ser humano às exigências da 
sociedade”, “encaminhar convenientemente o aluno na escolha de uma profissão”, em suma, “a 
formação patriótica dos estudantes e que, todas as contas feitas, tinha como objetivo a constru-
ção da nação”. Otávio Leonídio demonstra que, longe de ser um “descuido” ou uma “confusão” 
de Lucio Costa, sua proposta na contra-mão do projeto do Ministério tinha uma intenção deli-
berada de se posicionar contrariamente à proposta do Estado Novo. Idem, ibidem, pp.269-286.
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“possibilitar, aos poucos, um nível coletivo de simpatia, com-
preensão, discernimento e, como consequência, um grau gene-
ralizado de acuidade capaz de tornar a arte do nosso tempo de 
âmbito popular, pois é de lamentar-se que tantas criaturas que  
poderiam gozar dessa fonte puríssima de vida na sua plenitude, 
se vejam privadas dela tão-somente por falta de uma iniciação 
adequada; iniciação que deve constituir, portanto, a finalidade 
última do ensino do desenho no curso secundário.”144

É a partir desse quadro retrospectivo, que procuraria imprimir um 
sentido oposto ao de Lucio Costa à formação em desenho, que podemos 
compreender o Curso de Professores proposto por Flavio Motta em 1953, 
como parte desse debate e em face de posições e experiências prévias, que 
vinham mobilizando os educadores ao longo das décadas anteriores. De fato, 
no período em que estudara na FFCL, de intensos embates sobre a reorgani-
zação da formação dos professores, a questão específica do desenho não fôra 
parte da grade dos estudantes de pedagogia, nem tampouco dos cursos de 
Didática, ainda que fosse um tema presente nos jornais e nas discussões de 
ensino. Para se ter uma ideia, Cecilia Meireles publicou nada menos do que 
nove artigos sobre as relações da arte na educação entre agosto de 1941 e janei-
ro de 1942, no jornal A Manhã.145 

O curso de Flavio Motta, então, foi pensado inicialmente como um 
curso de nível superior, com três anos de duração, que prepararia professores 
diretamente para lecionarem “Desenho” no ensino secundário, e seria o único 
curso dessa natureza naquele momento em São Paulo. Até esse momento ele 
permaneceu como um curso de caráter profissional que autorizava o gradua-
do a lecionar no ensino primário e secundário, sujeito às inspeções estaduais. 
Um material bastante significativo como fonte de pesquisa é justamente um 
relatório elaborado pelo Professor José Nogueira de Camargo, que havia sido 
designado pelo Chefe do Ensino Secundário e Normal do Estado de São Paulo 
como Inspetor Estadual, a quem cabia acompanhar e avaliar o curso em ques-
tão. O relatório corresponde ao primeiro semestre de 1954, quando o curso 

144. COSTA, Lucio, op.cit., p.160
145. BARBOSA, Ana Mae, Redesenhando o desenho: educadores, política e história, p.237. 
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estava no seu segundo ano de vigência, e descreve as atividades, as instalações, 
a composição curricular, etc.146

Através dele, fica claro que o curso visava responder a uma demanda 
latente: as Faculdades de Filosofia em São Paulo naquele momento não pos-
suíam cursos específicos para o ensino do Desenho, ao mesmo tempo em que 
a disciplina era obrigatória nos currículos “ginasiais e normais”; a não ser por 
um curso de especialização nesta área oferecido pelo Instituto de Educação 
Caetano de Campos. O curso havia recebido as matrículas de 15 alunos em 
seu primeiro ano, e 13 alunos naquele segundo ano de existência. 

Além disso, o relatório também informa que o curso acontecia em três 
anos com aulas diárias, totalizando cerca de 20 horas de aulas por semana. O 
currículo era praticamente idêntico nos três anos e se baseava em seis disci-
plinas: Composição, Desenho Geométrico, Desenho livre, História da Arte, 
Psicologia e Sociologia, nos dois primeiros anos; no terceiro ano, Sociologia dá 
lugar à Didática Geral e Especial do Desenho. Por um lado, podemos reconhe-
cer que estão presentes aqueles eixos de formação do professor que conduziu a 
própria formação de Flavio Motta, onde as disciplinas de sociologia e psicologia 
com um enfoque educacional representavam a estrutura da formação didática; 
de outro lado, parece-nos que um curso de três anos com poucas disciplinas sig-
nifica um intenso aprofundamento nos temas, pois trata-se de uma carga horá-
ria maior do que a da própria formação em Pedagogia, o que significa implicar 
ao curso de Desenho uma relevância e uma especialização enormes.

 Esses primeiros anos do Curso de Formação de Professores de 
Desenho coincidem com uma crise institucional que atravessa o Museu: boa-
tos levantavam dúvidas sobre a autenticidade do acervo e fariam com que 
Bardi organizasse uma exposição itinerante com as obras mais importantes 
pelos principais museus da Europa, de modo a obter a respaldo no contexto 
internacional.147 Bardi e Lina embarcariam neste tour acompanhando o acervo 

146. Relatório do primeiro semestre de 1954. Datilografado, 31de julho de 1954, 11p. Arquivo 
Flavio Motta.
147. Segundo Renata Motta, a exposição percorreu os seguintes museus: teve início no Mu-
sée L’Orangerie de Paris [outubro de 1953], seguindo para o Palais de Beaux-Arts de Bru-
xelas [14 de janeiro a 28 de fevereiro de 1954], Central Museum de Utrecht [6 de março a 2 
de maio], o Kunstmuseum de Berna [8 de maio a 7 de junho], a Tate Gallery de Londres [19 
de junho a 15 de agosto] e o Kunsthalle de Dusseldorf [29 de agosto a 31 de outubro de 54], 

>> 68.  Relatório do 1o se-
mestre de 1954.  31 de ju-
lho de 1954, p. 1. Arquivo 
Flavio Motta.
>> 69.  Relatório do 1o se-
mestre de 1954.  31 de ju-
lho de 1954, p. 2. Arquivo 
Flavio Motta.
>> 70. | 78.  Relatório do 1o 
semestre de 1954.  31 de 
julho de 1954, pp. 3-11. Ar-
quivo Flavio Motta.
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e foi nesse período de um ano que Flavio Motta assumiu o cargo de diretor 
interino do museu. O desfecho dessa crise seria o acordo entre o MASP e a 
Fundação Armando Álvares Penteado148, iniciado em 1956, através do qual 
os cursos do Museu se transferiram para esta instituição, e assim também o 
Curso de Formação de Professores de Desenho. 

Num extenso documento redigido por Flavio Motta em 1960 – um 
caderno onde é apresentado todo o conteúdo, regulamentos e funcionamento 
das Escolas na Fundação Armando Álvares Penteado149 - encontramos a con-
ceituação do curso e seus propósitos, assim como detalhes de sua organização 
nesse momento.150 O documento apresenta os objetivos do curso, justificando 
sua necessidade a partir da ideia de ensino do desenho como uma contribuição 
a uma formação orientada para a produção industrial, no sentido do design, 
aproximando-se da conceituação desde campo defendida pelos educadores: 

“poucas são as entidades que se ocupam da preparação do pro-
fessor de desenho para o ensino médio. Acresce ainda que, nem 
sempre essas iniciativas refletem o desejo ou a possibilidade de res-
ponder, com ampla eficiência, à melhoria dos padrões de ensino 
de Desenho no Brasil, notadamente neste instante em que tanto 
se acelera o nosso processo de industrialização. Dia a dia o dese-
nho comparece a nossa percepção, seja entre as determinantes das 
formas industrializadas, seja no caráter da arquitetura, seja em 
manifestações espontâneas do espírito criador do povo, seja como 
linguagem, meio de expressão, tudo enfim faz parte daquilo que 
se chamou a ‘civilização da imagem’, ao se apontarem as rápidas 
transformações da fisionomia urbana em todos os seus aspectos.151

tendo sido encerrada no Palazzo Reale de Milão em fevereiro de 1955. p.25.
148. Trataremos do acordo entre o MASP e a Fundação e a transferência dos cursos no 
capítulo 2.
149. Trataremos da transferência dos cursos do museu para a Fundação em seguida.
150. “Escola de Arte, Fundação Armando Alvares Penteado” [...]. Um outro relatório, elabora-
do no ano em que os cursos se transferiram do Museu para FAAP, em 1956, também é fonte 
para as leituras empreendidas aqui, no entanto, o texto foi integralmente incorporado no 
caderno mencionado, e que portanto será usado como referência aqui.
151. MOTTA, Flavio, “Curso para formação de professores de desenho”, Caderno, p.18. Arqui-
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E ainda, ficam claras as filiações da proposta do curso aos projetos expe-
rimentados e discutidos ao longo das décadas anteriores, quando o autor des-
taca a importância do parecer de Rui Barbosa nessa concepção de ensino, o 
qual é citado em seu texto, e demarca com clareza o distanciamento entre a 
proposta do curso e o ensino tradicional das academias: “foi por isso analisada 
a própria posição do desenho nas diversas etapas da história da educação no 
Brasil, destacando-se entre outras coisas o ‘parecer sobre o ensino primário de 
1882’, onde Rui Barbosa já apontava a necessidade de formar professores com 
uma visão menos acadêmica”.

Flavio Motta cita expressamente o parecer de Rui Barbosa: 

“Afirma-se no parecer (p.155): ‘Todos os países, porém, que estrei-
taram essa vereda, vão-se vendo obrigados a constituir centros 
superiores (sic), que unifiquem, fecundem, harmonizem o ensino 
do desenho graduando uniformemente os métodos, regulando os 
programas, fixando a seleção dos modelos, e fornecendo às esco-
las normais, às escolas industriais, aos vários ramos do trabalho 
artístico e fabril, um núcleo de professores capazes e racional-
mente educados’. E ainda (p.160): ‘urge criar a indústria nacional. 
O embrião que existe entre nós, não tem vitalidade, por falta de 
elementos que, em todos os países, constituem a base suprema da 
prosperidade industrial: a educação do homem, a inspiração do 
gosto, o ensino da arte’. Prossegue (p.161): ‘Trata-se de um estabe-
lecimento superior de arte aplicada que nada tem com as acade-
mias’. Há assim um ponto fundamental na política de ensino do 
Brasil, que se buscou compreender: a liberdade das forças criado-
ras num plano de desenvolvimento e de consciência. ”152

Preparar professores para ensinar desenho era, nesse sentido, capacitar 
profissionais a treinar o olhar e a sensibilidade dos estudantes para as novas mani-
festações artísticas e culturais, segundo uma perspectiva adequada à modernida-
de, mas que também fossem capazes de “inventar algo no desenho”.153 Ou, confor-

vo Flavio Motta.
152. Idem, ibidem, p.19.
153. Idem, ibidem. s/p.



109

me Flavio iria destacar - mais uma vez através do Parecer de Rui Barbosa, que ele 
cita em seu texto “Introduzione al Brasile”, publicado na revista Zodiac, também 
de 1960, destacando os seguintes trechos: “educar a indústria: eis a fórmula racio-
nal da única proteção eficaz à produção industrial do país”. E ainda mais: “Se este 
ensino logra esta influência, é principalmente graças ao cultivo racional, metódi-
co, ramificado em numerosas instituições, do desenho industrial”.154

Parece-nos assim que essa missão específica atribuída ao Curso de 
Formação de Professores de Desenho representa a convergência das preocu-
pações e dos interesses pelos quais Flavio Motta transitava nesse final dos anos 
50. De um lado, como vimos, a proposta se insere diretamente nessa genea-
logia de seu campo de formação – o da educação – e dialoga com os projetos 
reformadores que vinham sendo debatidos e suas tentativas de implementação 
ao longo das décadas anteriores. Por outro lado, está diretamente relacionado 
ao projeto idealizado para o Museu de Arte por Lina e Pietro Maria Bardi, em 
suas intenções de promover o desenho industrial no Brasil e as ideias ligadas 
à difusão e popularização da arte e dos novos valores adequados à sociedade 
industrial, já experimentada anteriormente com o curso do IAC. 

Quando analisado dentro do escopo dos cursos do Museu na década de 
50, é possível perceber que o CFPD representa um modo de enfrentamento des-
sas questões a partir de premissas diversas e complementares àquelas do IAC. 
A escola pensada para o IAC visava atuar diretamente na produção industrial, 
através da formação de profissionais e parcerias imediatas com a indústria,

“jovens que se dediquem à arte industrial e se mostrem capazes 
de desenhar objetos nos quais o gosto e a racionalidade das for-
mas correspondam ao progresso e à mentalidade atualizada, acla-
rar a consciência da função do desenho industrial refutando a 
fácil e deletéria reprodução de estilos e o diletantismo decorativo; 
ressaltar o sentido da função social que cada projetista, no cam-
po da arte aplicada deve ter em relação à vida. Em uma palavra, 
o IAC, solicitando a colaboração definitiva da indústria, deseja 

154. MOTTA, Flavio, “Introduzione ao Brasile”, Zodiac, 6, maio de 1960. Citação à Rui Barbo-
sa, “Reforma do ensino primário e várias instituições complementares de educação pública”. 
A respeito do artigo de Flavio para a revista italiana, ver especificamente COSTA, Juliana 
Braga, op. cit., pp.83-117

>> 79. Escola de Arte. Fun-
dação Armando Alvares 
Penteado, p. 22. Arquivo 
Flavio Motta.
>> 80. Escola de Arte. Fun-
dação Armando Alvares 
Penteado, p. 32. Arquivo 
Flavio Motta.
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incrementar a circulação de ideias novas, de novos empreendi-
mentos no campo estético, erroneamente considerado “torre de 
marfim” para iniciados, generalizando o mais possível as con-
quistas da arte, da tradição e da cultura”155 

Já a proposta do CFPD se tratava de um trabalho de mais longo prazo, 
não apenas de incidência na escolarização como um todo, mas relacionada 
com a formação de uma mentalidade, de uma nova visão de mundo - no senti-
do da constituição de um campo fértil aos propósitos da “atualização do gosto” 
que o projeto do Museu pretendia alcançar. Não se tratava da formação de 
designers, mas de professores responsáveis pela educação visual das crianças e 
jovens que executariam futuramente as mais diversas tarefas profissionais. A 
proposta de levar os princípios do design à escola representava uma possibili-
dade de abrangência máxima, respondendo aos anseios de popularização do 
universo da arte, que Flavio Motta vinha almejando em outras tentativas.

Não deixa de ser instigante, por outro lado, pensar a convergência entre 
a proposta do Curso e os debates e as tentativas de reforma curricular junto 
à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde Flavio viria a lecionar 
a partir de 1954. De fato, a simultaneidade dos cursos de Flavio Motta nesses 
dois espaços merece um olhar mais atento156, no entanto, é possível destacar de 
início o modo como as questões da adequação dos currículos às novas deman-
das, a busca por novos modelos de ensino, os diversos debates e seminários 
que aconteciam naqueles anos na FAU-USP se relacionavam com um novo 
entendimento do desenho, da relação entre arte, técnica e indústria, assim 
como dos desafios emergentes na formação dos arquitetos, que culminariam 
na reforma curricular implementada na FAU-USP em 1962. 

De fato, este debate se estende e repercute em toda a trajetória de Flavio 
Motta, e que talvez tenha como sua expressão de síntese seu conhecido tex-
to publicado originalmente no Correio Braziliense em dezembro de 1967, 
“Desenho e emancipação”157, e republicado em 1975 pelo Centro de Estudos 

155. BARDI, Pietro Maria. Folheto de divulgação do Instituto de Arte Contemporânea do 
Museu de Arte de São Paulo, 1950.
156. Essa questão será retomada no item 2.1, no capítulo seguinte.
157. MOTTA, Flavio. “Desenho e emancipação”. Correio Braziliense, 16 de dezembro de 1967. 
Nesse momento da publicação, Flavio Motta passava uma temporada em Brasília, onde 
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Brasileiros do Grêmio dos estudantes da FAU, em companhia dos textos de 
Mario de Andrade e de Vilanova Artigas sobre o mesmo tema. Os quase 
quinze anos que separam “Desenho e emancipação” da criação do Curso de 
Formação de Professores de Desenho não impedem que, ainda que sob con-
textos completamente distintos e com a intenção de estabelecer outros diálo-
gos, Motta reforce muitas das ideias que vinha formulando desde os anos 50. 
Naquele momento, parecia-lhe possível supor que a aposta na industrialização 
como um caminho para a modernização do país já não fizesse mais sentido, 
e que o ensino de desenho voltado a uma ideia mais funcional de preparação 
dos jovens para o trabalho industrial não fosse mais um objetivo incontorná-
vel. Doravante, o “problema do desenho” assumiria um viés mais poético e ao 
mesmo tempo mais humanista, sem abandonar a relação entre desenho-de-
sign, aproximações que Flavio ali formularia ao estudar a palavra desenho e 
suas correspondências – “desígnio, design, draft, draw” e o sentido diverso de 
cada uma. De um lado, Motta irá aproximar o desenho da ideia de projeto, 
“uma espécie de lançar-se para a frente, incessantemente, movido por uma 
preocupação”, a “pré-ocupação” que “compartilharia da consciência da neces-
sidade”, e que ao se tratar de uma preocupação “como resultado de dimensões 
históricas e sociais, ela transforma o projeto em um projeto-social”. Assim, ele 
tenta buscar um sentido social presente no desenho, a partir da compreen-
são das relações que se estabelecem entre o termo desenho e o trabalho, em 
diferentes tempos: “o desenho, como palavra, conheceu transformações reais 
e efetivas, dentro das condições gerais da história, das condições enfim que 
direcionaram o trabalho dentro de determinadas relações de produção”.158

Para se aproximar do sentido que deseja empregar a essa associação de 
desenho-design-projeto, Flavio Motta usa como exemplo uma pequena histó-
ria com o sentido da palavra empregado pelo caipira: 

“Uma ocasião, perguntamos a um caipira da cidade de Jambeiro 
(Estado de São Paulo): com quem ele apreendera a fazer “figuri-
nhas” de barro para presépios; quem lhe dera os modelos; quem 
lhe ensinara. Respondeu, diante de uma pequena escultura: -‘o 

estava lecionando da UNB como professor convidado. Também nesta data se realizava o IV 
Salão de Arte Moderna do Distrito Federal, no qual era uma dos artistas participantes. 
158. MOTTA, Flavio, op. cit.
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desenho é meu mesmo’. Naquela oportunidade, os estudantes 
que nos acompanhavam ficaram surpresos com o sentido do 
termo. Para a maioria dos jovens, desenho era, apenas, registro 
gráfico, expressão em linhas, manifestação de formas em duas 
dimensões, esboço, traçado. Em verdade os estudantes estavam 
mais próximos às lições do neoclassicismo que tanto influíram 
no ensino artístico brasileiro”159

Esse exemplo singelo que Flavio utiliza para demonstrar o sentido pos-
tulado para o desenho traz diversos significados: articula o desenho no âmbito 
dos saberes tradicionais e da linguagem popular, ao mesmo tempo que demar-
ca com clareza a distância que pretendida entre sua ideia de desenho e o saber 
erudito veiculado pelas academias. Ao mesmo tempo, o caipira “restituía uma 
significação mais rica e mais humana” do desenho que Flavio afirmava ter se 
perdido, isto é, relacionado à concepção formal de um objeto.

E afinal, junto ao “problema do desenho” e de nossa emancipação polí-
tica estava a questão da educação, e especialmente a formação dos professo-
res de desenho. Flavio retomava em retrospectiva as tentativas de qualificar a 
formação dos professores, segundo ele desamparadas tanto pelo poder públi-
co quanto pela universidade, num momento melancólico aliás, pois o curso 
da FAAP havia sido fechado naquele mesmo ano de 1967. Ao expor as rela-
ções do desenho com a formação de professores, Flavio não só reiterava seus 
próprios interesses e experiências nesse assunto, mas situava o “problema do 
desenho” nos embates e disputas de seu campo de trabalho e suas tentativas de 
implementar seu projeto: 

“tudo o que se fez nesse sentido não mereceu amparo dos gover-
nos. Muito pelo contrário, só serviu àqueles que desejaram frear 
os nossos avanços no plano humanístico, para confinar o homem 
do Brasil a condições de pura quantidade em técnicos, tido como 
entidades abstratas, destituídas de sensibilidade para um viver 
rico de criatividade. Se quisermos buscar um exemplo concreto 
dessas assertivas, devemos um dia conhecer como esse tipo de 

159. dem, op. cit.
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preocupação, na prática, foi conduzido em São Paulo no Instituto 
Caetano de Campos, no Museu de Arte de São Paulo e finalmente 
na Fundação Armando Álvares Penteado, onde trabalho de lon-
gos anos sofreu o mais rude golpe.”160

Mas além de recuperar e reforçar as questões que sempre lhe interes-
saram, Desenho e emancipação também representa outros diálogos e outros 
debates, próprios do período e afinados com os interlocutores que Flavio 
Motta reconhecia naquele momento. Considerar o “problema do desenho”, 
enquanto professor da FAU-USP, uma escola que já havia incorporado o dese-
nho industrial ao seu currículo, e que nesses anos iniciais da ditadura tentava 
achar novos caminhos ao desenvolvimento do projeto implementado com a 
reforma de 62, tinha múltiplos significados. É evidente o diálogo que o texto 
propõe com o texto de Vilanova Artigas, escrito como aula inaugural daquele 
mesmo ano de 1967, e explicitado inclusive pelo fato de terem sido publicados 
juntos pelo Grêmio da FAU anos depois. O diálogo contamina ambos os tex-
tos: ao mesmo tempo em que Flavio se apropria do paralelo “desenho-desíg-
nio” que Artigas sugere, também o arquiteto está fazendo referências diretas a 
Flavio Motta em seu discurso. Ele assume esse diálogo com citações caras ao 
amigo: “Esta escola, na pesquisa da História de nossas artes, coleciona infor-
mações preciosas sobre figuras brasileiras eminentes nas artes industriais, qua-
se todos pintores de talento consagrado, entre as quais, mesmo sem o perfeito 
conhecimento de sua obra, não posso deixar de mencionar Eliseu Visconti”161 
- que Flavio Motta havia estudado em sua tese de cátedra e sobre o qual escre-
veu em diferentes momentos.162 E Artigas continua:

“Há outra figura brasileira que tenho que lembrar inevitavelmen-
te. Confesso que precisei munir-me de coragem para mencioná-la 
aqui, hoje, tão maltratada ela tem sido ultimamente. Numa época 
de ecumenismo, quando as reabilitações são a moda, não compre-
endo bem que imprudência comete quem relembra Rui Barbosa” 

160. Idem, ibidem.
161. ARTIGAS, Vilanova, “O desenho” in Sobre desenho. São Paulo: CEB-GFAU, 1975, p.11
162. MOTTA, Flávio. “Visconti e início do século XX” in PONTUAL, Roberto (org., Dicionário 
das Artes Plásticas no Brasil, Editora Civilização Brasileira. São Paulo, 1969, s.p. 



116

E Artigas se refere diretamente ao Parecer de Rui Barbosa para o ensino 
primário como um momento precursor no Brasil onde “está registrada e em mais 
de uma oportunidade a nova modalidade de desenho – o desenho industrial”.163

Não é nosso objeto nesse momento situar os embates em curso no pré-
68, especialmente na FAU e na USP. Mas nos parece oportuno mencionar que 
este diálogo entre Flavio e Artigas reverbera de muitos modos nesse momento 
específico. Em seus embates com Artigas naquele período, e ao comentar o 
ensaio de Flavio Motta e sua relação com o discurso do arquiteto, Sergio Ferro, 
em depoimento a Carolina Barbosa, apresenta a hipótese de que 

“Esta tese (de Artigas) foi em parte dirigida contra nós, a trinca da 
Arquitetura Nova. Víamos o desenho de arquitetura, tal como é 
utilizado em nossa sociedade, como arma do capital para a subor-
dinação do trabalho, sem nenhum lirismo desbravador. O Flávio 
viveu com dificuldade nossa diferença com relação ao Artigas. 
Nós nos víamos como defensores das mesmas esperanças, mas 
mais coerentes com as hipóteses de Marx. Ele, repito, era admira-
dor ferrenho do Artigas – mas sua ternura paternal era reservada 
a nós. [...] Neste texto do Flávio, o Motta, é possível adivinhar, sob 
a elegância de sua defesa do amigo, um leve e carinhoso apelo à 
conciliação entre os que nunca foram adversários”.164

Embora todas essas relações estivessem de fato em jogo ao final dos 
anos 60, o que por hora pretendemos destacar é o fato de que a relação entre 
desenho e trabalho, que em muitos momentos se transpõe na relação arte e 
técnica, e ao mesmo tempo a tentativa de aproximar o desenho de um senti-
do social, como ferramenta acessível a todos, que contém a possibilidade da 
liberdade, vai acompanhar Flavio Motta em toda a sua trajetória, reverberando 
em diferentes espaços e circuitos por onde transita o professor. E em mui-
tos momentos o desenho será também uma saída, um escape, lugar onde essa 
liberdade significa resistência e crítica, que Flavio irá conduzir com precisão 
nos anos difíceis que seguem.

163. Idem, ibidem.
164. Depoimento de Sergio Ferro a Carolina Barbosa Melo em 8 de março de 2017.
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2. Da história da arte ao design

2.1. Técnica e arte na gênese da FAU 

 
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 

a FAU, foi o espaço principal de atuação profissional de Flavio Motta por qua-
se 30 anos. Foi nela que ele desenvolveu suas propostas didático-pedagógicas, 
pavimentando relações duradouras entre o ensino de arte e de arquitetura, de 
história e de projeto. Por isso a necessidade de recuarmos no tempo e na visada, a 
um período anterior ao ingresso ali de Motta como professor e ao âmbito global 
de formação do arquiteto em São Paulo, de modo a aprender a constituição deste 
espaço no interior do qual a militância de nosso protagonista ganhou relevo.

Com efeito, a história da FAU-USP é parte de uma história mais ampla 
de formação das elites profissionais no Brasil, e em especial, dos profissionais da 
construção civil no país. Criada em uma cidade como São Paulo, marcada desde 
o final do século XIX por demandas crescentes no setor, a instituição irá afir-
mar-se como um polo especial de aproximação entre uma tradição politécnica, 
profundamente comprometida com a pesquisa tecnológica e a modernização 
socioeconômica, e tendências e instituições artísticas as mais variadas, muitas 
das quais surgidas em meio ao imenso surto de metropolização e modernização 
cultural que a cidade atravessa no pós-Segunda Guerra. O propósito aqui é não 
somente contribuir para um entendimento mais preciso das origens e especifi-
cidades do primeiro curso de arquitetura da USP, tarefa certamente necessária e 
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que vêm sendo empreendida por diversos estudos recentes na pós-graduação1, 
mas também de modo a compreender os canais efetivos de aproximação da 
escola do campo cultural e artístico em seus anos iniciais de existência. Trata-
se, assim, de investigar se tal aproximação da FAU ao campo artístico e cultural 
representa ainda uma tentativa de se afastar de sua matriz politécnica, não ape-
nas tendo em vista a autonomia institucional, disciplinar e profissional da arqui-
tetura, mas também como modo de caracterizar um novo perfil profissional, em 
diálogo permanente com as tradições e tendências artísticas modernas na arte, 
assim como com o movimento moderno na arquitetura.

O engenheiro-arquiteto na Escola Politécnica de São Paulo 

Já ao final do seu primeiro ano de existência, a Escola Politécnica de 
São Paulo, fundada em 1894, começou a oferecer a especialização de enge-
nheiro-arquiteto. Ao contrário do Rio de Janeiro ou de Paris, onde as escolas 
de arquitetura estavam integradas ao ensino artístico - como era o caso da 
Escola Nacional de Belas Artes – em São Paulo, a formação dos arquitetos 
surge assim com a particular situação de origem como uma especialidade da 
engenharia.2 O que diferenciava, teoricamente, sua formação dos engenheiros 

1.  Cf. ALBUQUERQUE, Roberto Portugal. Uma Escola de Arquitetura - FAU-USP: Edifícios e 
ensino. São Paulo: FAU-USP, 2004 (dissertação de mestrado); PEREIRA, Juliano. Desenho 
industrial e arquitetura no ensino da FAU-USP. São Carlos: IAU-USP, 2009 (tese de doutora-
do); COSTA, Juliana Braga. Ver não é só ver: dois estudos a partir de Flavio Motta. São Paulo: 
FAU-USP, 2010 (dissertação de mestrado); SODRÉ, João Clark de A., Arquitetura e viagens 
de formação pelo Brasil, 1938-1962. São Paulo: FAU-USP, 2010 (dissertação de mestrado); 
CONTIER, Felipe. O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitá-
ria: Projeto e construção da escola de Vilanova Artigas. São Carlos: IAU-USP, 2015 (tese de 
doutorado); SIQUEIRA, Renata. A inserção da FAU-USP no campo da arquitetura e urbanis-
mo em São Paulo: as contribuições de Anhaia Melo e Vilanova Artigas. São Paulo: FAU-USP, 
2015 (dissertação de mestrado).
2. O trabalho de Sylvia Ficher é a principal referência acadêmica a respeito deste tema e será 
utilizado neste capítulo como uma das principais fontes. Segundo ela, a estrutura da esco-
la montada em São Paulo não seguia totalmente o modelo francês da École Politechnique 
de Paris, mas sim um exemplo mais próximo do alemão, muito provavelmente porque seu 
principal organizador, Antonio Francisco de Paula Souza, havia estudado no Polytechnikum 
de Karlsruhe. Cf. FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo. São 
Paulo: Edusp, 2005, p. 26.
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civis graduados na mesma escola eram suas atribuições: os engenheiros-ar-
quitetos eram preparados para projetar e construir edificações, enquanto os 
engenheiros civis, projetar e construir obras de engenharia - pontes, viadutos, 
estradas, redes de infraestrutura, etc. Ainda que esta diferenciação fosse cla-
ramente praticada no ambiente da formação, o que se notava, no entanto, era 
que no mercado de trabalho essa divisão não era levada em consideração3, e os 
engenheiros civis acabavam por se encarregar também das edificações.

De fato, os engenheiros-arquitetos graduados na EP sofriam de um cer-
to deslocamento no mercado profissional local, determinado essencialmente 
pelos negócios da construção que vinham crescendo consideravelmente em 
São Paulo nos anos iniciais do século XX. A cidade atravessava um processo de 
crescimento acelerado4, representado por uma expansão econômica, proto-in-
dustrial, mas também urbana, o que significava um crescimento extraordinário 
da área da construção, seja de infraestrutura, de equipamentos, de constru-
ções particulares, ou mesmo de sua expansão para novos bairros. Mercado que 
era basicamente ocupado por pequenas construtoras e também por artesãos, 
empreiteiros e mestres de obras que disputavam o mesmo espaço dos profissio-
nais diplomados, ainda que sucessivos decretos tentassem estabelecer a neces-
sidade de registro profissional para atuar nas obras de construção na cidade, e 
que efetivamente não eram cumpridos.5 

Dois anos depois da fundação da Escola Politécnica, em 1896, foi criada 
a Escola de Engenharia do Mackenzie College, seguindo um modelo de ensino 
americano. Ao mesmo tempo, o ensino profissional representava também uma 
nova demanda em outros níveis da formação – o Liceu de Artes e Ofícios, que 
existia desde 1873, tem seu currículo reformulado a partir de 1895 por seu 
novo diretor, o arquiteto formado em Gand, na Bélgica, Ramos de Azevedo. 
Os Liceus, que seguiam o modelo daquele do Rio de Janeiro6, atraiam grande 

3. FICHER, Sylvia, op.cit., p. 26.
4. Se nos primeiros anos republicanos, em 1890, a população de São Paulo era de pouco 
mais de 64 mil habitantes, em 1910 esse número já havia crescido para 375 mil. Cf. QUEI-
ROZ, Suely R. de, “Política e poder público na cidade de São Paulo: 1889-1954”, in PORTA, 
Paula (org.), História da cidade de São Paulo, v. 3: a cidade na primeira metade do século XX. 
São Paulo, Paz e Terra, 2004, p. 17.
5. FICHER, Sylvia, op.cit., p.30.
6. A experiência dos Liceus de Artes e Ofícios encontrou desdobramentos mais aprofunda-
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número de matrículas, e segundo Ana Mae Barbosa, tiveram grande importân-
cia no período por acolher e assumir a tarefa de formar os artífices e artistas 
das classes operárias7. Nesse contexto de desenvolvimento, não deixava de ser 
significativo que o surgimento de duas escolas de engenharia e a reformulação 
do Liceu acontecessem quase que simultaneamente e nos primeiros anos da 
República, movimento que reflete a importância atribuída à formação espe-
cializada: “ocorria então a difusão de uma ideologia de “progresso” que tinha 
como uma de suas vertentes a institucionalização da formação técnica”.8

 Se aos olhos do mercado e da clientela, ao menos em São Paulo, arqui-
tetos e engenheiros estavam numa mesma chave, no âmbito da formação nos 
interessa identificar as diferenças fundamentais entre o modo como eram treina-
dos os profissionais das duas carreiras, já na Politécnica. A estrutura dos cursos 
durante seus primeiros 36 anos de existência exigia que os estudantes cursassem 
um primeiro ciclo fundamental de três anos de duração, que era comum a todas 
as especialidades.9 Após esse primeiro ciclo, seguia-se para a formação específica. 
Ao estudar as diferenças de currículo entre o curso de engenheiro-arquiteto e o 
de engenheiro civil, Sylvia Ficher identificou quais as disciplinas exclusivas ao 
curso de arquitetura, que, por sua vez, definiriam o perfil desses profissionais. 

O curso fundamental enfatizava duas frentes diferentes: ao mesmo 
tempo em que se ensinavam noções sobre as ciências exatas, era valorizada a 
formação em desenho, no sentido de um instrumento técnico – desenhos de 
representação “técnica e artística”10, que ocupavam grande parte da carga horá-
ria do curso fundamental. Ficher destaca que, ao que parece, essa importância 
atribuída ao desenho como ferramenta, na prática, ressentia-se de atualizações 
no tempo e da falta de materiais. Não são poucos os relatórios que registravam 
a precariedade das salas de desenho, a falta de melhorias no acervo de mate-

dos no trabalho pioneiro de BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. Artesanato, Arte e Indústria. 
São Paulo: FAU-USP, 1988 (tese de doutorado).
7. BARBOSA, Ana Mae, “Arte e Educação” in ZANINI, Walter (org.) História Geral da Arte no 
Brasil. São Paulo, Instituto Walther Moreira Salles, 1983, vol.2, p. 1078.
8. FICHER, Sylvia, op.cit., p. 29.
9. Nos primeiros anos de sua fundação, eram oferecidos os cursos de engenheiro-arquiteto, 
civil, industrial ou agrícola. Cf. FICHER, Sylvia, op.cit., pp. 25-27. O curso fundamental só foi 
extinto em 1931, quando a formação de engenheiro-arquiteto passou a ter 5 anos de duração.
10. FICHER, Sylvia, op.cit., p. 44.
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riais para as aulas, a não aquisição de novos “modelos” para reprodução, entre 
outras reivindicações de melhoras nas condições de ensino e aprendizado.11 
A responsabilidade pelo bom andamento do ensino de desenho era mais por 
conta da competência dos professores - Domiziano Rossi e Victor Dubugras - 
do que efetivamente um investimento da escola.

Aparentemente, essa situação se agrava ainda mais após 1925, quando 
com o novo regulamento da escola, o ensino de desenho perde definitivamen-
te importância e é substituído por cadeiras mais técnicas e atividades nos gabi-
netes experimentais, e as condições materiais para o oferecimento do curso 
são ainda mais precárias, chegando ao ponto do professor Francisco Prestes 
Maia expor num relatório de 1929 o não cumprimento do programa do curso 
de Desenho de Perspectiva aos engenheiros-arquitetos devido à falta de condi-
ções do espaço destinado à aula.12

Após o ciclo fundamental, é apenas no segundo ano do curso próprio 
aos engenheiros-arquitetos que aparecem as primeiras disciplinas específicas 
- a cadeira “elementos dos edifícios: composição geral” e a aula de “projetos 
de composição geral”, a partir do que Sylvia Ficher conclui que “composição” 
seria então a primeira matéria “especificamente arquitetônica” do curso. Em 
algumas cadeiras era possível notar a adoção de um “método particular de 
projeto arquitetônico: aquele proposto por Durand (1802-1805) em seu curso 
na Politécnica de Paris, que prescrevia a definição da composição da plan-
ta a partir de traçados reguladores e da distribuição das partes dos edifícios 
segundo seus diferentes tipos ou finalidades.”13 – por exemplo na cadeira de 
Composição do segundo ano, que tinha então como catedrático Ramos de 
Azevedo, na qual “além das aulas expositivas, os estudantes deviam realizar 
uma série de exercícios sobre os elementos e seções dos edifícios e de compo-
sição de plantas, desenvolvidos sob a orientação do substituto.”14 

No terceiro ano, as diferenças do currículo dos engenheiros civis era 
mais marcada. A cadeira Estética das artes de Desenho posteriormente foi 
repartida entre Composição geral II – Edifícios públicos e estética das artes e 

11. Idem, ibidem, pp. 44-45.
12. Cf. Relatório de Francisco Prestes Maia, apud FICHER, Sylvia, op.cit.,p.192.
13. FICHER, Sylvia, op. cit., p. 47.
14. Idem, ibidem, p. 48.
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História da arquitetura. Estudo dos estilos diversos – cadeira na qual além de 
estudarem os estilos se fazia também “a aplicação desses conhecimentos em 
projetos em diversos estilos, provavelmente seguindo a metodologia da cha-
mada architecture analytique, disciplina de introdução ao projeto desenvolvida 
por meio de exercícios de aplicação de elementos de composição arquitetôni-
ca, típica dos cursos de orientação beaux-arts”.15

Pode-se notar, a partir dessa análise inicial do currículo dos engenhei-
ros arquitetos, que aparte o ensino de composição, as disciplinas de História 
da Arquitetura e as disciplinas de Desenho ocupavam, nesses primeiros anos, 
um lugar privilegiado do ensino de arte no curso da Politécnica, ou seja, eram 
os espaços onde era possível uma maior aproximação entre os temas e as práti-
cas próprias ao ensino da arte e a formação dos engenheiros-arquitetos. 

Arquitetos e engenheiros: disputas profissionais 

A medida em que avançamos nas primeiras décadas do século XX, algu-
mas transformações passaram a ser cruciais para se compreender os movi-
mentos que levariam às demandas pela criação do curso autônomo de arqui-
tetura da FAU. O período foi marcado por sucessivas manifestações acerca do 
controle por lei do exercício profissional, seguidas por inúmeras tentativas de 
resposta a partir da legislação e decretos que, em vão, tentavam restringir a 
prática dos não-habilitados16. E ao mesmo tempo, os embates pela regulamen-
tação favoreciam as associações de classe, que ganhavam força nesse mesmo 
período, de caráter cada vez mais especializadas e responsáveis por atividades 
diversas. Além do Instituto de Engenharia – que continha também uma sessão 
de arquitetura, os arquitetos do Rio de Janeiro fundaram em 1921 o Instituto 
Brasileiro de Arquitetos, que foi renomeado Instituto de Arquitetos do Brasil 
em 1935; em 1930 foi criado em São Paulo o Instituto Paulista de Arquitetos, 
cujo principal ideólogo era Christiano Stockler das Neves – o mais importante 
professor do curso de engenheiros-arquitetos do Mackenzie, que havia sido 
criado em 1917. 

15. Idem, ibidem, p. 50.
16. FICHER, Sylvia, op.cit.,  pp. 177-180.
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E se num primeiro momento a grande disputa ocorria entre os diplo-
mados - arquitetos e engenheiros numa certa confusão de papeis profissionais, 
unidos contra os não-habilitados - também começava a se discutir a separação 
entre os profissionais, que significava a separação entre projeto e construção.

Com o governo Vargas, a criação do Ministério da Educação e do 
Ministério do Trabalho em 1930, as associações de classe passaram a esta-
belecer maior pressão no Governo Federal, negociando diretamente com os 
Ministérios e encaminhando projetos de lei para discussão.17 No entanto, no 
caso de São Paulo, a Revolução Constitucionalista engajou boa parte dos enge-
nheiros, identificados com a oligarquia paulista18, o que acabou por resultar 
em uma união de classe bastante consistente, representada pela incorporação 
dos mackenzistas ao Instituto de Engenharia e pelo gradual desaparecimen-
to do IPA. Em 1933 foi finalmente aprovado o Decreto Federal n.23.569, “a 
ultimada vitória do corporativismo”, que teve como principal característica 
a “adoção intransigente de uma doutrina de proteção ao título acadêmico”, 
garantindo aos engenheiros e arquitetos a exclusividade em projetos e constru-
ções do período.19 Encerrada a disputa entre diplomados e práticos, abria-se 
espaço para se pensar a natureza da atividade do arquiteto e sua relação com 
a engenharia, de modo a se definir com mais clareza o campo de ação de cada 
um, como identifica Felipe Contier:

“No auge da atuação das construtoras paulistas, após a redução 
da presença estrangeira por conta da crise de 1929 e de medidas 
nacionalistas do governo Vargas, a nova realidade produtiva do 
complexo industrial da construção anunciava o esgotamento desse 
modelo de projeto e construção. Garantido o mercado aos profis-
sionais regulamentados, estabelecido o projeto como instrumento 
de mediação cada vez mais detalhado nas obras, desorganizado o 
sistema dos ofícios tradicionais com o qual as construtoras conta-

17. Idem, ibidem, p. 186.
18. De acordo com Sylvia Ficher, o Instituto de Engenharia foi uma das primeiras entidades 
de classe a tomar posição no conflito, exigindo a convocação de uma Constituinte. Cf. FI-
CHER, Sylvia, op.cit., p. 187.
19. Idem, ibidem, p. 188.
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vam para dividir as responsabilidades sobre as partes da constru-
ção, os conflitos entre os próprios arquitetos podiam emergir.”20 

A distinção entre a atividade de arquiteto e a do engenheiro trazia, em si 
mesma, debates e entendimentos fundamentais para a compreensão das relações 
aqui propostas: definir claramente as atribuições do arquiteto, naquele momento, 
significava debater seu lugar entre arte e técnica, entre atividade liberal ou comer-
cial, e ao mesmo tempo, enfrentar a demanda por um ensino independente. 

A atividade de composição não era vista, então, como um domínio 
autônomo com valor próprio, mas uma etapa para se chegar à construção pro-
priamente dita, executada pelas firmas construtoras que tratavam de todas as 
etapas relativas à obra: projeto, orçamento e execução.21 A atividade do arqui-
teto enquanto tal era considerada, de certo modo, secundária, na medida em 
que não remunerada - pois seu custo era embutido no valor da construção. O 
precursor da defesa do projeto como atividade exclusiva a que os arquitetos 
deveriam se dedicar foi justamente Christiano Stockler das Neves, que vinha 
desde a década de 20 manifestando sua posição publicamente e defendendo 
uma “concepção artística da atividade do arquiteto”.22 Para ele, o arquiteto 
deveria projetar e o engenheiro construir, nesse sentido, se declarava contrário 
até mesmo ao título de engenheiro-arquiteto que era então atribuído:

“A função do arquiteto, como artista, está acima de sua função 
como construtor. Os problemas da engenharia nas construções 
originam se das criações da arte arquitetônica. Os problemas 
estéticos da arquitetura obrigaram a sua solução construtiva. A 
arte governa a ciência; é primordial na construção.”23 

E de acordo com Ficher, como resultado desse embate “entre saberes 
convencionais e novos conhecimentos sistemáticos”, a classe profissional acaba 

20. CONTIER, Felipe. op. cit., p. 53.
21. FICHER, Sylvia, op. cit., p. 240.
22. Idem, ibidem, p. 243
23. NEVES, Christiano Stockler das, “De re aedificatoria” in Revista de Engenharia Macken-
zie, n. 48, setembro de 1928, pp. 19-22 apud FICHER, Sylvia, op.cit., p. 243.
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por adotar essa ideia da atividade exclusivamente de projetistas, “para superar 
as falhas que via na regulamentação quanto a sua individualidade profissional, 
e de quebra, valorizar-se com a aura do trabalho artístico”.24 Essa leitura de 
Ficher faz sentido quando consideramos esses anos iniciais de afirmação pro-
fissional e diferenciação almejada pelos arquitetos em relação aos engenheiros. 

No início da década de 40, em paralelo aos debates da regulamenta-
ção profissional e das atividades do arquiteto, começam a surgir as primeiras 
manifestações públicas a favor da criação de escolas de arquitetura autônomas, 
independentes tanto das escolas de engenharia quanto da Escola de Belas-
Artes, fundada em 1925. Conforme Felipe Contier, em São Paulo, um dos pri-
meiros profissionais a se manifestar a respeito da criação das novas escolas 
foi Carlos Alberto Gomes Cardim Filho, membro do Conselho de Orientação 
Artística do Estado de São Paulo, órgão consultor da Secretaria da Educação 
e Saúde Pública, que tratava dos assuntos relativos ao ensino das artes. Gomes 
Cardim, então diretor da Escola de Belas Artes local, clamava por uma forma-
ção autônoma em arquitetura como “solução para a ‘falta de concepção artísti-
ca’ nas construções paulistanas”.25 

A ideia da criação de cursos autônomos seria difundida a partir de 
então, e os arquitetos cariocas logo se mobilizaram em torno dessa propos-
ta, aproveitando de seu envolvimento próximo à política cultural do Governo 
Vargas, elaboram um documento no qual, ao mesmo tempo em que reforça-
vam a notoriedade que a arquitetura moderna carioca vinha conquistando no 
plano internacional, consideravam o ensino daquele momento inadequado e 
solicitavam a criação de uma escola autônoma no Rio de Janeiro. É clara a 
relação entre a importância que a arquitetura moderna brasileira e o grupo 
de arquitetos ligados à escola carioca adquirem no plano cultural nacional - e 
ao mesmo tempo seu reconhecimento internacional a partir dos consagrados 
episódios da exposição no MoMA e do catálogo Brazil Builds e a construção 
do edifício do MES no Rio de Janeiro – e as reivindicações pela regulamenta-
ção profissional e criação das escolas autônomas de arquitetura que prolife-
ram nesse período. Conforme menciona Artigas, em sua “Contribuição para o 
relatório sobre ensino de arquitetura”, de 1974: “o segundo pós-guerra encon-

24. Idem, ibidem, p.244. 
25. FICHER, Sylvia, op.cit., p.220. 
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trou os arquitetos brasileiros suficientemente prestigiados para começarem a 
planejar a educação e a formação de novos quadros de arquitetos”.26 Foi nesse 
contexto que a Faculdade Nacional de Arquitetura foi criada em 1945, a partir 
da Escola Nacional de Belas Artes, fixando o modelo curricular das demais 
escolas no âmbito da legislação federal para a formação dos arquitetos. 

A universidade e as mudanças no ensino de arquitetura

É preciso destacar também que, naquele momento, a criação dos novos 
cursos não era um episódio isolado, mas sim consequência de um movimento 
nacional que dizia respeito à reformulação do ensino superior, como um dos pon-
tos de uma campanha de renovação da educação que vinha se desenvolvendo des-
de o final dos anos 20, a partir da qual se desenvolvem o Movimento Escola Nova 
e diversas reformas educacionais pelo país.27 A reforma orientada por Francisco 
Campos, em 1931, como Ministro do recém-criado Ministério da Educação e 
Saúde, estabelecia também as novas bases para o ensino superior no país, orga-
nizando o estatuto das universidades brasileiras e determinando o sistema uni-
versitário como modelo de organização dessa formação. Segundo Fernando de 
Azevedo, protagonista e analista do processo, o significado desse projeto era o de 
priorizar o saber universitário, introduzindo escolas de pesquisa livre e estudos 
em altos padrões. Não se tratava apenas da formação profissional como objeti-
vo prático, mas o princípio de organização a partir da criação de faculdades e 
cursos específicos tinha o papel de instaurar o caráter universitário pretendido. 
Nesse sentido, a reforma de Francisco Campos propunha especificamente que 
as novas Universidades criassem uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras, 
que, segundo ele, seria primordial para o desenvolvimento universitário em geral: 

“[...]pela alta função que exerce na vida cultural, é a que dá, de 
modo mais acentuado, ao conjunto dos institutos reunidos em 
Universidade, o caráter universitário, permitindo que a vida uni-
versitária transcenda os limites do interesse puramente profissio-

26. ARTIGAS,   Vilanova, “Contribuição para o relatório sobre ensino de arquitetura – UIA/ 
Unesco”, in Sinopses, FAU-USP, n. especial, 1993, p. 134.
27. AZEVEDO, Fernando, A cultura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1964, p.676.
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nal abrangendo em todos os seus aspectos os altos e autênticos 
valores de cultura que à Universidade conferem o caráter e o atri-
buto que a definem e a individuam.”28 

Nessa chave, Fernando de Azevedo considera que a primeira universi-
dade verdadeiramente de acordo com o projeto pretendido foi a Universidade 
de São Paulo, criada em 1934: 

“A primeira universidade que se criou no Brasil, foi a Universidade 
do Rio de Janeiro, em virtude do decreto no.14343, de 7 de setembro 
1920 [...] Mas, essa Universidade, não passou de uma agregação dos 
três institutos superiores de formação profissional, - a Faculdade 
de Direito, a de Medicina e a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 
nem importou em qualquer modificação essencial na estrutura e 
nos métodos do ensino superior no país. Em Belo Horizonte, sete 
anos mais tarde, foi fundada a Universidade de Minas Gerais, em 
que foram agrupadas as Faculdades de Direito, de Medicina e de 
Engenharia, existentes na capital desse Estado [...] mas nenhuma 
alteração substancial se realizou no sistema de ensino superior 
que prosseguiu, no novo regime universitário, com a estrutura e os 
métodos tradicionais. [...] Pode-se, pois, afirmar que, se a verdadei-
ra organização universitária foi instituída pelo decreto de 1931, a 
primeira universidade que teve o Brasil, criada com um novo espí-
rito e uma organização nova, e já sob o regime estabelecido por esse 
decreto, foi a de São Paulo. O que, relativamente às anteriores, de 
feição marcadamente tradicional, embora sob nova rubrica, assinala 
a originalidade desse sistema, que então entrou realmente em exe-
cução, foi não somente a incorporação, no organismo universitário, 
de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que passou a cons-
tituir a medula do sistema, como também a preocupação dominante 
da pesquisa científica e dos estudos desinteressados.”29

28. CAMPOS, Francisco, “Decreto no. 19851, de 11 de abril de 1931” apud AZEVEDO, Fernan-
do, op. cit., p. 662.
29. AZEVEDO, Fernando, op.cit., pp.679-680.
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Ao longo das duas décadas seguintes, o número de Universidades cria-
das no Brasil cresce consideravelmente, seguindo o modelo de junção de 
escolas e institutos existentes e a criação de novos cursos e unidades, sem que 
isso no entanto representasse um “esforço correspondente de reestruturação 
do ensino superior em bases novas”.30 A gestão de Capanema no MES des-
de 1934, teve como mais significativo evento no campo do ensino superior a 
criação da Universidade do Brasil em 193731, reafirmando não só o interesse 
do Ministério na formação das elites em novos moldes, mas também da ins-
tauração de uma instituição que “passaria a ser o modelo padrão outorgado 
pelo governo central para as demais universidades e cursos superiores do país”, 
uma instituição pensada como “verdadeiro aparelho ideológico do Estado”.32 

É importante notar que a criação dos cursos autônomos de arquitetura 
acontece nesse momento de estabelecimento e estruturação das Universidades. 
Nascem, portanto, não como escolas independentes voltadas diretamente à 
formação profissional, como se poderia apreender na análise das demandas 
específicas dos profissionais organizados, mas como parte dos projetos de 
constituição do ensino universitário no âmbito nacional. Entre 1945 e 1959 são 
fundadas, a partir de cursos de arquitetura ora ligados as escolas de arte ora a 
escolas de engenharia, ora resultante da fusão de ambas, a Faculdade Nacional 
de Arquitetura (Rio de Janeiro -1945); a Faculdade de Arquitetura Mackenzie 
(São Paulo, 1947); a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (São 
Paulo, 1948); a Faculdade de Arquitetura do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, 
1952); a Faculdade de Arquitetura da Bahia (Salvador, 1959); e a Faculdade 
de Arquitetura de Pernambuco (Recife, 1959).33 Pode-se dizer que são parte 
de projetos específicos de constituição do caráter universitário que menciona 
Fernando de Azevedo, e desse modo, talvez uma certa liberdade de aproxima-
ção de outros campos da formação possa ser compreendida, própria ao caráter 

30. Idem, ibidem, p. 693. Segundo ele, entre 1937 e 1953, o número de universidades no 
Brasil passa de 4 para 15. 
31. A Universidade do Rio de Janeiro foi transformada em Universidade do Brasil em 1937, 
acompanhada da criação de sua Faculdade Nacional de Filosofia, que no entanto só come-
çou a funcionar a partir de 1939. 
32. FAVERA, Marcos. Dos mestres sem escola à escola sem mestre. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2009, p. 196.
33. FICHER, Sylvia, op.cit., p.  254.
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universitário, notada especialmente quando nos debruçamos sobre o curso da 
FAU-USP em sua relação tanto com a FFCL quanto com o campo artístico.

De fato, uma particularidade da Universidade de São Paulo em relação a 
outras universidades que se estruturam nesse momento, é a de que a USP se man-
teve até o final dos anos 60 sem uma faculdade ou um curso específico voltado 
propriamente às artes.34 Sylvia Ficher chama a atenção para esse aspecto, pois a 
instalação de uma Escola de Belas Artes na USP estava prevista em seu decreto de 
fundação, de 1934, despertando inclusive o interesse de uma parcela dos arqui-
tetos que começavam a reivindicar um ensino independente da Politécnica e que 
esta nova escola viesse a abrigar um curso de arquitetura, mais próximo ao ensino 
artístico.35 No entanto, tal escola viria a ser concebida apenas para oferecer os cur-
sos de pintura, escultura e gravura, mas não chegou a ser concretizada.36 

Em parte, essa ausência acaba por contribuir com o caráter mais hete-
rogêneo que o curso da FAU vai assumir, absorvendo inclusive em seu corpo 
docente diversos artistas, historiadores da arte e cientistas sociais, desde os 
primeiros anos de sua fundação, e mais intensamente após a reforma de 62, 
que intensificaria ainda mais este diálogo, com a abertura de novas possibili-
dades no ensino e novos campos de estudo. E pode-se dizer que o curso vai 
efetivamente se consolidar como um campo aberto a essa interlocução, pois 
percebemos que ainda após a criação da Escola de Comunicações e Artes em 
1969, muitos artistas não somente permanecem lecionando na FAU, como 
também continuaram a nela ingressar como docentes.37 

34. A Escola de Comunicações e Artes originou-se em 1969, a partir da mudança de nome 
e de objetivos da Escola de Comunicações Culturais, que havia sido fundada 3 anos antes. 
De um modo geral, as Escolas de Belas Artes foram incorporadas às universidade em seus 
primeiros anos de fundação. 
35. FICHER, Sylvia, op.cit., p. 251.
36. As razões pelas quais a USP não teria se interessado pela criação de um curso de artes 
durante as décadas iniciais de seu funcionamento não são claras.
37. Entre os artistas e historiadores da arte que ingressaram no curso da FAU-USP como 
docentes, além de Flavio Motta, nos primeiros anos de fundação do curso podemos men-
cionar: Felisberto Ranzini (1948 a 1951), Caetano Fracaroli (1949 a 1980), Vera do Amaral 
(1949 a 1962), Alfredo Oliani (1951 a 1955), Antonio Paim Vieira (1951 a 1962), Bassano 
Vaccarini (1952 a 1956), Vicente Larocca (1952 a 1954), Renina Katz (1956 a 1983), Elide 
Monzeglio (1958 a 1997), Flávio Império (1962 a 1977), João Batista Xavier (1962 a 1974), 
João Carlos Cauduro (1963 a 1997), Aracy Amaral (1969 a 1990), Mauricio Nogueira Lima 
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A FAU entre a Universidade e a metrópole

Nesse quadro, a criação da Faculdade de Arquitetura da USP não só esta-
va inserida no movimento de constituição das novas premissas para o ensino 
universitário no país, mas também criará um centro importante de diálogo 
entre um conjunto novo de instituições culturais em São Paulo, como o depar-
tamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil, criado em 1943; o Museu 
de Arte de São Paulo e o curso de arquitetura do Mackenzie, ambos em 1947; o 
Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1948, e logo a seguir a Bienal de Arte 
de São Paulo, cuja primeira edição teria lugar em 1951. Essa renovação por certo 
fazia eco ao processo de metropolização da cidade ao final da Segunda Guerra, 
e em grande medida se legitimaria com base no legado local do modernismo: 

“Em nenhum lugar, a urbanização e o crescimento industrial 
atingiram tal completude, o que lhe facultou alçar-se à condição 
de metrópole. Ao mesmo tempo, as diferentes correntes migrató-
rias lhe haviam imprimido um ar cosmopolita; inseridas na dinâ-
mica econômica alteravam a estratificação social, expandindo e 
diversificando a ocupação do espaço de que resultaram formas 
renovadas de sociabilidade. Culturalmente, o legado modernis-
ta codificara uma tradição que se impôs às gerações posteriores 
e que puderam afirmar, dado o contexto, a necessidade de rela-
cionamento entre criação e funcionalidade. O experimentalismo 
vanguardista adquiriu em São Paulo inequívoca ambientação, 
uma vez que o concretismo na poesia teve na cidade a sua expres-
são mais acabada. O quadro não se fecha sem que se considere a 
institucionalização da vida universitária que acabou por alterar o 
estilo da reflexão, assim como a constituição das organizações de 
cultura, os museus, os teatros, o cinema, conferiram lastro mate-
rial à divulgação das obras produzidas no exterior, adensando o 
processo de trocas culturais”.38

(1974 a 1999), Odiléa Toscano (1974 a 2000), Ana Maria Belluzzo (1978), entre outros.
38. ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento, Metrópole e cultura: São Paulo no meio do 
século XX. Bauru: EDUSC, 2001, pp. 20-21.
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Grande parte dessas movimentações artísticas e culturais acontecia no 
centro novo da cidade, num perímetro que concentrava tais programas em um 
circuito que o tornava grande polo de reunião de estudantes, professores, artis-
tas, intelectuais e arquitetos.39 É importante lembrar que nos anos 50, circula-
vam em São Paulo nada menos que 91 jornais e 203 revistas em várias línguas, 
ao mesmo tempo em que havia 45 casas editoriais e 106 livrarias. A criação 
do Teatro Brasileiro de Comédia em 1948 também contribuirá para deslocar, 
por mais de uma década, o centro da atividade teatral no país do Rio para São 
Paulo, esta cidade “paradoxalmente mais moderna e mais provinciana” que a 
capital.40 De certo modo, a criação das escolas autônomas nesse contexto tam-
bém responde ao papel cada vez mais significativo que os arquitetos vinham 
assumindo no cenário cultural daquele momento.

Essa inserção pode ser vislumbrada nas próprias atividades dos arquitetos 
junto ao Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil, que 
havia sido criado em 1943 e cedo arregimentara os arquitetos que se identifica-
vam com a arquitetura moderna carioca, tornando-se efetivamente o lugar pri-
vilegiado da articulação da classe profissional em prol da criação da nova escola. 
De fato, uma característica marcante de sua atuação nesses primeiros anos foi a 
forte ligação com as artes plásticas de vanguarda e com uma “postura progres-
sista”, que segundo Ficher, podia ser percebida através da adesão de seus mem-
bros a eventos culturais e políticos, como a fundação do MAM de São Paulo, a 
organização da 1ª Bienal, etc. Como aponta Miguel Forte em depoimento, “os 
arquitetos em São Paulo formavam um grupo intimamente ligado aos artistas 
plásticos, como Portinari, Di Cavalcanti, Volpi, Bonadei, Rebolo, etc.”41 

O projeto de autonomia dos cursos de arquitetura ampliou-se durante 
a década de 40 e ganhou força com a realização do 1º Congresso Brasileiro de 
Arquitetos, em 1945, organizado pelo IAB de São Paulo. Discussão vinculada 
diretamente àquela da concepção da profissão e das atribuições do arquiteto, e 

39. DEDECCA, Paula. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as revistas es-
pecializadas e o debate do moderno em São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 2012, pp. 34-35 
(dissertação de mestrado).
40. Cf. QUEIROZ, Suely de, op.cit., p.50; PONTES,  Heloisa, Intérpretes da Metrópole: história 
social e relações de gênero no teatro e no campo intelectual, 1940-1968. São Paulo: Edusp/ 
Fapesp, 2010, p. 29.
41. FORTE, Miguel forte apud FICHER, op.cit., p.248.
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que procurava distanciar a atividade da arquitetura da engenharia, conforme 
atesta o depoimento de Oswaldo Correia Gonçalves a respeito do Congresso: 

“Queríamos o ensino da arquitetura desligado do ensino de enge-
nharia e das belas artes... Nós achávamos que a engenharia era 
tecnicista e a arquitetura mais humanista, tendo a ver com as 
ciências humanas. E daí a necessidade de escolas diferentes para 
engenheiros e arquitetos”.42

Inserida nesse quadro de relações e emergindo não somente de con-
junturas mais amplas mas da articulação política de parte do corpo docente 
da Politécnica, afinada com as discussões contemporâneas sob a liderança de 
Luis Ignácio de Anhaia Mello, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo teve 
sua criação aprovada em 21 de junho de 1948. Duas outras mobilizações tam-
bém foram imprescindíveis a esta aprovação: a primeira foi a complexa arti-
culação conduzida por Anhaia Mello para conseguir a doação do edifício que 
sediaria a escola43, condição sem a qual o curso não seria aprovado, pois não 
havia verba da Universidade para a aquisição de novos imóveis; a segunda foi 
a eficiente organização e pressão dos estudantes que haviam se inscrito para o 
exame vestibular junto à Assembleia Legislativa, quando o prazo para que se 
concretizasse a doação do imóvel estava se esgotando.44

42. Nesse sentido, é importante perceber como nessa leitura posterior (o depoimento é de 
1986) há uma clara vontade de vinculação da arquitetura as ciências humanas e à arte, como 
propomos nas relações desse trabalho. Não se pode dizer, no entanto, o quanto essa visão 
era efetivamente uma intenção dos debates do congresso, ou mais contaminada pelos ru-
mos que o ensino tomou nas décadas seguintes, ainda assim nos parece relevante perceber 
essa vontade de aproximação. Cf. GONÇALVES, Oswaldo apud FICHER, op.cit., p.249.
43. BIRKHOLZ, Lauro; RONCA, José Luiz C., “Anhaia Mello na Vila Penteado”. In: SAMPAIO, 
Maria Ruth A. ; MARICATO, Ermínia; KATINSKY, Julio R. ; PALLAMIN, Vera (orgs.). Vila Pen-
teado: 100 anos. São Paulo: FAU-USP, 2002, pp.87-93.
44. Como nos mostra o trabalho de João Sodré, a participação estudantil nos anos iniciais 
da constituição do curso, desde o princípio da escola organizados através do Grêmio dos 
Estudantes da FAU (fundado em 5 de novembro de 1948), foi crucial para o estabelecimen-
to de debates, reformas curriculares, desenvolvimento de pesquisas e publicações, etc. Cf. 
SODRÉ, João, op. cit., p. 185.  
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Apesar de sua aprovação em junho de 1948, a FAU passou os dois pri-
meiros anos sediada no edifício da Escola Politécnica na Avenida Tiradentes, 
enquanto a casa da Rua Maranhão, doada pelos filhos do Conde Penteado era 
reformada para abrigar a escola. Por ter sido aprovada no meio do ano, o pri-
meiro ano da primeira turma foi resumido em apenas um semestre, realizado 
no edifício da Politécnica, onde também a segunda turma iniciou o curso, pois 
a Faculdade se mudou para a Rua Maranhão apenas em 1950. No momento 
da criação do novo curso, as cadeiras que eram então específicas à formação 
dos engenheiros-arquitetos foram transferidas para a FAU e seus professores 
automaticamente passaram a integrar o corpo docente da nova escola.45

Nesses primeiros anos, houve um acordo para o início do funcionamen-
to do curso, e os professores da Poli lecionavam nas duas escolas, nas cadeiras 
as quais havia equivalência com as da Poli.46 O curso teve início com uma tur-
ma de 26 alunos e oito cadeiras, regidas por oito professores que compunham 
o corpo docente inicial da FAU: Bruno Simões Magro, Luís Inácio de Anhaia 
Mello. José Maria da Silva Neves, Felizberto Ranzini e os assistentes Zenon 
Lotufo, Artigas, Ariosto Mila e Caetano Fracarolli.47A cada ano se fazia uma 
seleção para os novos professores que entrariam para aquele ano específico, de 
modo que o quadro de professores da escola estaria completo apenas em 1952. 
Nesse primeiro momento, a FAU adotou como currículo uma adaptação do 
modelo nacional advindo da FNA – a partir do qual se incorporaram as disci-
plinas de Plástica, Modelagem, etc. – e ao mesmo tempo, conservou parte do 

45. Como nota Paula Dedecca, o curso de engenheiros-arquitetos da Politécnica foi extinto 
gradativamente, encerrando suas atividades apenas em 1954, ou seja, durante os primeiros 
anos de curso, a FAU funcionou em paralelo ao curso anterior na engenharia. Nesse sentido, 
podemos considerar que ainda que carregasse boa parte de suas orientações didáticas e de 
seus professores, o novo curso assumia como pressuposto uma diferenciação em relação à 
sua matriz original e atraía estudantes interessados em uma formação distinta (pois ainda 
era possível se inscrever no curso de engenheiros-arquitetos). Ao contrário, quando da cria-
ção de seu curso autônomo de arquitetura, com o desejo de tronar-se uma universidade, o 
Mackenzie automaticamente transferiu os estudantes da engenharia para a nova Faculdade. 
Como consequência, o novo curso continuaria a ser dirigido por Christiano Stockler das Ne-
ves e seguiria sua orientação acadêmica até 1957. Cf. DEDECCA, Paula, op.cit., p.72.
46. Conforme Renata Siqueira, no primeiro ano do curso, dos 11 professores contratados 
para lecionar na FAU-USP, 9 eram politécnicos. Cf. SIQUEIRA, Renata. op. cit., p.38..
47. CONTIER, Felipe, op.cit., p. 107.
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programa da Politécnica.48 Para as novas contratações não havia a exigência de 
títulos49, o que permitiu que muitos profissionais com experiências distintas - 
especialmente arquitetos e artistas - pudessem integrar o corpo docente a par-
tir de então. A maior renovação se deu nas cadeiras de Composição, Plástica 
e História - que aumentaram consideravelmente em relação ao curso da Poli, 
nesse sentido, como observa Contier, Anhaia Mello, enquanto diretor, teve 
liberdade para contratar professores e deu início a uma renovação mais ampla 
no quadro docente. Assim, quando a primeira turma se formou em 1952, o 
curso contava com 59 professores.50

Gênese do ensino de arte na FAU

Quando analisamos as disciplinas de caráter mais artístico, numa 
tentativa de compreender o lugar que assumem nesses anos iniciais do cur-
so de arquitetura, percebe-se que dentre as disciplinas do curso da Escola 
Politécnica, aquela que se manteve praticamente idêntica na nova escola foi 
o Desenho de Observação, que no momento da mudança tinha como catedrá-
tico José Maria da Silva Neves. Além dela, o currículo incorporou a discipli-
na de Plástica, sob o regulamento do currículo da FNA, que era oferecida no 
currículo da EP com o nome de Composição Decorativa / Modelagem, tendo 
como professores Felisberto Ranzini e Caetano Fraccaroli, ambos da Poli. Essa 
sequência permanecia ao longo dos 5 anos de formação e a medida em que as 
turmas aumentavam, novos professores foram contratados – em sua maioria 
artistas - e incorporados aos cursos, conforme a seguinte sequência: 

48. Idem, ibidem, p.1 07
49. Conforme Contier, a FAU não tinha professores catedráticos nesse primeiro momento, 
pois dependia da aprovação de seu regulamento por lei e também da aprovação do Con-
selho Universitário, pois não possuía Congregação; assim todos os professores entravam 
com o cargo interino de “professor contratado”, podendo acumular cargos com as outras 
unidades da USP, como no caso da Politécnica.
50. CONTIER, Felipe, op.cit., p.108. Seguindo o padrão federal, as cadeiras de Composição, 
que eram 3, passaram a ser 7 e as de Teoria e História, que não existiam anteriormente, pas-
saram a ser  4. Em 1952 dos 59 professores do curso, 25 eram engenheiros, 22 arquitetos e 
12 tinham outras formações (principalmente artistas).
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1948 1º ano Desenho artístico / José Maria da Silva Neves   
   Plástica / Felisberto Ranzini

1949  1º ano Desenho Artístico / Vera Helena C. do Amaral   
  Plástica / Caetano Fracarolli

  2º ano Desenho artístico / José Maria da Silva Neves   
   Plástica / Felisberto Ranzini

1950 1º ano Desenho artístico / Vera Helena C. do Amaral
   Plástica / Caetano Fracarolli
  2º ano Desenho artístico / José Maria da Silva Neves   

   Plástica / Felisberto Ranzini
  3º ano Plástica: Alcides da R. Miranda e Zanine Caldas
1951 1º ano Desenho artístico / Vera Helena C. do Amaral
   Plástica / Caetano Fracarolli
  2º ano Desenho artístico / José Maria da Silva Neves   

   Plástica / Felisberto Ranzini
  3º ano Plástica / ?
  4º ano Plástica / Alfredo Oliani
1952 1º ano Desenho artístico / Vera Helena C. do Amaral
   Plástica / Caetano Fracarolli
  2º ano Desenho artístico / José Maria da Silva Neves   

  Plástica / Felisberto Ranzini
  3º ano Plástica / ?
  4º ano Plástica / Alfredo Oliani
  5º ano Plástica: Bassano Vacarini
   História da arte e Estética: Lourival G. Machado
1953 1º ano Desenho artístico / Vera Helena C. do Amaral
   Plástica / Caetano Fracarolli  
  2º ano Desenho artístico / Arquimedes Dutra; 
   Plástica II / Vicente Larocca
  3º ano não há
  4º ano Plástica / Alfredo Oliani
  5º ano Plástica V / Bassano Vacarini ; 
   História da arte e Estética / Lourival G. Machado
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Conforme podemos apreender a partir da análise dos programas de cur-
so disponíveis, as disciplinas de desenho se mantiveram seguindo os moldes 
do ensino tradicional até pelo menos 1956, baseando-se na cópia de modelos e 
motivos diversos (florais, ornamentos, etc.), no treino do uso de diferentes mate-
riais (bico de pena, sanguínea, aquarela, etc.) e na medida em que se avança-
va na sequência dos anos, no estudo da composição, da harmonia de planos e 
do desenho de elementos arquitetônicos em perspectiva.51 Já os programas da 
sequencia de Plástica estavam sujeitos à tendência e à orientação de cada pro-
fessor: ao mesmo tempo em que Caetano Fracarolli conduz uma disciplina apa-
rentemente mais afinada com os temas contemporâneos, como o estudo do neo-
-plasticismo e da teoria da forma (Gestalt), e estabelece como objetivos explícitos 
do curso “libertar o aluno dos preconceitos do passado”, “disciplinar o aluno na 
compreensão e pesquisa dos novos valores plásticos adequados à arquitetura”52, 
o curso de Vicente Laroca propõe a reprodução em modelos de barro de elemen-
tos arquitetônicos dos vários estilos (elementos da arquitetura grega, romana, 
bizantina, gótica, etc.).53 Já no curso do 4º ano de 1953, ministrado por Alfredo 
Oliani, após um breve estudo da representação de topografias em maquetes de 
barro, o curso propõe uma sequencia de aulas de direito comercial e contabilida-
de, distanciando-se completamente do assunto da disciplina.54 Por fim, o curso 
do pintor e muralista Bassano Vaccarinni, no ultimo ano, possui quatro eixos de 
estudo, independentes, que organizam o programa ao longo do ano: a cenografia, 
o desenho de modelo vivo, a composição arquitetônica e a elaboração de foto-
montagens.55 Tamanha diversidade nas temáticas e abordagens de cada um dos 
professores dos diferentes cursos de Plástica pode ser entendida a partir da com-
preensão de um currículo que vinha sendo adaptado, no qual tenta-se aproveitar 

51. Os programas de curso que se encontram acessíveis para consulta no arquivo da FAU 
USP tem início apenas nas sequências de 1953, no entanto, pressupõe-se que se manti-
nham os mesmo desde a criação do curso pois, nesse momento, o curso ainda se mantinha 
sob o currículo inicial, anterior à aprovação de seu primeiro regulamento. Além disso, muitos 
dos professores estavam nas mesmas disciplinas desde o início. Programas de disciplina de 
Desenho Artístico, 1953, Arquivo da FAU-USP. 
52. “Plástica I”, Programa de Curso para 1953, Arquivo da FAU-USP.
53. “Plástica II”, Programa de Curso para 1953, Arquivo da FAU USP.
54. “Plástica 4º ano”, Programa de Curso para 1953, Arquivo da FAU-USP.
55. “Plástica V”, Programa de Curso para 1953, Arquivo da FAU-USP.
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as brechas existentes para a introdução de assuntos novos, que não são contem-
plados pela estrutura vigente, e ao mesmo tempo, uma variedade de orientações 
que convivem e também disputam espaços num curso em formação.  

Se, de um lado, as disciplinas diretamente relacionadas ao ensino da arte, 
mantinham-se presas ao currículo tradicional, decorrente do ensino das Belas 
Artes nas Academias, e de outro, desorganizadas e sem uma linha clara de pro-
postas e práticas, o que nos parece ser a maior inovação no que diz respeito à 
temática artística nesse período inicial é justamente a incorporação do curso 
de História da Arte e Estética, o qual não havia correspondente no currículo da 
Politécnica, e que começa a ser ministrado por Lourival Gomes Machado em 
1952. O então professor de ciência política da FFCL, crítico de arte e literatura 
na imprensa, estudioso do barroco e do arcadismo, que dirigira o MAM-SP entre 
1949 e 1951, quando assumiu a direção artística da I Bienal de Arte de São Paulo, 
havia sido convidado diversas vezes pelos alunos para ministrar cursos informais 
de História da Arte, palestras e discussões, nos primeiros anos do curso, o que 
já demonstrava uma certa iniciativa de aproximação de outras unidades da USP 
que não fossem a Politécnica, correspondendo ao perfil mais diversificado dos 
alunos que procuravam a FAU naqueles anos iniciais. A disciplina de História 
da Arte e Estética foi incorporada ao currículo regular a partir de 1952, para os 
alunos do quinto ano, e Lourival tornou-se o professor desta cadeira.56 

De fato, os alunos vinham cada vez mais se engajando no movimento de 
renovação e nas tentativas de reforma do ensino, ainda mais após a greve estu-
dantil – e primeira grande crise – que havia movimentado a escola no segundo 
semestre de 1951, após o Conselho Universitário ter barrado a contratação 
de Oscar Niemeyer, que havia sido aprovado no concurso de títulos como 
professor para a cadeira de Composição de Arquitetura. Grandes Composições 
II. O veto do Conselho Universitário desencadeou o pedido de demissão de 
Anhaia Mello e a greve dos alunos, que durou quatro meses e teve bastante 
repercussão na imprensa paulista, culminou com o fechamento da escola.57 A 
crise instaurada pela greve, segundo depoimento de Julio Katinsky, marcaria 
também o início de um período de “antagonismo intelectual” entre os estu-
dantes e o corpo docente, com os estudantes reivindicando amplas mudanças 

56. AMARAL, Aracy, “História da arte na formação do arquiteto”, in Sinopse, pp.82-83.
57. A esse respeito ver SODRÉ, João, op.cit., pp. 158-161.
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no ensino, especialmente a maior participação de arquitetos no corpo docen-
te da escola. Essas reivindicações iriam se intensificar nos anos subsequentes, 
não somente a partir da participação nos Congressos Nacionais de Estudantes 
de Arquitetura, alinhando as demandas específicas com as pautas nacionais de 
transformação no ensino, mas também através de intensa atividade estudantil 
através do grêmio, que promovia viagens, exposições, cursos livres, publica-
ções 58 – numa tentativa de ampliar o escopo da formação para uma visão mais 
ampla, que tivesse “diretrizes culturais adequadas a uma escola que pretendia 
absorver os mais avançados parâmetros da cultura contemporânea”.59

Na retomada das aulas, numa tentativa de contornar a crise, a direto-
ria foi assumida pelo professor Cintra do Prado, que solicitou que se fizesse 
um amplo levantamento da situação do ensino naquele momento. Segundo o 
depoimento de Julio Katinsky, os estudantes elaboraram um relatório “melhor 
do que o relatório dos professores”, o que levou o diretor a suspender todos 
os contratos dos professores em apoio ao movimento dos alunos que pediam 
a renovação do quadro docente.60 Aproveitando a suspensão dos contratos, 
o Conselho Universitário afastou aqueles que eram professores efetivos em 
outra Unidade, alegando que não poderiam dar aula simultaneamente na 
FAU, numa clara manobra política, pois o cargo duplicado significava mais 
poder e capacidade de articulação nas instâncias deliberativas.61 Por essa razão 
Lourival - que lecionava Política na FFCL desde 1942, e o próprio Artigas, que 
também era professor na Politécnica, acabaram sendo afastados, sendo que 
Artigas só retornou à FAU em 195562, após a aprovação do novo regulamento. 
Lourival optou por permanecer na Cadeira de Política da FFCL, desvinculan-

58. Conforme o depoimento de Julio Katinsky a João Sodré, os estudantes estavam cientes 
de seu papel no movimento de renovação do ensino e do papel fundamental que suas ativi-
dades extracurriculares assumiam nesse sentido: “O grêmio assumiu a responsabilidade de 
lutar por uma escola melhor e fez publicações.”. SODRÉ, João Clark de A. Viagens pelo Brasil 
a partir da FAU USP, 1948-1962. São Paulo: FAU-USP, 2009, p. 135 (trabalho programado 3). 
59. KATINSKY, Julio “Primeiro Seminário de Ensino – Apresentação” in PRESTES, Lucinda 
Ferreira. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP: documentos históricos. São Paulo: 
FAU-USP, 2009, p. 44. 
60. Depoimento de Julio Katinsky a João Sodré. SODRÉ, João. Viagens pelo Brasil a partir da 
FAU USP, 1948-1962, p. 135.
61. CONTIER, Felipe, op. cit., p. 126.
62. Entrevista de Julio Katinsky a João Sodré. Cf. SODRÉ, João, op. cit., p.139. 
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do-se da FAU-USP, e se candidatou ao primeiro concurso de Cátedra daquela 
escola, no qual foi aprovado em 1954.63 Assim, Lourival acabou dando aula 
apenas para as duas primeiras turmas, em 52 e 53, tendo sido substituído por 
Flavio Motta no ano seguinte.

Os arquitetos-professores e a reinvenção do corpo docente

O curso funcionou sob o regulamento da politécnica até a aprovação 
de seu regulamento próprio, o que ocorreu apenas em 1954. Com ele, novos 
professores começaram a ser contratados, de modo que gradativamente os 
arquitetos se tornaram a maioria do corpo docente, com uma predominância 
daqueles de orientação moderna.64 Entre os novos professores, alguns cariocas 
formados na ENBA, como Roberto Tibau e Enoch da Rocha Lima, os italia-
nos Rino Levi e Achilina Bo Bardi, e também os de São Paulo ligados ao IAB: 
Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo Corrêa Gonçalvez, Roberto Cerqueira 
César, Jacob Rutchi, Carlos Lemos e Luiz Roberto Carvalho Franco.65 Com o 
novo regulamento, também se propôs uma reorganização das cátedras, com 
a inclusão de novas disciplinas (como Arquitetura Paisagística, Legislação, 
etc.), mas de modo geral, o curso se manteve semelhante àquele anterior a 
1954. Nas disciplinas diretamente ligadas à arte a principal alteração foi que 
as cadeiras de Plástica deixaram de ser autônomas e foram incorporadas às 
de Composição. Os cursos de Desenho Artístico e História da Arte e Estética se 
mantiveram com a mesma configuração dos anos iniciais.66 Pode-se dizer que 
efetivamente a mudança do currículo para um modelo mais de acordo com 
as sucessivas reivindicações de reforma só vai mesmo ocorrer com a reforma 
curricular de 1962.

Como consequência do novo regulamento, entre 1956 e 1957 foram 
abertos os oito primeiros concursos para professor catedrático da FAU – cinco 

63. PONTES, Heloísa, Destinos mistos: os críticos do grupo Clima em São Paulo, 1940-1968. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 196.
64. CONTIER, Felipe, op.cit.,p. 129.
65. Idem, ibidem p. 117.
66. Para as transformações no currículo após o novo regulamento, ver tabela da reorgani-
zação das cátedras da FAU-USP, elaborada por Felipe Contier. Cf. CONTIER, Felipe, op.cit., 
p. 120.
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para as áreas de Construção e Ciência Aplicada, onde estavam os professo-
res politécnicos, dois para a área de Teoria e História e um para Composição. 
Como ressalta Felipe Contier, 

“A abertura de concursos para catedráticos implicava num com-
plexo jogo político, no qual os arquitetos tinham poucas chan-
ces de ganhar. Não apenas porque seu conhecimento prático não 
constituía um campo consolidado do conhecimento acadêmico, 
mas principalmente pela resistência conservadora do Conselho 
Universitário, já composto por politécnicos e do qual dependia a 
abertura de vagas. A ordem de realização dos concursos também 
importava, pois, os primeiros catedráticos seriam naturalmente os 
próximos diretores e membros do Conselho Universitário, e deter-
minariam os rumos da escola quando a Congregação se formasse 
e não dependesse mais da tutela do Conselho Universitário.”67

Segundo a pesquisa realizada por Contier na documentação do 
Expediente da FAU-USP, apenas os cinco concursos técnicos tiveram suas vagas 
preenchidas, assim, os cinco primeiros catedráticos da FAU foram Telêmaco 
Hipólito van Langendonk (Resistência dos Materiais), o diretor Pedro Gravina 
(Grandes Estruturas), Figueiredo Ferraz, (Estruturas Correntes), Fernando José 
de Oliveira Escorel (Materiais de Construção) e Pedro Moacyr do Amaral Cruz 
(Geometria Descritiva). Os outros três concursos para as cátedras não vincu-
ladas à origem politécnica tiveram desfechos distintos e estranhamente mal-
-resolvidos naquele momento: o concurso de Teoria da Arquitetura, no qual 
eram candidatos Eduardo Corona – que regia a cátedra naquele momento, 
Luis Saia, Miguel Badra, José Vicente Vicari e Lina Bo Bardi, parece nunca ter 
se realizado efetivamente, segundo Contier, não há nenhum indício de que as 
teses apresentadas tenham sido defendidas, e Corona continuou lecionando 
nesta cadeira até 199168; o concurso para História da Arte e Estética, no qual 
Flavio Motta era o único candidato só foi realizado em 1968, onze anos após 
a inscrição, e do qual trataremos mais adiante; por fim, o único concurso para 

67. CONTIER, Felipe, op.cit., p. 121
68. Idem, ibidem,  p. 123.
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uma cátedra de Composição foi realizado em agosto de 57 e tinha como candi-
datos Ernest Mange, Paulo Camargo e Almeida, Zenon Lotufo e Mario Russo 
(por ordem de classificação). No entanto, a banca considerou que nenhum 
candidato estava “à altura” da cátedra e todos foram reprovados, o que gerou 
uma contestação judicial mas não teve seu resultado revertido.69 

Esse processo dos concursos é simultâneo a um amadurecimento dos 
debates acerca dos rumos do ensino e de um novo currículo, e marcam uma 
sequência de episódios que se tornam os principais antecedentes da reforma 
de 1962. Em 1956, Julio Katinsky - estudante do quinto ano do curso – pro-
pôs, através do Grêmio, a organização de um seminário de ensino, para o qual 
divulgou um texto “provocativo” a respeito da situação do currículo da escola, 
e que solicitava respostas por escrito, segundo o autor, para que seu caráter 
não fosse o de um evento passageiro.70 Em seu texto, o estudante criticava o 
método de ensino que vinha sendo aplicado na Faculdade, que para ele repre-
sentava um descolamento dos problemas que deveriam ser enfrentados no 
momento presente. Segundo ele, baseadas no estudo de “modelos ideais”, pro-
venientes de um conjunto teórico anterior aos problemas concretos, as aulas 
“práticas” eram apenas “exemplos numéricos da matéria lecionada na cadei-
ra”. Como um contraponto, ele apresentava o modo como se desenvolviam as 
pesquisas, estudos e publicações realizadas pelo Grêmio, como um exemplo 
de um esforço empírico de enfrentamento das questões e descobertas de seus 
próprios métodos de trabalho - que segundo ele representavam um tipo de 
enfrentamento que “fornece os elementos para nos aproximarmos do ‘operar 
do arquiteto’, que também é um fato dinâmico, porém, como já foi apontado, 
duma complexidade incrivelmente maior”.71 

Alguns professores atenderam a este chamado reflexivo e enviaram suas 
respostas: Luís Saia, Lina Bo Bardi, Mario Wagner Vieira da Cunha e Vilanova 
Artigas, representando pontos de vista e posições diferentes na própria esco-
la. Como ressalta Felipe Contier, a resposta de Vilanova Artigas acabou por 
marcar seu momento de retorno à escola após um período na Politécnica e 
representa o momento em que o professor se “credenciou perante alunos e 

69. Idem, ibidem,  p. 129.
70.  KATINSKY, Julio, op. cit., p.45. 
71.  Idem, ibidem, p.45. 
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professores como referência sobre o ensino de arquitetura”, explicitando suas 
posições. A partir dessa sequência de posicionamentos formais, como uma 
resposta às insatisfações que se somavam, o diretor da escola, Pedro Gravina, 
nomeou uma comissão em 1957 que deveria examinar a situação do ensino e 
elaborar uma proposta concreta de um novo currículo. A comissão era com-
posta por Vilanova Artigas, Abelardo de Souza, Rino Levi e Helio Duarte.72 

O relatório da Comissão foi apresentado em julho de 1957, e trazia uma 
visão bastante conciliadora entre a estrutura vigente na FAU e as demandas por 
mudanças, o que talvez fosse uma estratégia inteligente para viabilizar a imple-
mentação de novas práticas sem muitos embates. Assim, partia-se de uma breve 
análise da situação atual e do histórico da Faculdade até aquele momento, identi-
ficando o “desajuste” entre os currículos das escolas de arquitetura e as demandas 
profissionais do arquiteto, e apontando um novo perfil de formação do arquiteto, 
que não descartava a base politécnica, mas que a ela não poderia ser reduzida: 

“Para a formação do arquiteto as disciplinas de caráter técnico 
servem para informação tanto quanto as disciplinas histórico-
-filosóficas. A missão do arquiteto, no entanto, é mais complexa. 
Dele se exige algo mais, isto é, uma síntese, uma visão unitária do 
mundo contemporâneo e da sociedade em que vive, que envolva 
e dê expressão às estruturas de toda a sorte”.73 

Procurando situar a atividade do arquiteto num universo mais comple-
xo do que a formação estritamente técnica, que se aproximasse da experiên-
cia prática e, ao mesmo tempo, buscando como referência modelos de cursos 
onde uma maior integração entre diferentes campos de atuação se encaminha-
vam para um currículo mais “universal”, a Bauhaus apareceria como a refe-
rência mais adequada às novas demandas, o que, como veremos adiante, será 
crucial para as definições da reforma de 62: 

“Walter Gropius, que dos grandes arquitetos contemporâneos é tal-
vez o que maior contribuição tem dado para o esclarecimento des-

72. Caramelo, n. 6, FAU-USP, p.10.
73. “Relatório da Comissão de 1957”, transcrito em CONTIER, Felipe, op.cit. pp.126-128.
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ses conceitos assim se exprime: ‘o arquiteto é um coordenador cuja 
missão é unificar os numerosos problemas sociais, técnicos, econô-
micos e plásticos inerentes à construção’. E sobre o ensino em parti-
cular: ‘o campo de ação do aluno deve ser universal e não fragmen-
tário, compreendendo todos os conhecimentos e a experiência real’.

E como proposta, o relatório propunha como resposta aos impasses 
contemporâneos não uma substituição radical da estrutura e do corpo docen-
te, mas uma reorganização das cátedras existentes e dos professores, como 
uma saída possível de ser implementada. Para isso, a estratégia sugerida era 
que se enfatizasse as cadeiras de Composição como o eixo do curso, a partir da 
qual os outros assuntos se organizariam. Ao mesmo tempo, uma redistribui-
ção das cátedras existentes estabeleceria grupos de matérias que se organiza-
riam em uma nova seriação, que concentrava nos primeiros anos as cadeiras 
técnicas e nos últimos aquelas de “cultura apropriada”:

“A nossa escola tem todas as condições para aproximar-se dessas 
aspirações conservando mesmo o conjunto de disciplinas que 
constam do curso atual, sem maiores mudanças que se afastem 
da atual estrutura federal de ensino. O próprio quadro de profes-
sores da escola, a nosso ver, não precisa de modificações, a não 
ser em número, que os que temos são poucos, principalmente no 
atelier de composição, para atender as suas variadas exigências. 
O quadro de professores que dispomos é composto de elemen-
tos experimentados, habilitados técnica e culturalmente para o 
desempenho do ensino da arquitetura. O que mais nos falta, tal-
vez é uma maior integração de todos os valores em uma equipe 
harmônica e convicta das possibilidades que realmente temos de 
dar um passo à frente na solução da missão que assumimos.[...] 
Achamos oportuno dar à Composição a importância que a mes-
ma tem no exercício da profissão. Assim, nos parece acertado 
colocar o atelier em posição de destaque e fazer convergir para 
ele todas as disciplinas do currículo. Algumas disciplinas que 
figuram no atual programa da escola e que não foram incluídas 
do programa proposto seriam enquadradas no atelier. A orga-
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nização e o funcionamento do atelier, em nossa opinião, deve-
rão apresentar estrutura flexível, adaptando-se cada vez mais às 
necessidades dos trabalhos programados pelos professores.”74

Apesar do pragmatismo da proposta e de sua habilidade em conciliar 
a estrutura vigente, a legislação federal e a nova orientação em vista, as pro-
postas de 1957 não foram implementadas. No entanto, boa parte das ideias 
debatidas e posteriormente aprovadas na reforma de 1962 partiam dessas pro-
posições iniciais do relatório de 57, como veremos adiante. Entre uma e outra, 
nesses anos finais da década de 50, tanto Felipe Contier quanto Juliano Pereira 
chamam a atenção para diversos movimentos e eventos sucessivos visando a 
reorganização do curso, que acabam por encadear uma verdadeira rotina de 
discussões sobre o ensino e a profissão, constituindo uma verdadeira sistemá-
tica de reflexão com a criação de sucessivas comissões ou grupos de traba-
lho75, compostas tanto por professores quanto por estudantes.76 E não somente 
na FAU, mas diversos encontros e seminários começam a ser promovidos em 
âmbito nacional, ressaltando a pauta comum da adequação dos currículos e 
das novas normas profissionais, que reverberavam em muitos dos cursos cria-
dos na década de 40. São exemplos desse processo de amadurecimento da dis-
cussão o Debate sobre ensino de arquitetura realizado em 1955 pelo Núcleo 
de Estudos e Divulgação da Arquitetura no Brasil, do IAB-São Paulo, no qual 
Flavio Motta participou da mesa77; o 1º Seminário de Ensino de Arquitetura 
e Urbanismo, realizado durante o 1º Encontro Nacional de Estudantes de 
Arquitetura (1957); o 1º Encontro de Estudantes e Arquitetos, em São Paulo 
(1958); o 2º Encontro de Estudantes e Arquitetos, em Porto Alegre (1960); o 
“Encontro Regional de Educadores Brasileiros”, em São Paulo (1960), no qual 
Roberto Cerqueira César apresentou o relatório “O ensino da arquitetura e 
do urbanismo”, e Carlos Millan e Joaquim Guedes também apresentaram um 

74. Idem, ibidem.
75. PEREIRA, Juliano, op. cit., p.28.
76. Segundo Felipe Contier, principalmente a partir de 1957, diversos Encontros e Seminá-
rios em âmbito nacional são promovidos para que se discutam as novas normas e o aperfei-
çoamento do ensino de arquitetura, envolvendo muitos dos novos cursos criados a partir do 
final da década de 40. Cf. CONTIER, Felipe, op.cit., pp.140-141.
77. Cf. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 8 de abril de 1955.
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relatório próprio; o 1º Encontro de Diretores, Professores e Alunos das Escolas 
de Arquitetura do país, em Belo Horizonte (1960); o 2º Encontro de Diretores, 
Professore e Alunos das Escolas de Arquitetura do país, em Salvador (1961).

Além de expressar uma inquietude mais geral no meio acadêmico de 
arquitetura no país naqueles anos, todos esses eventos foram recapitulados em 
um abaixo-assinado organizado por Vilanova Artigas em 1961 e assinado por 
25 dos 34 professores arquitetos da FAU, que solicitava ao Reitor Ulhôa Cintra 
a indicação de um arquiteto como diretor.78 Como aponta Felipe Contier, se as 
propostas de reformas de ensino eram um consenso entre os arquitetos na FAU, 
parecia que a prática havia caminhado no sentido contrário, com os novos 
Catedráticos das cadeiras técnicas tomando posse (e consequentemente assu-
mindo os cargos de poder) e o modelo curricular que se queria superar sendo 
cada vez mais consolidado.79 Liderados por Artigas, os professores arquitetos 
percebiam ser necessário a eleição de um diretor que fosse favorável às refor-
mas e pudesse dar andamento aos processos. Nesta chave, Anhaia Mello havia 
sido indicado e foi reconduzido ao cargo de diretor em 1959, quando faltavam 
apenas três anos para sua aposentadoria compulsória; e em 1961, quando se 
aproximava o momento final da gestão de Anhaia Mello, o abaixo-assinado 
organizado por Artigas tentava pleitear um diretor que pudesse consolidar o 
espaço de debates que vinha sendo conquistado e efetivamente implementar 
as reformas. Ainda que o pedido dos professores por um diretor-arquiteto fos-
se negado, conforme a pesquisa de Contier, o abaixo-assinado do grupo de 
Artigas trazia um pedido estratégico, pois solicitava ao reitor que levasse em 
consideração todo o processo e as propostas de reorganização do curso que 
se encontravam em andamento, e desse modo permitisse que a Comissão de 
Ensino da FAU pudesse conduzir com autonomia a reforma curricular. Para 
Contier, Artigas já assumia que a diretoria estaria invariavelmente nas mãos 
de um engenheiro da Poli, mas tentava garantir que os arquitetos pudessem ter 
o controle do processo através da Comissão de Ensino.

No entanto, essa estratégia não agradava a uma parcela dos professores 
jovens, que reivindicava rupturas mais extremas com os engenheiros.80 Esse 

78. Republicado em PRESTES, Lucinda Prestes, op.cit., pp.75-80.
79. CONTIER, Felipe, op.cit., p.131.
80. CONTIER, Felipe, op.cit., 
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grupo era liderado por Nestor Goulart Reis Filho, que havia se graduado em 
1955 e era professor na FAU desde 1956, e contava com o apoio dos estudantes 
do quinto ano, entre eles, Sergio Ferro, Rodrigo Lefévre, Flavio Império, Julio 
Barone e Benedito Lima de Toledo, presidente do Grêmio, o GFAU . Conforme 
depoimento de Goulart, com a intenção de afastar o grupo dos Politécnicos, 
o grupo havia examinado o estatuto da USP e descoberto que o diretor pode-
ria ser um catedrático de qualquer unidade, e não necessariamente da Poli. 
Assim, a partir de sua proximidade naquele momento com a FFLC, onde esta-
va terminando sua segunda graduação em Ciências Sociais, Nestor Goulart 
procurou Lourival Gomes Machado e convenceu-o a ser candidato.81 

Conforme o depoimento de Nestor, a indicação de Lourival surgiu a 
partir dessa costura de um acordo entre seu grupo, Lourival e o reitor – a 
quem interessava que a FAU tivesse um voto independente da Politécnica no 
Conselho Universitário, para que ele tivesse maioria.82 É provável que o nome 
de Lourival, na perspectiva de uma alternativa aos Politécnicos, fosse uma 
escolha natural: Lourival tinha proximidade com a FAU a partir das aulas de 
História da Arte do início dos anos 50, e ao mesmo tempo, dos catedráticos 
que compunham a FFLC naquele momento, era o que tinha maior proximida-
de com o campo das artes. Ainda que esta alternativa possa ter nascido de uma 
iniciativa individual como a de Nestor Goulart ou estudantil, é significativo 
ressaltar, no entanto, que nesta ação de distanciamento da herança Politécnica 
a FAU viesse a se aproximar das ciências humanas e, mais especificamente, do 
campo artístico, confirmando vocações e interesses que já vinham há muito 
tempo sendo abordados dentro da escola, especialmente a através dos estu-
dantes. Lourival não somente poderia abrir caminho para a implementação da 
reforma de ensino, mas também representava a oficialização dessa aproxima-
ção das ciências humanas, como se simbolicamente o novo perfil profissional 
que se desejava implementar considerasse também a aproximação direta com 
o campo da cultura, das artes e das ciências humanas. 

Conforme Contier, Artigas teria ficado muito descontente com esse 
encaminhamento e até mesmo tentado, sem sucesso, persuadir o grupo de 

81. Depoimento de Nestor Goulart a João Sodré. Cf. SODRÉ, João, op. cit., p.111.
82. Idem, ibidem
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Nestor a retirar a indicação de Lourival.83 Talvez esse receio inicial fosse o de 
que a divisão da FAU em diferentes grupos pudesse enfraquecer o movimento 
de renovação do ensino, ou ainda de que a abertura para outras matrizes de 
formação pudesse ofuscar a hegemonia desejada ao fazer arquitetônico, estru-
turado a partir do ensino de Composição. Mas o fato é que, anos mais tarde, 
quando em 1974, caçado pela ditadura, Artigas publicou sua “Contribuição 
para o relatório sobre ensino de arquitetura – UIA/UNESCO”, ele ressalta a 
importância da presença de Lourival e seu papel na reforma curricular, assim 
como uma aproximação da FAU com o campo das artes e da cultura que se 
estabelecera a partir de 62:

“É significativo o fato de a reforma ter sido possível quando a 
faculdade era dirigida por Lourival Gomes Machado sendo vice-
-diretor o matemático Cândido Dias da Silva. Retomávamos a 
linha cultural nacionalista de 22 através da Faculdade de Filosofia 
da USP. Voltávamos à autenticidade de algumas de nossas melho-
res raízes, enquanto arquitetos. Basta conhecer a obra de Lourival 
Gomes Machado, o papel que desempenhou na cultura paulista, 
sua convivência com a crítica das artes, seus estudos sobre arqui-
tetura barroca, para compreender a natureza do ambiente que 
nos permitiu as reformas de 62”.84 

83. CONTIER, Felipe, op.cit., p. 139.
84. ARTIGAS, Vilanova, op. cit., p. 135.
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2.2. A relevância da história da arte

Ao ser criada a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, seguindo 
o padrão federal de ensino e o currículo da Faculdade Nacional de Arquitetura85, 
quatro novas disciplinas acabam por abrir uma outra perspectiva no currículo 
que era até então seguido pelo curso de engenheiros-arquitetos: História da Arte 
e Estética, Teoria da Arquitetura, Arquitetura no Brasil e Arquitetura Analítica 
inauguravam dentro da nova formação um conjunto organizado de cadei-
ras, ligadas ao campo da história e da crítica, algo que não existia no curso da 
Politécnica. Criadas especificamente no novo curso de arquitetura, ainda que 
por vezes mediante adaptações de modelos prévios, podem ser entendidas como 
potenciais espaços de diferenciação em relação à formação dos engenheiros e de 
autonomia do novo currículo que tentava se estabelecer, ao mesmo tempo em 
que por sua própria natureza poderiam representar espaços de análise e reflexão 
acerca da arquitetura, dos rumos profissionais em discussão naquele momento e 
do lugar da arquitetura brasileira frente aos temas contemporâneos.

No entanto, tendo como ponto de partida o currículo acadêmico e 
desarticulado da FNA e ainda as heranças dos professores politécnicos, as dis-
ciplinas de natureza histórica e crítica na FAU levariam alguns anos para efeti-
vamente conquistarem seu campo específico e se desvincularem por completo 
de sua raiz do ensino tradicional, especialmente no caso das três disciplinas de 
estudo da “arquitetura”. 

85. Conforme Marcos Fávero, quando foi fundada a Faculdade Nacional de Arquitetura, ape-
sar dos movimentos para a renovação do ensino, os grupos mais conservadores ligados ao 
ensino tradicional da ENBA acabaram por dominar o novo currículo, que significou apenas 
uma adaptação de um modelo tradicional às novas reivindicações, não correspondendo a 
uma renovação efetiva. Essa manobra teve ao menos duas consequências importantes: a 
primeira foi a consolidação de um grande distanciamento entre a formação acadêmica e 
a prática da arquitetura no Rio de Janeiro, onde o “eixo de reconhecimento e prestígio no 
campo da arquitetura” passa a ser na esfera profissional, e não no âmbito acadêmico, com 
a Escola Carioca se tornando a grande referência nacional, o que, conforme o autor, faz com 
que para os arquitetos cariocas o escritório passa a ser “fator determinante no aprendiza-
do do metiér”; a segunda consequência diz respeito ao próprio currículo reproduzido nas 
escolas no âmbito nacional, que acabavam por ser reproduções adaptadas desse modelo 
tradicional, que não abandonava a referência nas Belas-Artes. A esse respeito ver FÁVERO, 
Marcos, op. cit., pp. 195-201. 
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Lourival Gomes Machado: do modernismo ao barroco

O primeiro professor de História da Arte e Estética foi Lourival Gomes 
Machado, que ministrou a cadeira pela primeira vez em 1952. Tratava-se de 
um jovem professor de ciência política na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, onde havia se graduado em 1938 e defendido a primeira tese de dou-
torado em ciências sociais daquela instituição em 1942.86 Era também figu-
ra conhecida na crítica da arte, assunto sobre o qual publicava regularmente 
na imprensa desde 194287, inclusive na revista Clima, e autor entre outros do 
importante livro Retrato da Arte Moderna no Brasil, de 1947.88 Machado havia 
sido também diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo entre 1949 e 
1951, tornando-se diretor artístico da I Bienal do Museu89, período no qual é 
convidado pelos alunos da FAU para ministrar cursos e palestras informais de 
História da Arte nos primeiros anos de funcionamento da nova escola. 

Segundo depoimento de Gustavo Neves da Rocha, os estudantes o 
conheciam pessoalmente através do IAB, onde Lourival ministrara um curso 
de História da Arte que foi frequentado por um grupo de alunos da FAU.90 E 
ao mesmo tempo, faziam parte de uma mesma rede de sociabilidade estrutu-
rada a partir dos espaços do centro da cidade, que reunia os arquitetos ligados 
ao IAB, os estudantes das recém-criadas faculdades de arquitetura, a comuni-

86. Heloísa Pontes faz uma breve apresentação da trajetória de Lourival. Cf. PONTES, He-
loísa, op.cit., pp. 21-23.
87. Idem, ibidem, p. 195
88. MACHADO, Lourival Gomes. Retrato da arte moderna no Brasil, São Paulo: Departa-
mento de Cultura, 1947. O livro teve duas edições (47 e 48) e recebeu o prêmio Fabio Prado.
89. Segundo Ana Cândida Fernandes, que estudou a produção crítica de Lourival Gomes 
Machado, os anos em que está à frente do Museu são de pouca produção escrita, pois está 
dedicado aos espaços institucionais. Como diretor artístico da Bienal, “o crítico empenhou-se 
para que a primeira edição do evento obtivesse sucesso, uma vez que seu objetivo, como ele 
próprio afirma, era garantir um espaço para a produção brasileira e para São Paulo no meio 
artístico internacional. Apesar dos inúmeros contratempos e da precariedade das condições 
do evento, o fato é que Gomes Machado foi bem sucedido na empreitada: a Bienal trouxe ao 
Brasil grandes nomes da história da arte e muito do que se produzia contemporaneamente.” 
Para esse panorama mais geral de seus trabalhos, ver a introdução em FERNANDES, Ana 
Cândida de A., Por uma arte brasileira: modernismo, barroco e abstração expressiva na crítica 
de Lourival Gomes Machado. São Paulo, ECA-USP, 2012, pp. 1-12 (tese de doutorado).
90. Depoimento de Gustavo Neves a João Sodré e José Lira. Cf. Sodré, João, op.cit., p. 53.
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dade da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Economia, da Escola Livre 
de Sociologia e Politica, assim como os artistas e críticos que frequentavam as 
instituições culturais sediadas na região91, responsáveis por promover debates, 
intercâmbios e o interesse pela arte moderna. E por mais que o MASP acolhes-
se diversas exposições de arquitetura, nas quais havia recebido alguns dos mais 
célebres expoentes da arquitetura internacional, era o Museu de Arte Moderna 
que reunia diversos dos arquitetos ligados ao IAB desde sua fundação: Rino 
Levi, Eduardo Kneese de Mello, Roberto Cerqueira César, Vilanova Artigas, 
Gregori Warchavchik, Salvador Candia, Carlos Cascaldi e Jacob Rutchi, junto 
aos artistas, aos mecenas, a Lourival e outros críticos92, e Artigas ainda seria 
o responsável pelo projeto da sede do MAM no edifício Guilherme Guinle. 
Assim, não é difícil compreender a escolha e o convite a Lourival quando a 
História da Arte entra em pauta no currículo da FAU, onde se torna professor 
regular da disciplina a partir de 1952, quando ela começa a ser ministrada para 
os alunos da primeira turma que chegam ao quinto ano.

Por um lado, a presença de Lourival representava um verdadeiro con-
traponto aos professores politécnicos, como uma abertura para novos diálo-
gos na constituição da escola, não somente pela inserção da História da Arte 
e de seus temas, mas por significar esse vínculo direto com o modernismo e 
uma de suas principais instituições, como reconheceu precisamente Artigas 
no comentário sobre sua presença na FAU.93 Ao mesmo tempo, o que se pode 
apreender através dos programas de seus cursos em seu primeiro período na 
FAU é que Lourival não estava preocupado diretamente em investigar a arte 
moderna e suas possíveis relações com a arquitetura. As leituras de Lourival 
acerca do modernismo naquele momento passavam mais por uma tentativa 
de afirmação de um caráter nacional do que por uma análise e reflexão das 
práticas contemporâneas e de seus rebatimentos na arquitetura, postura que 
estava claramente afinada com o grupo de intelectuais ligados ao SPHAN e a 
“reinvenção” de um passado colonial, e que se relacionavam às pesquisas que 
ele vinha desenvolvendo naqueles anos.

91. A esse respeito ver DEDECCA, Paula, op.cit., pp. 37-45.
92. LOURENÇO, Maria Cecilia França. Museus acolhem moderno, São Paulo: Edusp, 1999, p.109.
93. Mencionado ao final do item anterior.
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Conforme analisa Ana Cândida Fernandes, é muito claro perceber ao 
longo de sua produção o alinhamento a alguns desses intelectuais dos séculos 
XIX e XX - e especialmente a Mario de Andrade - no compromisso com a 
constituição de uma arte brasileira94, ou seja, com o reconhecimento, a iden-
tificação e a organização efetiva das bases daquela que seria uma contribuição 
genuína e local à arte universal. Como ressalta a pesquisadora, a contribui-
ção própria de Lourival a este discurso foi tentar reconhecer essa caraterística 
peculiar da expressão nacional nas formas, e não nos “assuntos” ou temas que 
eram trabalhados pelas diferentes manifestações artísticas, o que vai levá-lo, 
ao longo de suas pesquisas, a um engajamento crescente na defesa da forma 
abstrata como aquela que seria capaz de unir os valores simbólicos locais, 
individuais, e uma expressão universal.95 Mas essa será uma abordagem num 
momento posterior àquele no qual o crítico inicia suas aulas na FAU, mais 
precisamente ao final da década de 50, quando irá dedicar maior atenção em 
discutir o momento artístico contemporâneo e, de acordo com a pesquisado-
ra, “conquistar uma voz crítica mais propriamente sua”96, especialmente após 
1956, quando torna-se responsável pela seção Artes Plásticas no Suplemento 
Literário do jornal O Estado de S. Paulo. 

Nos anos em que é professor na FAU, Lourival ainda está a colher os des-
dobramentos da publicação de seu Retrato da Arte Moderna no Brasil, de 1947, 
o qual segundo o próprio autor foi escrito a partir da “vontade de atestar con-
cretamente a presença do Modernismo em todo subsequente movimento inte-
lectual brasileiro”.97 No livro, Lourival relaciona a origem do modernismo ao 
período colonial, visto como o “momento fundador da arte brasileira.” Assim, 
segundo Fernandes, ele estabelece uma construção histórica que vincula o 
nascimento da arte nacional ao barroco, que representaria a “autêntica” arte 
brasileira98, remetendo a produção de diversos artistas modernistas à essa ori-
gem. Destaca, desse modo, a viagem empreendida pelos modernistas às cida-
des mineiras e os rebatimentos que essa “descoberta” teria proporcionado aos 

94. SCHWARZ, Roberto, “Nacional por subtração”, p.29
95. FERNANDES, Ana Cândida de Avelar, op.cit., pp. 4-5
96. Idem, ibidem, p. 57.
97. MACHADO, Lourival Gomes. op. cit, p.6.
98. FERNANDES, Ana Cândida de Avelar, op.cit., pp.58-59.
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artistas, que encontravam um “paleta brasileira”99: “De Minas, ou melhor, da 
ambiência mineira, capaz de despertar em qualquer brasileiro todo o passado 
e o todo o mistério da tradição, nasceu para a pintura o colorido de Tarsila.”100

Nessa chave, como ressalta a pesquisadora, Lourival passa pelo século 
XIX com “notável desprezo”, visto por ele como um momento no qual “a pin-
tura no Brasil emperrou”101, e só iria recuperar seus valores com os moder-
nistas de 1922: “O retardamento mumificador que nos prendeu por um sécu-
lo inteiro à fórmula duma arte falsa e inexpressiva, adianta um dos porquês 
daquela quitação geral com o passado artístico e literário, que foi a Semana 
de Arte Moderna de 22.”102 Ainda assim, Lourival faz uma ressalva importante 
para a arquitetura daquele período, que segundo ele, por sua própria natureza 
não conseguia se fixar apenas em questões formais, pois não poderia compar-
tilhar da mesma “despreocupação” dos pintores: “Se às artes menos utilitárias 
pode-se impor uma formulação rígida e artificial (desde que, evidentemente, 
haja apoio para tanto numa sociedade também com algum artifício estrutu-
ral), a arquitetura cobre uma  ordem de exigências mais impositivas porque 
mais ligadas ao processo mesmo da existência cotidiana.”103 

Assim, ele enxerga na arquitetura do XIX soluções em que a “função 
utilitária” das construções prevaleceu, não permitindo que caíssem em uma 
“conceituação puramente decorativa e supérflua”, preservando algumas das 
características da arquitetura do período colonial, que ele considera o mode-
lo perfeitamente adaptado ao contexto local. Esses exemplares teriam conse-
guido então se aproveitar das novas técnicas construtivas combinadas com as 
soluções “tradicionais”: 

“a arquitetura da fase imperial brasileira, parece ter-se servido 
com maior proveito da técnica e da conceituação francesas e, 
porque há uma imposição prática na construção, os compromis-
sos ambientais e o ocasional aproveitamento das soluções tradi-

99. MACHADO, Lourival Gomes. op.cit.,p.39.
100. Idem, ibidem, p.45
101. Idem, ibidem, p.23.
102. Idem, ibidem, p.27.
103. Idem, ibidem, p.23-24.
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cionais e dos artesãos imigrantes não deixaram sobrevir o forma-
lismo anêmico. Frequentemente aparece ecletismo atabalhoado, 
defeituoso, mas em todo o caso vivo.”104

Um exemplo que ele destaca especialmente é a obra de Grandjean de 
Montingy e Louis-Leger Vauthier como figuras dotadas de uma “consciência artís-
tica bem mais aguçada”, que permitia que fosse possível perceber em suas cons-
truções uma “solidez e imponência”, que eram resultado de um “desejo de equi-
líbrio, embora não fosse maravilhosamente perfeito o espírito que os ditava”.105

O único momento na arquitetura do século XIX que não vai receber 
nenhuma tolerância por parte de Lourival é o Art Nouveau, ao qual ele dedica 
um único parágrafo:

“No fim do século, contudo, e mormente nos começos do século 
atual, um surto arquitetônico favorecido por condições econômicas 
peculiares, procurou rivalizar em decadentismo com a pintura e a 
escultura das academias. Aconteceu que o dinheiro farto, dispos-
to a tudo comprar, encontrou nas grandes cidades europeias o Art 
Nouveau, não o Art Nouveau da liberdade quase onírica de formas 
arbitrárias, mais tarde uma das raízes do surrealismo, mas aque-
le com aspecto de superabundância ostentatória, ridiculamente 
perdulária, cheia de má estatuária, espanejando descabelamentos, 
empastelada de gessos em baixos relevos vagamente mitológicos, 
com uma pintura feita de propósito, para chamar a atenção.”106

Em resumo, Lourival, a partir de Mario de Andrade, constrói para a 
pintura uma certa narrativa na qual há uma arte brasileira autêntica, original, 
que se constitui a partir do barroco e da qual a arte moderna da Semana de 22 
é uma continuidade, interrompida apenas pelo estabelecimento da Academia 
de Belas Artes e as manifestações do século XIX.107 Nesse sentido, há uma sin-

104. Idem, ibidem, p.23.
105. Idem, ibidem, p.24-25.
106. MACHADO, Lourival Gomes. op.cit.,p.25
107. FERNANDES, Ana Cândida de Avelar, op.cit., p.5.
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tonia clara entre a leitura de Lourival e aquela “enraizada na tradição inven-
tada pelos modernistas de primeira geração e rotinizada pelos líderes inte-
lectuais do SPHAN”108, que recuperava o passado colonial e estabelecia uma 
complementaridade109 entre esse passado e a produção moderna110, narrativa 
que será também utilizada para o entendimento e a afirmação da arquitetura 
moderna brasileira que então florescia no Rio de Janeiro.

Nessa leitura, organiza-se um quadro a partir do qual a arquitetura 
moderna estabelece uma relação de continuidade com uma arquitetura tra-
dicional brasileira, que por sua vez corresponderia a uma adaptação local – a 
partir das disponibilidades técnicas e das necessidades climáticas - da arqui-
tetura colonial. À época a explicação estabilizava-se em uma narrativa arti-
culada por Lucio Costa, segundo a qual este processo de continuidade, inter-
rompido pelo neoclassicismo e o ecletismo, teria sido retomado a partir do 
grupo constituído em meio ao experimento de reforma do ensino na ENBA, 
em 1931, e especialmente a partir do projeto do Ministério da Educação e 
Cultura no Rio de Janeiro. Emblemático nessa origem, o projeto do MEC e 
outros projetos do período, sobretudo no Rio de Janeiro teriam incorporado 
todo o vocabulário formal difundido no movimento moderno internacional, 
no entanto, adequando-o às condições locais, e portanto desde então represen-
tando uma contribuição original ao movimento moderno internacional.111 A 
partir do projeto do Ministério a arquitetura moderna brasileira – entendida 
como aquela realizada pelo grupo de Lucio Costa, com Oscar Niemeyer como 
principal figura – teria se desenvolvido num crescente, vinculada ao estado 
como produção “oficial” e afirmando-se como linguagem nacional. A publica-
ção do catálogo Brazil Builds pelo Museu de Arte Moderna de Nova York em 
1943112 inauguraria um momento de difusão das realizações locais no plano 

108. PONTES, Heloísa, op. cit.,  p.25
109. RUBINO, Silvana, op. cit. pp.113-115.
110. Segundo Fernandes, Lourival era muito próximo de Rodrigo de Mello Franco, o que pode 
verificar ao estudar a correspondência entre os dois. Rodrigo frequentemente encomendava 
textos a Lourival, e o SPHAN publicou muitos de seus artigos sobre o barroco. FERNANDES, 
Ana Cândida de Avelar, op.cit., p.98
111. MARTINS, Carlos A. Ferreira. Elementos para uma análise da constituição do discurso 
moderno no Brasil. A obra de Lucio Costa 1924-52. São Paulo: FFLCH-USP, 1988, pp.73-74.
112. GOODWIN, Phillip. Brazil Builds, architecture new and old, 1652-1942. New York: The  
Museum of Modern Art, 1943.
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internacional e seria sistematicamente reiterada nos manuais de arquitetura 
moderna e nas revistas especializadas que divulgam a arquitetura brasileira 
durante as décadas seguintes. 

Nos anos que seguem à publicação de Retrato, Lourival se aprofunda 
nos estudos do barroco, publicando em junho de 1949 uma série de onze arti-
gos sobre o tema no jornal O Estado de S. Paulo, que pouco depois irá reunir 
no livro Teorias do Barroco, lançado em 1953, no qual também revisita todos 
os estudos anteriores acerca deste tema. Segundo Heloísa Pontes, Retrato aca-
ba representando um ponto de inflexão em sua trajetória intelectual, pois 
demarca uma passagem entre a “crítica de arte militante” do modernismo, que 
este trabalho representa, a um estudo mais sistemático da história da arte colo-
nial brasileira.113 É também uma passagem que se reflete no próprio método 
de enfrentamento que o crítico adota para esses diferentes temas: se o Retrato 
tem um modo de escrita mais ensaístico, que segundo Heloísa Pontes era o 
que dominava o meio intelectual brasileiro naquele momento, e voltado a um 
público mais amplo, numa linguagem mais informal, o novo livro representa 
seu mergulho numa postura científica, na qual prevalece o uso de uma lin-
guagem mais erudita e especializada, numa abordagem eminentemente aca-
dêmica, “assentada no deslindamento das condições socioculturais, políticas 
e estéticas do fenômeno artístico”.114 Ao longo dos anos seguintes o estudo da 
arte moderna e contemporânea, ainda que nunca tenha sido abandonado, aca-
ba por perder espaço entre seus interesses, cada vez mais focados no aprofun-
damento da análise do período colonial. Conforme destaca Fernandes, essa 
abordagem mais ensaística irá continuamente prevalecer nas ocasiões em que 
trata da arte contemporânea, ao contrário da postura científica que irá assumir 
frente ao estudo do barroco.115

Portanto, as leituras empreendidas por Lourival naquele momento 
encontram-se em sintonia com a narrativa oficial da arte e da arquitetura 
moderna brasileira, constituindo ao mesmo tempo que reiterando essa cons-
trução. Nesse sentido, pode-se compreender a organização proposta por 
Lourival para a disciplina de História da Arte na FAU-USP, a partir da cons-

113. PONTES, Heloísa, op.cit., p. 24.
114 Idem, ibidem,  p.24.
115. FERNANDES, Ana Cândida de Avelar, op.cit. p. 155
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tituição dessas genealogias, a medida em que não se preocupa em analisar ou 
estudar a arte moderna com maior ênfase. O curso para 1953 propunha, de 
início, a separação entre a História da Arte e a Estética como duas discipli-
nas independentes, sendo que a parte relativa a História da Arte era dividi-
da em dez módulos, um para cada período artístico desde a pré-história até 
o século XX. De um modo geral, o programa segue assim uma abordagem 
clássica da História da Arte, obedecendo a divisão por escolas ou estilos, em 
períodos fechados em si mesmos; ou seja, sem preocupar-se com questões 
que articulem ou extrapolem cada um dos períodos estudados. Ao contrário, 
a organização dos conteúdos parte de uma sequência cronológica bastante 
rígida. Além disso, chama atenção o fato de que a discussão dos séculos XIX 
e XX se restrinja a apenas um módulo para cada um deles, pouco detalhados 
em termos de conteúdos em relação aos outros períodos. Especialmente no 
módulo que trata do barroco, no qual Lourival propõe o estudo das “cons-
tantes formais” em relação às “variantes locais”, dedicando parte do módulo 
ao estudo do “barroco brasileiro”. 

Se o curso de história da arte tinha assim essa abordagem mais tradicio-
nal das sucessivas escolas, a parte correspondente ao curso de Estética parece 
muito mais próxima do campo da crítica. Nele, propõe-se discutir as questões 
relativas às aproximações ou diferenças entre julgamento estético e juízo crí-
tico, a análise dos “fatores sociais” da criação da obra de arte, e por fim uma 
discussão que aproxima a crítica, a história da arte e a estética.116 Ainda assim, 
trata-se de um curso de Estética independente dos conteúdos anteriores, cen-
trado nas discussões próprias ao estudo teórico da disciplina.

É possível que os dois anos em que Lourival permanece na FAU não 
tenham sido tempo suficiente para estruturar um curso articulado com as pre-
ocupações mais próximas dos arquitetos naquele período, e ao mesmo tempo, 
não há registros de que tenha lecionado História da Arte anteriormente a esta 
experiência na FAU. E em meio às agitações e aos movimentos de reforma 
curricular que pulsam nesses anos iniciais do curso, no início de agosto de 
1954 Flavio Motta é contratado como professor para ocupar a vaga deixada 
por Lourival Gomes Machado após seu afastamento.117 

116. “História da arte e estética”. Programa do Curso para 1953. Arquivo FAU-USP
117. Pasta funcional, A contratação oficial de Flavio Motta ocorre apenas em agosto. 
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2. Programa da disciplina 
História da Arte e Estéti-
ca, ministrada pelo Prof. 
Lourival Gomes Machado, 
1953. Arquivo FAU-USP. 
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Flávio Motta: da história da arte na formação do arquiteto

Como vimos, 1954 foi o ano em que se criou a Comissão de Ensino 
própria da escola, que no ano seguinte aprovaria o novo regulamento que 
entraria em vigor a partir de 1956, abrindo caminho para a realização dos 
novos concursos de Cátedra. Flavio Motta havia sido contratado como 
professor na casa há pouco mais de um mês, mas o então diretor da FAU, 
Lisandro Pereira da Silva, solicita ao novo professor um parecer opinando a 
respeito da proposta do novo Regulamento para o curso. Flavio Motta elabo-
ra então um documento de resposta a essa solicitação118, que pode ter sido 
feita, inclusive, a vários professores, pedindo que analisassem o projeto do 
novo Regulamento. O professor recém-chegado manifesta opiniões bastante 
decididas acerca do ensino de arquitetura, que aparentemente havia estudado, 
pois menciona diversas vezes “a moderna organização dos cursos de arquite-
tura” como referência aos seus argumentos. 

De início ele apresenta o que seriam as “ideias fundamentais que 
aceitamos para o ensino de arquitetura” – um ensino que não deve fazer 
distinção entre o arquiteto e o urbanista. A primeira delas é que, ao se con-
siderar os “modernos princípios da pedagogia e da psicologia”, deixando 
clara sua contribuição específica como pedagogo, e ainda as “concepções 
dos mestres da arquitetura” - se referindo especialmente a Walter Gropius 
- ele defende como “importantíssima a ideia do atelier”, que seria o meio 
mais adequado para a aprendizagem de um “campo de ação universal e não 
fragmentário”, espaço que conseguiria integrar conhecimento e experiên-
cias.119 Flavio sugere que cada atelier seja um espaço que poderia abrigar 
quase todas as matérias do curso, orientado por um arquiteto contratado 
para tal função e que não deveria, no entanto, ser um contrato vitalício, o 
que permitiria à escola “contato permanente com arquitetos de renome e 
reconhecida capacidade profissional”.120 

118. Parecer de Flavio Motta ao Diretor Lisandro Pereira da Silva sobre regulamento da FAU, 
23 de setembro de 1954. 8p., datilografado. Arquivo Flavio Motta.
119. Idem, ibidem.
120. Idem, ibidem.
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E como parte fundamental dos conteúdos que deveriam ser abordados 
por uma faculdade de arquitetura, uma cultura geral abrangente: “um arqui-
teto deve ter uma ideia, mais clara possível, dá época em que está vivendo, 
desenvolvendo também sua sensibilidade no trato obras de arte da humani-
dade, a sua história, os seus problemas, sua realidade social, enfim. O curso 
pede, portanto, conhecimentos de História da Arte, sociologia ou antropologia 
cultural e ainda psicologia.”121

Em seguida, ao comentar especificamente o regulamento que se apre-
sentava, entre muitos apontamentos Flavio tenta fazer com que o novo cur-
so se desprenda de algumas heranças do modelo Belas Artes: sugere que se 
eliminem completamente as cadeiras de Plástica, que em sua opinião podem 
ter seus conteúdos abordados em aulas práticas ligadas ao atelier, que prati-
quem o desenho, a modelagem, o estudo dos materiais, etc; questiona o uso 
dos termos “pequenas composições” e “grandes composições”, e sugere que 
se elimine a utilização do termo “composição decorativa”: “o termo decora-
tivo contraria a maioria dos conceitos estéticos contemporâneos. Bastaria 
o termo composição. A ideia do decorativo pode levar a um formalismo 
acadêmico e perigoso.”122

E especialmente duas sugestões dialogam diretamente com uma visão 
própria do campo disciplinar e da profissão que irá se rebater em algumas das 
discussões posteriores e nas propostas de ensino de Flavio Motta: a primei-
ra diz respeito à organização das cadeiras no grupo de assuntos onde Flavio 
acabava de se inserir, e não deixa de ser uma proposta polêmica: “quanto à 
relação das cadeiras apresentadas, achamos de interesse simplificar a estru-
tura do ensino, reunindo os ensinamentos de História da Arte, Arquitetura 
Analítica, Estética, Teoria da Arquitetura e Arquitetura no Brasil, em uma 
seção – História da Arte.” E justifica sua proposta comentando cada um dos 
cursos e tentando demonstrar como, de um lado em sua natureza, alguns deles 
se remetem à atividade artística, a filosofia da arte e a história da arquitetura, e 
portanto podem estar sob esta chave maior, ou por outro lado, como é o caso 
de arquitetura no Brasil, por se tratar de assunto recente e sem uma biblio-
grafia consistente, seria “mais prudente” ser incluída como “um capítulo da 

121. Idem, ibidem.
122. Idem, ibidem.
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História da Arte e não como cadeira autônoma”. Assim, Flavio propõe uma 
organização geral para a disciplina de História da Arte do seguinte modo:

“como o curso secundário no Brasil não inclui História da Arte, 
é indispensável que no segundo ano seja apresentado um pano-
rama geral da matéria. No terceiro ano, desenvolveríamos mais a 
História da Arquitetura até os fins do século XVIII e a parte de 
arquitetura brasileira colonial. No quarto ano, estudaríamos espe-
cialmente a arte contemporânea. No quinto ano apresentaríamos 
a parte da História das ideias estéticas, filosofia da Arte, História 
da crítica de arte – enfim, a parte interpretativa e crítica.”123

A proposta de Flavio Motta de unir todas as disciplinas de caráter his-
tórico e analítico nessa grande chave da História da Arte, certamente não seria 
um consenso entre os arquitetos que buscavam a autonomia de seu campo 
disciplinar, e de todo modo, não poderia ser implementada pois o regulamen-
to deveria seguir o padrão federal da FNA. De todo modo, em parte ela talvez 
explique os conteúdos disciplinares abrangentes e que se abrem para assun-
tos não específicos, como veremos em seus cursos dos anos 50, e ao mesmo 
tempo, é interessante perceber como em sua trajetória, nas décadas seguintes 
Flavio irá cada vez mais se desvencilhar dessa “grande chave” que concentra 
tudo sob a História da Arte, em direção à pulverizar seus temas por novas 
abordagens que se desprendem dessa matriz, mais no sentido de “explodir” 
seu campo do que fechá-lo. 

E a segunda sugestão que nos chama a atenção no documento apre-
sentado é a de que se inclua o desenho industrial como uma cadeira na nova 
faculdade: “Acreditamos que falta uma cadeira importantíssima que já inclu-
ímos nas nossas considerações gerais sobre o ensino da arquitetura. Seria a 
cadeira de Equipamento, destinada ao ensino do desenho industrial e equipa-
mentos em geral. Neste sentido não pode estar completamente ausente a expe-
riência da Bauhaus. Talvez seja útil uma cadeira de equipamentos com aulas 
práticas de estudos de materiais para esse fim”.124 Uma proposta que também, 

123. Idem, ibidem.
124. Idem, ibidem.
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como veremos, dialoga diretamente com as ideias e os projetos de Flavio nos 
anos seguintes.

No contexto da aprovação do novo Regulamento, é possível compreen-
der de modo mais claro as transformações que irão ocorrer no currículo da 
disciplina em 1956. Não há registros dos programas ministrados por Flavio 
Motta em 1954 e 1955, no entanto, a partir da documentação disponível, 
pode-se perceber que a partir de 1955, quando Flavio Motta começa efetiva-
mente a estabelecer seu próprio programa para a disciplina de História da Arte 
e Estética, não só introduz algumas diferenças em relação ao programa da dis-
ciplina tal como ministrada por Lourival, como traz para o currículo institu-
cional e também para seu cotidiano naquele espaço novas abordagens e temá-
ticas, tentando cada vez mais se aproximar da arquitetura contemporânea, 
do estudo da produção industrial e das realizações dos arquitetos brasileiros, 
como um mergulho naquele universo próprio do qual ele passa a fazer parte. 
Ao mesmo tempo, especialmente nesses primeiros anos – entre seu ingresso 
na escola e a Reforma de 62 – pode-se perceber que ele procura estabelecer 
diálogos entre o programa e os debates da FAU e os cursos da Escola de Arte 
da FAAP, nos quais se envolve diretamente até 1961.

Uma primeira aproximação importante das novas temáticas pode ser 
reconhecida no curso de 1955. Mesmo sem localizar o programa do curso 
para este ano125, na documentação do arquivo pessoal de Flavio Motta estão 
as provas do primeiro semestre aplicadas aos alunos daquele ano, corrigidas 
pelo professor. Tanto as questões escolhidas, quanto a correção das respostas 
são esclarecedoras no sentido de compreender quais os temas e expectativas 
que Flavio Motta introduz na disciplina e seus interesses naquele momento, 
especialmente em relação àqueles propostos anteriormente por Lourival.

A primeira questão da prova de Flavio Motta parece ser, afinal, aque-
la que pairava sob o campo disciplinar que tentava redefinir seus caminhos: 
“Qual a importância do estudo da História da Arte na formação do arquiteto 
contemporâneo?” Não há como saber o modo como a pergunta associava-se 
aos conteúdos ministrados em aula, mas a sua inclusão na prova sugere a pro-

125. Na documentação das disciplinas da FAU-USP e no próprio Departamento de História 
há apenas os programas do curso para 1953 e, posteriormente, os de 1956. No arquivo pes-
soal de Flavio Motta também não foi encontrado o programa da disciplina.

>> 3. | 10. Parecer de Fla-
vio Motta ao Diretor Lisan-
dro Pereira da Silva sobre 
regulamento da FAU, 23 
de setembro de 1954. Do-
cumento datilografado, pp. 
1-8. Arquivo Flavio Motta.
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cura de novo lastro para a formação do arquiteto, ao mesmo tempo que nos 
permite perceber que Flavio Motta estava ali constituindo seu campo de ação, 
o campo disciplinar da própria História da Arte brasileira e seu diálogo direto 
com a arquitetura. A pergunta de Motta é, ao mesmo tempo, uma questão que 
reiteradamente retorna ao centro do debate – qual o sentido do estudo da his-
tória, e da história da arte em especial na formação e na prática do arquiteto? 
Em que medida a arquitetura se relaciona ao campo artístico? 

 A partir das respostas percebemos que mesmo os alunos do quinto 
ano naquele momento não tinham muita clareza sobre a presença do estudo 
da História da Arte em seu currículo. Muitos mencionam a história da arte 
como um modo de encontrar os vínculos da arquitetura atual com seu pas-
sado para justificar a prática no presente: “estudar as raízes e o desenvolvi-
mento da arquitetura moderna”, “tirar dos períodos passados o que eles tem 
de essencial”, “tornar a arquitetura atual mais representativa de sua época”.126 
Outros consideravam a importância do estudo da história como uma forma 
de ampliar o conhecimento geral do arquiteto, uma questão de erudição: “o 
desenvolvimento de uma cultura universal” para o arquiteto, que “faz com 
que o arquiteto contemporâneo tenha uma ‘vivência” e um espírito crítico no 
seu ambiente”, “propiciar ao arquiteto uma visão de caráter universal, que não 
pode estar limitada ao momento presente”. E o que nos parece relevante é que 
diversos estudantes em suas respostas recorriam ao livro de Bruno Zevi, Saper 
vedere l’architettura, dando a entender de que o haviam estudado durante o 
semestre, citando alguns de seus trechos nas respostas. O livro, adquirido por 
Motta em dezembro de 1954, havia sido lançado em 1948 e representara não 
somente um marco na afirmação histórica da poética do organicismo, mas 
também um aprofundamento na especificidade dos critérios de avaliação da 
arquitetura entre os demais gêneros artísticos com base nas distintas concep-
ções de espaço e suas adequações às atividades humanas. 

A sequência seguinte de perguntas da prova solicitava que o aluno 
respondesse em poucas linhas as seguintes questões: “Qual a significação da 
Bauhaus? A diferença entre romântico e românico? Por que é importante a 
cadeira Thonet? Qual a importância da Torre Eiffel? Quais os princípios essen-
ciais contidos na Ville Savoye de Le Corbusier?”. A partir desse conjunto de 

126. Provas de História da Arte, 1955, Arquivo Flavio Motta.
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assuntos questionados, podemos supor que o curso proposto tinha como inte-
resse a passagem do século XIX ao XX, o início da organização industrial e 
suas relações com o desenho, as relações entre arte e técnica, entre arquitetura 
e engenharia, entre arquitetura e design, o movimento moderno em arquite-
tura, que como veremos, são recorrências em seus trabalhos. Através dessa 
pequena sequência de assuntos, percebemos que ao menos naquele primeiro 
semestre de curso, Motta já havia aproximado o curso de História da Arte de 
alguns dos temas fundadores da arquitetura contemporânea, efetivamente tra-
zendo essas discussões para o espaço da disciplina. 

Mas é no programa de Flavio Motta para 1956 que a questão do estu-
do da arquitetura contemporânea aparece com maior peso. Nesse ano as dis-
ciplinas pela primeira vez eram parte do novo regulamento, autônomo da 
Politécnica, que como vimos, trazia como uma de suas inovações o agrupamento 
das Cadeiras dos mesmos assuntos em Departamentos, o que abria espaço para 
uma maior integração de temas. As quatro cátedras que se juntaram no novo 
Departamento de História em 56 eram as mesmas que já existiam anteriormente: 
além daquela de Flavio Motta, havia também Arquitetura Analítica, Arquitetura 
no Brasil e Teoria da Arquitetura. No entanto, quando estudamos os programas 

11. | 12.  Bruno Zevi, Saper 
vedere l’architettura. Capa 
e folha de rosto da edição 
de 1953 do livro. Arquivo 
Flavio Motta.
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implementados naquele ano para as outras três cadeiras, podemos perceber que 
a disciplina de Flavio Motta era a única a incluir o estudo dos movimentos recen-
tes da arquitetura, tanto internacionais quanto no plano local, em seu currículo. 

Arquitetura Analítica, ministrada por Enoch da Rocha Lima, tendo 
como assistente Joaquim Bezerra da Silva, parece ter uma abordagem eminen-
temente técnica dos temas estudados, concentrando-se nas formas de cons-
truir em relação aos meios e materiais disponíveis em cada período, priorizan-
do a análise construtiva, assim como de detalhes ornamentais, e agrupando as 
soluções em “tipos” de construção que, segundo o programa, caracterizavam 
os períodos estudados; tratava-se mais de um estudo dos estilos das épocas 
sucessivas, que não por acaso eram todos organizados com o prefixo “a arte 
arquitetural”: “A arte arquitetural do renascimento”, “A arte arquitetural bizan-
tina”, etc. Uma evidência desse caráter era que o curso de Arquitetura Analítica, 
nesses primeiros anos, tinha como trabalho prático o “desenho de fragmentos 
de arquitetura e ornatos característicos dos estilos”.127 

127. “Arquitetura Analítica”. Programa do Curso para 1956, Arquivo FAU-USP.

13. | 14. “Bruno Zevi, Saper 
vedere l’architettura. Deta-
lhe da página 72 com ano-
tações de Flavio acerca 
do “problema das plantas 
circulares”. Arquivo Flavio 
Motta.
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15. Prova semestral de 
História da Arte e Estética 
do aluno Edoardo Rosso, 
ingressante em 1951. FAU-
-USP, junho de 1955. Ar-
quivo Flavio Motta.
> 16.  Prova semestral de 
História da Arte e Estética 
do aluno Nestor Reis Fi-
lho, ingressante em 1951. 
FAU-USP, junho de 1955. 
Arquivo Flavio Motta.
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Já Arquitetura no Brasil, ministrada por Eduardo Kneese de Mello e ten-
do como assistente Nestor Goulart Reis Filho a partir de 1956, estudava as 
construções no Brasil a partir de especificidades regionais, físicas, naturais, 
econômico-sociais, etc. Um grande panorama que atravessava desde os dife-
rentes sistemas construtivos, os “elementos materiais” disponíveis em cada 
região (como a pedra, o barro, etc.) e as “influências artístico-culturais” para 
analisar o modo que as construções “respondiam” a cada condição. 

E por fim, Teoria da Arquitetura, ministrada por Eduardo Corona e 
Carlos Lemos, onde se estudava a arquitetura a partir de alguns eixos mais 
gerais, analisando a atividade do arquiteto; a relação entre arquitetura, socie-
dade, arte, tradições, estética; análise dos elementos plásticos e construtivos 
da arquitetura; os processos de composição e seus elementos gráficos. E ainda, 
seguindo um padrão acadêmico, uma análise de edifícios exemplares a partir 
dos programas a que se destinavam, apresentando as “regras” que deveriam 
ser seguidas para cada programa, estabelecendo assim os modelos formais e 
funcionais adequados a cada uso. 

As duas primeiras se mantiveram praticamente com os mesmos con-
teúdos até 1962; já Teoria da Arquitetura promoveu algumas alterações em seu 
esquema geral de aulas ao longo dos anos seguintes, no sentido de se aproximar 
mais das disciplinas de Composição, com a qual estabeleceu uma “interligação” 
a partir do foco nos programas de uso específicos que seriam trabalhados nas 
disciplinas práticas. Nesse desenvolvimento acabou por também incorporar 
a seus conteúdos um módulo no qual propunha o estudo de temas da arqui-
tetura mais recente, num panorama mais geral do final do século XVIII até o 
“mundo atual”, mas sem entrar em escolas ou arquitetos específicos.128 

 O curso proposto por Flavio Motta trazia uma organização bastante 
distinta do que seria um curso de História da Arte clássico, que apresentas-
se períodos e movimentos numa sequencias cronológica, como o que era 
ministrado por Lourival Gomes Machado. De início, percebemos que os pri-
meiros módulos129, ainda que tivessem uma visão mais panorâmica e esti-

128. “Teoria da Arquitetura”. Programa do Curso para 1957 e 1958. Arquivo FAU-USP.
129. Quando nos referimos a módulos, estamos considerando a organização a partir de gru-
pos de assuntos nos programas das disciplinas. Não podemos afirmar que cada um desses 
grupos de assuntos corresponda a uma aula do curso, embora em alguns casos pareça pos-
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17. Programa da disciplina 
História da Arte e  Estética, 
ministrada pelo Prof. Fla-
vio Motta, 1956. Arquivo 
FAU-USP. 
> 18.  Programa da dis-
ciplina História da Arte e  
Estética, ministrada pelo 
Prof. Flavio Motta, 1956. 
Arquivo FAU-USP. 
>> 19.  Programa da dis-
ciplina História da Arte e  
Estética, ministrada pelo 
Prof. Flavio Motta, 1956. 
Arquivo FAU-USP. 
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vessem focados nas artes (e não na arquitetura) e em sua cronologia clássica, 
traziam uma tentativa de agrupar os movimentos a partir de temas e ques-
tões comuns que os aproximassem, de modo que a partir de cada conjun-
to de temas fosse possível propor algumas discussões contemporâneas. Um 
exemplo é o primeiro módulo do curso, intitulado “O homem e as primeiras 
manifestações artísticas”: nele, além dos estudos de cada uma das “fases” e 
características da arte pré-histórica, consta no programa uma discussão dos 
temas “O homem e a cultura; A linguagem como veículo de cultura; Arte e 
expressão religiosa, social, econômica e individual; Arte e cultura”, e ainda, 
uma aula dedicada à discussão da “arte primitiva e sua influência na arte 
contemporânea”.130 Além disso, a disciplina também propunha um estudo 
sob uma perspectiva historiográfica: junto com o conteúdo que passava pelas 
escolas específicas de cada período, em alguns módulos há também uma 
revisão dos grandes “teóricos” especializados no assunto, por exemplo, os 
“teóricos do barroco”, os “teóricos do renascimento”, etc. Nos anos seguin-

sível e pertinente essa divisão. 
130. “História da arte e estética” . Programa do Curso para 1956. Arquivo FAU-USP. 

21. Caderno da aluna 
Wanda de Oliveira Couto 
Sotto, formada em 1956.
Arquivo Flavio Motta.
22. Sigfried Giedion, Spa-
zio, tempo ed architettura. 
Capa da edição de 1954 
do livro. Arquivo Flavio 
Motta.
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tes, essa nova perspectiva irá se acentuar, e sem dúvida, contribuirá para um 
movimento de consolidação da pesquisa que se tornará fundamental com a 
constituição do Departamento de História da FAU. 

Tais agrupamentos de certo modo permitiam que Flavio Motta abordas-
se os estudos relativos à Estética como questões e reflexões intrínsecas à própria 
História da Arte, organizando assim um curso que não separava os dois campos 
em momentos distintos, como Lourival Gomes Machado propunha em 53. De 
fato, nenhum curso proposto por ele ao longo de sua trajetória na FAU consi-
derava a Estética como uma temática separada da História da Arte. 

Em 1956, Flavio também coloca em prática uma outra iniciativa que irá 
se tornar uma rotina em seus anos de curso nos anos seguintes: diretamente 
relacionado ao programa do curso daquele ano ele organiza um grupo de estu-
dos para a leitura da obra Espaço, tempo e arquitetura, de Siegfried Gideon, 
que havia sido publicado originalmente em 1941. Segundo o depoimento do 
ex-aluno Araken Martinho, que cursava o quinto ano em 1956, o grupo tam-
bém era composto por Vilanova Artigas, Mario Wagner Vieira da Cunha e os 
alunos Julio Katinsky, Abrahão Sanovicz e Heitor Ferreira de Souza, além dele 
próprio, e se reunia todas as quintas-feiras à noite no edifício da FAU para a 

23. | 24.  Sigfried Giedion, 
Spazio, tempo ed architet-
tura. Sobre capa da edição 
de 1954 do livro. Arquivo 
Flavio Motta.
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leitura e discussão do livro: “Era uma leitura que abriu completamente a pers-
pectiva da compreensão do papel da arquitetura naqueles anos [...] o Flávio 
Motta que era aquele poeta de sempre, jogando as imagens em cima da gente, 
fazendo com que a gente compreendesse o Giedion com coisas brasileiras”.131 É 
possível que esse grupo de estudos tenha se tornado uma atividade “oficial” da 
disciplina de História da Arte, pois no arquivo de Flavio Motta há cadernos de 
alunos de 1956 com o livro inteiro resenhado, além das anotações de aula; em 
um deles, inclusive, na capa, consta a identificação: “comentário sobre o livro 
Espaço, tempo e arquitetura - História da Arte”.132 

Referência fundamental da primeira historiografia da arquitetura 
moderna internacional, com claro sentido de legitimação em seus compro-
missos operativos133, desde o seu lançamento o livro se tornara um best sel-
ler mundial, merencendo inúmeras traduções, reedições e mesmo acrésci-
mos substantivos cuidadosamente introduzidos ao longo dos anos pelo autor, 
secretário geral dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna de 
1927 a 1956. Além da última edição dos CIAMs, o ano de 1956 coincidia ain-
da com a publicação do livro de Henrique Mindlin Modern Architecture in 
Brazil, entusiasticamente prefaciado por Giedion. A leitura de Giedion naque-
le momento provavelmente representava não apenas uma introdução aos estu-
dos da historiografia especializada na arquitetura moderna internacional, mas 
talvez um ponto de partida para refletir sobre o lugar da contribuição brasi-
leira neste quadro, como um desdobramento, ou um complemento ao próprio 
curso proposto naquele ano. 

Ainda segundo o depoimento de Araken Martinho, este grupo de lei-
tura do Giedeon tem um desdobramento prático naquele mesmo ano, que é 
a primeira experiência de Flavio Motta numa equipe de projeto, junto com 
arquitetos: Vilanova Artigas convidara os companheiros do grupo de leitu-
ra para montarem uma equipe para o concurso de Brasília, incluindo alguns 
outros colaboradores de outras disciplinas. Segundo ele, uma série de discus-

131. Entrevista de Araken Martinho a João Sodré. Cf. SODRÉ, João, op. cit., p. 118.
132. Caderno de Wanda de Oliveira Couto Sotto, formada em 1956; Cadernos de História da 
Arte sem autores identificados. Arquivo Flavio Motta.
133. Cf. TOURNIKIOTIS, Panayotis, The histography of modern architecture. Cambridge, The 
MIT Press, 1999, pp. 39-47.
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sões que se iniciaram no grupo de estudos, foram retomadas nos debates de 
projeto do concurso, e o projeto do grupo acabou tendo diretrizes muito par-
ticulares a partir dessa composição multidisciplinar. Além de Artigas, Flavio 
Motta e Mario Wagner Vieira da Cunha, a equipe seria ainda composta por 
Carlos Cascaldi, Paulo de Camargo e Almeida e os estudantes Júlio Katinsky, 
Ubirajara Gilioli e Araken Marinho134, que acabou sendo elaborado a partir de 
um amplo estudo da região e das condições socioeconômicas locais. A equi-
pe apresentou um dos mais extensos relatórios do concurso e 19 pranchas, o 
memorial descritivo tendo sido escrito por Flavio Motta.135 

Diversos professores e estudantes da Faculdade se envolveram no con-
curso. Além da equipe de Artigas, que foi classificada em quinto lugar, Carlos 
Millan, que havia acabado de ingressar no corpo docente136, montou uma 
equipe com Joaquim Guedes - com quem compartilhava o espaço do escri-
tório e fazia trabalhos esporádicos desde 1955 - Liliana Guedes e Domingos 
Theodoro de Azevedo Neto, que haviam se graduado respectivamente em 
1953 e 1954; Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto de Carvalho 
Franco137, todos professores das Cátedras de Composição naquele momento, 
receberam o terceiro e quarto prêmios (em conjunto com o projeto dos arqui-
tetos cariocas MMM Roberto). 

Naquele momento em que a escola passava pelo intenso processo de 
reorganização institucional, a realização de um concurso com tamanha impor-
tância representava também um momento significativo para a própria arqui-
tetura brasileira na definição de seus caminhos futuros, que certamente con-
taminava o ambiente estudantil. A consagrada arquitetura moderna brasileira 
– que mais ou menos naqueles anos começava a ser entendida como a arquite-
tura da “escola carioca” de Lucio Costa e Oscar Niemeyer - vivia um momento 
peculiar. Após um período de euforia e certo “deslumbramento” que marcara 

134. Segundo o depoimento de Araken, ele abandonou a etapa final do concurso após uma 
discussão com Artigas, e por esta razão o seu nome não aparece no projeto.
135. Segundo depoimento de Flavio Motta a autora em 2009, a equipe desenvolveu o projeto 
para o concurso no edifício em obras da FAAP, que já vinha sendo preparado para receber as es-
colas e o acervo do Museu de Arte de São Paulo. A esse respeito, ver dissertação de mestrado.
136. Carlos Millan havia se graduado na primeira turma da Faculdade de Arquitetura Ma-
ckenzie em 1951, e ingressou na FAU USP como professor em 1957. 
137. Roberto Cerqueira Cesar foi professor de 1954 a 1966; Luiz Roberto de 1958 a 1968.
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tanto a sua recepção no plano internacional a partir de meados da década de 
40, quanto seu prestigio nacional como arquitetura “oficial” e como cânone 
para a prática erudita138, dez anos passados da publicação de Brazil Builds, essa 
arquitetura já havia enfrentado a primeira leva de críticas, que a acusavam de 
“formalista” ou de irresponsabilidade técnica e social, o que de modo geral foi 
muito mal aceito pelos arquitetos brasileiros.139 Ana Luiza Nobre nos esclarece 
acerca das questões que então estavam em jogo e que certamente sugeriam aos 
arquitetos a necessidade de novas abordagens:

“no centro do debate que emergia naquele momento, travava-
-se, na verdade, de uma discussão mais ampla sobre diferentes 
modos de pensar os desdobramentos do projeto moderno após 
a guerra. Não seria difícil ver na forte resistência que o pensa-
mento de Max Bill encontrou em arquitetos como Lucio Costa, 
por exemplo, um progressivo desgaste das bases sobre as quais 
a arquitetura moderna no Brasil vinha sendo sustentada publi-
camente desde os anos 30. Porque se a definição de moderno 
no Brasil dos anos 30 podia ainda se confundir, e até se limi-
tar à oposição ao ecletismo acadêmico, o pós-guerra exigia o 
enfrentamento de toda uma outra ordem de problemas: do 
colapso do racionalismo à difusão de novas técnicas e materiais, 
da aceleração das taxas de urbanização à expansão do capitalis-
mo industrial. Problemas estes aos quais, no nosso caso, vinha 
somar-se ainda o acirramento de debates político-econômicos 
envolvendo a condição de subdesenvolvimento do país e o papel 
do Estado na industrialização.” 140

É justamente naqueles anos finais da década de 50 que Flavio Motta 
irá se empenhar em construir narrativas em torno da arte e da arquitetura 

138. Não será o caso aqui de nos aprofundarmos na discussão sobre as relações entre o Es-
tado Novo e a arquitetura moderna da Escola Carioca. A esse respeito ver MARTINS, op. cit. 
139. A mais célebre delas foi a crítica feita por Max Bill em 1953, na ocasião de sua visita ao 
Brasil. 
140. NOBRE, Ana Luisa, Fios cortantes: projeto e produto, arquitetura e design no Rio de Ja-
neiro (1950-1970). Rio de Janeiro: PPGHSC-PUC-Rio, 2008, p.23 (tese de doutorado).
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brasileira à procura de novos nexos em relação à historiografia consagrada, ou 
melhor, em relação à “trama histórica” sucessivamente reiterada. Um exemplo 
seria o texto de introdução ao número especial sobre o Brasil,publicado logo 
após a inauguração de Brasília, que assinala justamente a gênese de uma nova 
corrente arquitetônica na produção brasileira: 

“se quisermos citar ainda um exemplo entre os nomes menos 
conhecidos da crítica estrangeira, encontramos aquele do arqui-
teto Vilanova Artigas, que realiza em São Paulo uma intensa 
atividade doutrinária, seguindo o exemplo de Lucio Costa no 
que diz respeito às exigências de uma posição teórica. Seja a sua 
obra o conteúdo irreverente da sua especulação, assume, algu-
mas vezes, um caráter até brutal. (...) As suas realizações reve-
laram o esforço de alcançar novas formas através de processos 
construtivos independentes da instabilidade da indústria da 
construção nascente.”141

Essas tentativas atravessam não somente sua produção escrita, mas as 
disciplinas de História da Arte assim como sua proposta para a nova Escola 
de Arte da Fundação Armando Álvares Penteado. Seja na FAU, seja na FAAP, 
ele irá desenvolver temas que acabam por se tornar recorrentes em sua produ-
ção acadêmica, temas que passam pela aproximação entre a arte, o artesanato 
e a produção industrial; entre a arquitetura e a industrialização no país; por 
recuperar a conexão entre os séculos XIX e XX, especialmente através do Art 
Nouveau; e pela crença na educação como projeto de nação.

141. MOTTA, Flavio. “Rapporto brasile, Zodiac, p.67. Tradução da autora.

>> 25. | 30. Flavio Motta 
em sala de aula na FAU-
-USP, durante o 2o semes-
tre de 1958. As fotografias, 
um dos únicos registros do 
professor em ação, foram 
tiradas pela Rolleiflex do 
então estudante João Xa-
vier. Arquivo Flavio Motta. 
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2.3. Art Nouveau em três tempos

Ao mesmo tempo em que estava ocupado com as definições iniciais do 
que seriam os cursos do IAC na Fundação Armando Álvares Penteado e com 
as primeiras experiências curriculares de sua disciplina na FAU, em 1956 e 57 
são abertos os primeiros concursos de Cátedra. Um deles é justamente o con-
curso para a Cátedra no15, História da Arte e Estética, no qual Flavio Motta é 
o único candidato, e opta por desenvolver como tese um trabalho de pesquisa 
que já havia iniciado alguns anos antes sobre o Art Nouveau, e que resultara 
em um artigo publicado em 1953 na revista Habitat n.10, “São Paulo e o Art 
Nouveau”.142 Esse artigo marca o início da longa pesquisa que Flavio Motta vai 
desenvolver no decorrer de anos seguintes, que é transformada no tema de 
sua tese, e que é novamente revisitada no início dos anos 80, quando Flavio 
Motta é convidado por Walter Zanini a escrever um capítulo sobre o tema em 
História Geral da Arte no Brasil, publicado em 1983.143 

É importante situar sua aproximação ao Art Nouveau nesse momen-
to dentro de uma sequência de estudos do autor acerca da passagem entre o 
século XIX e o XX, momento de instituição e consolidação do Brasil republi-
cano, recorrente entre seus interesses nos anos 50. É relevante a frequência 
com que ele retoma os mesmos assuntos e referências, em ocasiões e estudos 
distintos: os projetos de Rui Barbosa para a educação, a importância do Liceu 
de Artes e Ofícios, o estabelecimento da indústria no Brasil e seu papel no pro-
cesso de modernização, são temas que atravessam diferentes campos sobre os 
quais Flavio Motta vai se debruçar nesses anos. Trata-se por certo da tentativa 
de estabelecer novos nexos e continuidades entre os dois séculos e, especial-
mente, com o modernismo que se consolida no século XX, o que acenava para 
a possibilidade de propor novas interpretações do período, tanto no campo da 
arte quanto no da arquitetura, na tentativa de melhor estabelecer o papel de 
arquitetos e artistas frente ao crescimento industrial, apostando entre outras 
coisas, em seus vínculos com o desenho industrial.

142. MOTTA, Flavio. “São Paulo e o Art-Noveau”. Habitat n.10, São Paulo, pp. 3-18.
143.MOTTA, Flavio. ”Art-nouveau, modernismo, ecletismo e industrialismo” in ZANINI, Wal-
ter (org.). Historia geral da arte no Brasil. São Paulo, Instituto Walrher Moreira Salles, 1983, 
pp.453-484.
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Em São Paulo, na Habitat: 1953

Pois bem, o número 10 da revista Habitat, no qual fora publicado o seu 
artigo em 1953, é um dos números que foram dirigidos pelo próprio Flavio 
Motta no período de ausência de Lina Bo e Pietro Maria Bardi do país.144 O 
artigo sobre o Art Nouveau, segundo o próprio texto, era motivado pelo risco 
de desaparecimento de alguns edifícios exemplares desse movimento em São 
Paulo, naquele momento de intenso crescimento e transformação da paisagem 
da cidade. Logo no início, ele destaca a necessidade de inserir o estudo do Art 
Nouveau entre os estudos da arte brasileira, criticando abertamente as escolhas 
tomadas pelo SPHAN:

  “partimos da ideia de que seria útil apenas chamar atenção 
sobre o problema, uma vez que os historiógrafos insistem em 
desdobrar a história da arte brasileira exclusivamente na pau-
ta do barroco. A tal ponto chegou esse desvio que a Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está, hoje em dia, 
transformada em órgão especializado na preservação e estudo dos 
monumentos barrocos-coloniais. [...] Não se justifica o descuido 
e o desinteresse na apreciação em monumentos em outros estilos, 
que influíram sensivelmente na formação artística do país”.145

Para Flavio Motta, estava claro já no início dos anos 50 a importância 
da construção de uma história da arte brasileira que escapasse aos critérios 
oficiais que vinham presidindo as escolhas entre momentos, estilos e artistas 
considerados verdadeiramente nacionais, recuperando episódios que delibera-
damente vinham sendo deixados de lado da montagem patrimonial. No início 
dos anos 50, a possibilidade de incluir outros movimentos na “trama historio-
gráfica” da arte e da arquitetura brasileiras significava, por si só, abrir novas 
chaves de entendimento do projeto moderno no Brasil: 

144. Sobre a revista e suas relações com o MASP, ver STUCHI, Fabiana Terenzi. Revista Habitat: 
um olhar moderno sobre os anos 50 em São Paulo. Dissertação de mestrado, FAUUSP, 2007. 
145. MOTTA, Flavio Motta, “São Paulo e o Art-Noveau”. Habitat n. 10, p.3.
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“Embora seja apenas manifestação do gosto de cincoenta anos 
atrás, o “art nouveau” representa um período sugestivo no plano 
da nossa tradição artística, porque foi um estilo que assinalou o 
primeiro movimento de libertação daquelas soluções “neo-góti-
cas” e “neo-renascentistas”, “pseudo-barrocas”, e até “pseudo-co-
loniais” que proliferavam e ainda proliferam entre nós. O “Art 
Nouveau” representa uma etapa necessária no desenvolvimento 
da nossa arquitetura que atingiu modernamente a verdadeira 
consagração no plano internacional”.146

Para Flavio, o Art Nouveau representaria um momento de autonomia 
frente às reproduções dos estilos do passado, tanto na sua origem europeia, 
quanto aquele que se desenvolveu localmente. Tratava-se da importação de 
um estilo condizente com a animação das conquistas dos anos que inaugu-
ravam o século XX em São Paulo, “o coroamento espiritual na vida daquela 
gente que se enriquecia com o café e se iniciava na vida industrial”, e que na 
condição brasileira tinha lugar próprio:

“Era nesse momento que o Brasil se esforçava para ganhar a sua 
maioridade intelectual procurando no pensamento europeu 
modelar a sua fisionomia internacional. O que nós importamos 
então, foi um “estilo sem estilo”, porque era um estilo que não 
copiava outros; o que nós procuramos foi um “estilo de transi-
ção”, entre o “historicismo” e o “modernismo”; foi um movimento 
que incentivou as faculdades inventivas individuais, estimulou o 
artesanato e as artes aplicadas, mas não compreendeu com exati-
dão as verdadeiras possibilidades da máquina como instrumento 
de cultura. O seu grande mérito constituiu em chamar a atenção 
sobre as artes aplicadas e romper com fórmulas cansadas.”147

Flavio Motta identifica o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo como 
o centro a partir do qual localmente teria se multiplicado o Art Nouveau, pois 

146. MOTTA, Flavio, op. cit., p.3.
147. Idem, ibidem, p.6.
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em seu período “áureo”, entre 1900 e 1905, diversos artesãos que haviam tra-
balhado com o Art Nouveau teriam se formado no Liceu. E ele destaca, ainda, 
diversas construções nas quais esses artesãos haviam trabalhado – na execução 
de peças de mobiliário, fachadas, ornatos – constituindo assim um movimento 
próprio em são Paulo, característico de determinado período:

“Compôs grande parte da nossa paisagem e dos nossos ambien-
tes; esteve nas salas de refeições, nos escritórios, nas praças, nos 
cemitérios, nas ferrovias, nos costumes e nas revistas tipo “Seleta”, 
“Careta”, “Fon-fon”, “Vida Moderna”, “Kosmos”, “Pirralho”, etc. 
Agora, está condenado ao desaparecimento, aquilo que foi o ins-
tante encantador na juventude dos velhos de hoje.”148

 O artigo da Habitat é ainda acompanhado por um caderno de imagens 
não somente de algumas obras arquitetônicas discutidas pelo autor149, mas de 
vários exemplos de como durante o período, o estilo Art Nouveau se prolifera-
ra no mobiliário, nos objetos decorativos, nas artes gráficas, na sinalização, na 
moda, na publicidade, etc.150 Ainda que não representasse uma expressão plás-
tica própria, de caráter local, sua difusão, sua plena aceitação e sua adequação 
ao espírito do período seriam argumentos para inseri-lo nessa trama.

 Não era, no entanto, uma novidade a divulgação nas páginas de 
Habitat de leituras dissonantes, comprometidas em abrir outras chaves analíti-
cas, outras possibilidades de olhar para a arquitetura e os discursos correntes. 
Num caminho contrário às demais revistas brasileiras de arquitetura, a revista 
mantinha desde seus primeiros números uma posição de certo antagonismo 
à “arquitetura da expressão plástica centrada na criatividade pessoal do arqui-

148. Idem, ibidem, p.8.
149. Especificamente, Flavio Motta se interessava pelo edifício da Vila Penteado, que havia 
sido doado pela família para abrigar o curso de Arquitetura e Urbanismo da USP que havia 
sido criado em 1848. A escola havia se mudado para a Vila Penteado em 1950. Flavio Motta 
considera o edifício da Vila Penteado um dos primeiros exemplares dos edifícios Art Noveau 
em São Paulo - projetado pelo sueco Carlos Ekman em 1902 - e também dos mais signi-
ficativos, por essa razão, nos três artigos que estudamos, a Vila Penteado é apresentada 
detalhadamente, com farto material iconográfico e descrições minuciosas de seus espaços.  
150. Flavio Motta, op. cit., pp.9-18.
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teto”, publicando artigos que debatiam este tema desde o início de sua ativi-
dade editorial.151 Segundo a pesquisadora Fabiana Stuchi, a “escolha por uma 
arquitetura em que os valores morais, como a racionalidade construtiva, e a 
adequação à função, estariam à frente das questões plásticas e formais se expli-
ca ao retomarmos o percurso na Itália de Pietro e Lina” e suas ligações com os 
grupos racionalistas europeus. Habitat, desde o primeiro número destacara 
seu interesse por uma arquitetura que apresentasse uma “função artisticamen-
te social” em detrimento das expressões individualísticas.152 

Em artigo publicado em 1951, Lina Bo Bardi já chamava a atenção para 
o risco da arquitetura brasileira se transformar em mais um “estilo”153, pois 
para ela, o abandono do antigo pelo moderno poderia ser responsável por um 
processo no qual somente as formas seriam absorvidas, e não seus valores e 
significados. Como observa Fabiana Stuchi, o alerta dos editores de Habitat 
para o risco de “academização” e decadência da arquitetura moderna brasi-
leira, cuja consequência seria um esgotamento prematuro, não era, contudo, 
voltado contra a disseminação de elementos formais característicos das obras 
do grupo carioca na arquitetura anônima, mas sim à própria produção erudita 
dos protagonistas do movimento: 

“No Brasil, porém, há indícios de que muitos arquitetos, alguns 
de renome, fazem um grande esforço, não de inteligência, mas de 
exibição. [...] Entrou em voga a moda de fazer formas ao invés de 
construir casas. Ao invés de estudar o emprego funcional dos mate-
riais, inventa-se o emprego plástico dos materiais, a fim de adaptá-
-los a garatujas, ângulos, cotovelos, losangos. [...] Em determinado 
sentido é este um aspecto de barroquismo, desde que entendemos 
por barroco, não o atribuído de grandiosa circunstância histórica, 
mas o vírus de uma baixa cultura, que convida a viagens ao reino 
da extravagância, do insípido, do inútil, do incoerente enfim.”154

151. É o caso, por exemplo, do artigo de Pietro Maria Bardi, “Problemas do barroco: a religião 
e a curva”, Habitat n.1, 1950.
152. STUCHI, Fabiana. Revista Habitat : um olhar moderno sobre os anos 50 em São Paulo. 
FAU-USP, São Paulo, 2007.
153. BARDI, Lina Bo, “Bela criança”. Habitat n.2, 1951, p.3.
154. BARDI, Lina Bo, “Construir com simplicidade”. Habitat n.7, 1952, p.15.
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O Art Nouveau como tese de cátedra: 1957

E é nesse momento de posições mais acirradas a partir da segunda 
metade dos anos 50, quando a arquitetura moderna brasileira não era mais 
uma unanimidade editorial, um momento, portanto, de redefinição de para-
digmas que abria a possibilidade de novas problematizações, que Flavio Motta 
é solicitado a prestar o concurso de Cátedra, quando já lecionava na FAU há 
três anos. O material presente em seu arquivo e sua extensa coleção bibliográfi-
ca sobre o tema, são testemunhos de suas fontes e de seu processo de trabalho. 
Diversos cadernos de anotação, revistas e publicações estrangeiras integram 
seu acervo. Ele desenvolve a pesquisa iniciada com o artigo, redige e deposita 
a tese Contribuição ao estudo do Art Nouveau no Brasil em 1957, editada no 
formato de um pequeno livrinho.155 Por sua própria natureza, trata-se de um 
estudo muito mais completo que o anterior, o que ele justifica ser feito pelo 
ineditismo e relevância do tema. Já na introdução, Flavio adianta por onde irá 
conduzir efetivamente sua tese:

“Num país onde a aceitação de certos ‘modismos’ ainda garante 
a euforia dos ‘movimentos de arte’, a revisão histórica é sempre 
uma perspectiva de domínio sobre as nossas tendências e, con-
sequentemente, sobre a nossa possibilidade criadora. No caso do 
Art Nouveau, temos muito a desvendar, inclusive para a maior 
compreensão de um ponto ainda obscuro do desenvolvimento 
artístico brasileiro, isto é, o período que antecede ao chamado 
Movimento Modernista”.156

Ainda na introdução ele resgata alguns debates na historiografia da arte 
desde o século XIX, num momento em que o Art Nouveau era visto na cha-
ve dos revivals surgidos ao longo do século. Assim, Motta apresenta as lei-
turas que Giedion, Lionello Venturi e Schlosser fazem do movimento, para 
situar a questão do Art Nouveau numa discussão mais ampla em torno das 

155. MOTTA, Flavio, Contribuição ao Estudo do Art-Noveau no Brasil. Tese para concurso de 
cátedra. São Paulo: FAU-USP, 1957.
156. Idem, ibdem, p.7
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relações entre “forma e conteúdo”, como uma resposta específica ao momento 
em que o processo de industrialização havia dispersado as “artes aplicadas” 
sem, todavia, oferecer “elementos para uma renovação integral de todas as 
manifestações artísticas”. Enquanto a pintura caminhava “indiferente às novas 
conquistas técnicas construtivas”, mantendo-se alinhada à sua natureza artesa-
nal, também se assistia a um enfraquecimento do artesanato, “devido às novas 
exigências de organização social, não conseguindo transferir as experiencias 
dos antigos mestres portadores de tradição milenar, aos novos criadores de 
formas industrializadas.”157 Segundo Flavio, tratava-se por o “problema da 
forma e conteúdo” no presente, investigando como as tentativas de reconci-
liação entre ambos no momento contemporâneo. Partindo de autores como 
Mumford, Pevsner e mais uma vez, Giedion, era preciso colocar o caso bra-
sileiro em questão; para ele, Lucio Costa “entre nós” representava o esforço 
mais consistente de reestabelecimento da “harmonia entre essas dissensões”. 
Segundo ele, em Considerações sobre arte contemporânea158 o arquiteto carioca 
teria proposto a arquitetura moderna como lugar de “fusão entre esses dois 
conceitos (ideal e funcional)”. Mas, segungo Flavio, o Art Nouveau teria repre-
sentado um estágio desse processo:

“Hoje não mais se preocupam com o ornamento. Todo o sentido 
orgânico e naturalista que ele tinha no Art Nouveau se uniu ao 
‘orgânico-funcional’ de que nos fala Lucio Costa. Cabe-nos portan-
to distinguir o Art Nouveau como um dos movimentos artísticos do 
século XIX, onde a preocupação estilística valorizou o ornamento 
de inspiração nas formas orgânicas da natureza e a ele emprestou 
a posição intermediária entre o mundo da técnica e a ‘natureza’; o 
domínio do pensamento, da ideia, com o domínio da sensação; a 
dualidade enfim que Giedion observou entre o pensar e o sentir”.159

157. Idem, ibidem, pp.8-9.
158. Lucio Costa, Considerações sobre arte contemporânea. Rio de Janeiro: Serviço de Docu-
mentação, Ministério da Educação e Saúde, 1952, p.7., apud MOTTA, Flavio Motta, op. cit., p.10.
159. Idem, ibidem, p. 11.
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Neste sentido, a primeira parte da tese investiga o movimento do Art 
Nouveau nos países de origem – Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e Itália 
– para, em seguida, na segunda parte se concentrar em analisar o Art Nouveau 
no Brasil. Se no artigo para a Habitat a principal questão era demarcar um 
lugar próprio ao Art Nouveau na história da arte brasileira, nesse segundo 
momento do estudo Flavio Motta dava muito mais importância a dois argu-
mentos que ele desenvolve ao longo do trabalho. O primeiro dizia respeito à 
inserção, com muito maior ênfase do que no artigo anterior, do Art Nouveau 
no momento político e econômico do país, constituindo um quadro no qual o 
desenvolvimento desse movimento acaba por fazer sentido dentro dessa nar-
rativa. Para tal, são apresentados quadros muito mais elaborados da situação 
política e econômica do Brasil republicano, da situação das cidades no iní-
cio do século XX, dos projetos educacionais em curso naquele momento, etc, 
recuperando diversas das referências pelas quais o autor vinha se interessando 
desde o início dos anos 50. Assim, Motta reconstrói no texto algumas das trau-
máticas transformações urbanas e culturais da passagem do século XIX para o 
século XX no Brasil: 

“Recebendo costumes e processos amadurecidos em outras ter-
ras, o país experimentou verdadeiro trauma na sua vida cultu-
ral. Herdava parcela de uma experiência histórica para mesclar 
com outras etapas da sua ainda informe transição do Império 
à República, do braço escravo ao braço Iivre, da atividade rural 
à industrial, do poder central ao poder federativo, do Brasil-
colônia ao Brasil independente.”160

O segundo argumento que Flavio Motta elabora nesse texto é a de que o 
Art Nouveau teria sido um movimento que abria caminho para o movimento 
moderno, um verdadeiro momento de transição. Essa hipótese é construída 
justamente a partir da correspondência nele entre técnica e expressão, ou seja, 
nas decisões formais baseadas em soluções coerentes com o desenvolvimento 
tecnológico. Ele defende a ideia de que o Art Nouveau era fruto dessa corres-
pondência, uma expressão do desenvolvimento industrial (tanto na Europa, 

160. Ver o item “O fenômeno brasileiro”, em MOTTA, Flavio, op. cit., p.27-28 (capítulo 2).
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quanto no caso brasileiro, de forma particular), de acordo com o espírito reno-
vador do período. Ainda assim, apesar de sua grande divulgação, segundo ele 
seu desenvolvimento aconteceu de modo frágil, a ser notado, por exemplo, 
na mudança de postura quando aborda na tese o papel do Liceu de Artes e 
Ofícios. Se no texto da revista Habitat é notória a importância que Flavio 
Motta atribui à instituição na divulgação do Art Nouveau, no desdobramento 
da pesquisa essa presença é relativizada e considerada uma “missão frustrada”, 
já que o Liceu teria “se reduzido a um pequeno campo de aperfeiçoamento e 
educação profissional, para mais tarde assistir, inerte, a um segundo e maior 
domínio do progresso industrial, amparado em organizações semioficiais e 
um ensino profissional de caráter mecanicista”.161

Mesmo com toda a fragilidade, para ele, o Art Nouveau teria ainda 
assim aberto caminho para que o movimento moderno desse continuidade 
(sobre outras bases sociais e econômicas) a essa correspondência entre técnica 
e forma: “Caberia a Lucio Costa, Oscar Niemeyer e outros, retomar o proble-
ma em termos construtivos mais compatíveis com o movimento de industria-
lização que se processava depois da Revolução de 1930”.162

Esse discurso da correspondência entre desenvolvimento técnico e 
expressão artística permite formular algumas leituras, na tentativa de compre-
endermos o significado mais amplo dessa construção interpretativa: parece fazer 
sentido supor que, naquele momento, a possibilidade de estabelecer uma cone-
xão entre a arquitetura moderna como desdobramento de uma resposta direta 
à questões da técnica e a conjuntura social e política, poderia significar também 
relativizar as acusações de “formalista” e desconectada da realidade social do 
país. Essa associação parece propor a possibilidade de compreender o projeto 
moderno brasileiro como um movimento que, desde sua origem e seus antece-
dentes (como no caso do Art Nouveau) ofereceria uma verdadeira resposta às 
questões locais. Ao estabelecer continuidades que não ignoravam o momento de 
transformações urbanas e econômicas do país, propondo soluções adequadas ao 
desenvolvimento produtivo, a arquitetura moderna poderia ser encarada como 
um movimento em acordo com as questões colocadas pelo pós-guerra a todo o 
movimento moderno internacional: “É necessário, para a arquitetura moderna 

161. Idem, ibidem, p. 49.
162. Idem, ibidem, p. 54.
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31. Revisão do índice da 
tese de cátedra Contribui-
ção ao estudo do “Art Nou-
veau” no Brasil, sem data. 
Arquivo Flavio Motta.
> 32.  Revisão do texto da 
tese de cátedra, sem data. 
Arquivo Flavio Motta.
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brasileira resistir e formar tradição, que se alimente dos benefícios técnicos, dos 
dados da técnica moderna que a industrialização oferece.”163

O debate com Rodrigo Mello Franco de Andrade: 1968

A defesa da tese de Flavio Motta ocorreu apenas 11 anos depois de seu 
depósito, num processo que decorreu de disputas internas e conflitos que 
envolveram a primeira leva de concursos de cátedra da FAU-USP. Mas não 
são claras as razões para que este concurso em particular tenha levado tanto 
tempo para acontecer.164 O fato é que em 9 de outubro de 1968165, finalmente, o 
trabalho foi defendido perante a seguinte banca: Ariosto Mila, então diretor da 
FAUUSP, Eurípedes Simões de Paula, diretor da FFLC, o crítico de arte Mario 
Barata, Rodrigo Mello Franco de Andrade e Nestor Goulart Reis Filho, que 
havia sido aluno de Motta na FAU e, em 1967, fizera o seu próprio concurso 
de Cátedra em uma segunda leva de concursos na casa e se tornara Chefe do 
Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto. 

Não há muitas informações acerca da defesa, no entanto, no Arquivo de 
Flavio Motta um único documento dessa ocasião foi encontrado: a arguição de 
Rodrigo Mello Franco de Andrade166, que naquele momento havia acabado de 
se aposentar de seu cargo no Patrimônio, após ter dirigido o SPHAN por 31 
anos.167 Nela, ele destacaria justamente a importância do tema e a qualidade da 
pesquisa realizada, que “tem o mérito de ser um estudo pioneiro no Brasil”, fato 
que certamente o atrai pois, como ressalta Silvana Rubino, o incentivo a pesqui-
sas sistemáticas nos assuntos de arte e arquitetura brasileira era uma das chaves 
de seu trabalho à frente do SPHAN , em substituição à tradição “mais ensaís-

163. Idem, ibidem, p. 54.
164. Segundo depoimento de suas filhas Paula e Gloria, ao longo desses onze anos, sempre 
havia a “promessa” de que o concurso ocorreria nos meses seguintes, o que causava grande 
expectativa e uma situação funcional na faculdade um tanto quanto incerta, indefinição que 
aborrecia Flavio Motta profundamente.
165. De acordo com Ofício GD/614, do diretor Ariosto Mila ao reitor João Alves Meira. São 
Paulo, 10/10/68, 1p. Pasta funcional de Flavio Motta, FAU-USP.
166. ANDRADE, Rodrigo de Mello Franco, “Arguição”, documento, 6 páginas datilografas, 2 
páginas manuscritas.
167. Rodrigo se aposentou do Patrimônio em junho de 1967, conforme a “Nota biográfica”, 
Rodrigo e seus tempos, p.31.
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tica” e à “literatura sentimental” muito fortes no país.168 Lembraria inclusive o 
impacto do artigo de Flávio Motta sobre o tema na Habitat, por ter “alertado” a 
Diretoria do Patrimônio “da conveniência de voltar a atenção para os remanes-
centes das produções do Art Nouveau entre nós.”169 Na sequência, sua arguição 
se deteria na parte da tese dedicada ao Brasil, na documentação compulsada 
e em algumas leituras propostas pelo autor, como a análise da obra de Eliseu 
Visconti, a referência aos textos de Araújo Viana e às ideias de Rui Barbosa:

“3 – Penso que não devem passar, tão pouco [sic], sem menção as 
observações feitas no trabalho de V.Sa. a conceitos emitidos por 
Rui Barbosa, já por volta de 1882 e 1883, sobre a influência que o 
progresso industrial e as exposições internacionais exerceriam no 
desenvolvimento das artes plásticas de nossa época. Com funda-
mento, V.Sa. assinala que tais conceitos são reveladores da compre-
ensão por parte do grande tribuno liberal brasileiro da interdepen-
dência existente entre o progresso técnico e a produção artística.”

Em seguida, Rodrigo Mello Franco se dedica a apontar o que considera 
serem as falhas do trabalho, e que muito nos informam sobre o ideário do 
Patrimônio e a visão própria deste grupo acerca da história da arte brasileira. 
Nele, certamente inclui-se Lucio Costa e a narrativa oficial acerca da arquite-
tura brasileira, diretamente associada às escolhas de preservação assumidas 
pelo SPHAN, que tomava a produção artística e arquitetônica brasileira do 
início do século XX como um momento de interrupção, de desvio do “bom 
caminho”, como “a origem dessa ‘desarrumação”170 a ser desfeita pela arquite-
tura moderna. De fato, desde sua filiação ao movimento neocolonial, quando 

168. RUBINO, Silvana, op. cit., pp.173-174.
169. Fazendo uma espécie de mea-culpa: “Tal como ficou demonstrado a publicação de um 
artigo apreciado de sua autoria sobre o assunto no volume no 10 da revista Habitat, como 
na advertência que lhe ficou a dever a Diretoria do Patrimônio Historico e Artístico Nacional 
da conveniência de voltar à atenção para os remanescentes das produções do Art Nouveau 
entre nós.” Idem, ibidem. Apesar do alerta de Flavio Motta e do comentário de Rodrigo, os 
imóveis Art-Noveau foram tomabados em nível estadual apenas na década de 1980, e nunca 
chegaram a ser tombados pelo IPHAN.
170. COSTA, Lucio Costa, “Documentação necessária” in  Sobre Arquitetura, p.93



201

ainda estudante, antes mesmo de aderir à causa moderna, Lucio Costa tentara 
reagir aos “estilos importados”, e como consultor técnico do SPHAN, cargo 
no qual permaneceu até 1946, e, posteriormente, como diretor do Setor de 
Estudos e Tombamentos, no qual permaneceu até 1972, ele viria a colaborar 
com a eleição de “uma história presa a lugares e tempos”171, que afirmava o 
passado colonial como o lugar da formação original, portanto, definidor do 
que seria “nacional” na arquitetura. Conforme Silvana Rubino, na escolha do 
que deveria ser preservado, o SPHAN vinha assim construindo um “Brasil 
antepassado”, no qual “havia uma necessidade premente de se excluir as mar-
cas de um passado recente e indesejável”. Assim, nas escolhas de preservação 
do grupo chefiado por Rodrigo, “os tombamentos demarcaram uma geografia 
do passado brasileiro, desenharam para ele um mapa temporal”172, e, nelas, 
“mais do que o século XVIII, é a colônia o período do patrimônio” com 529 
inscrições de imóveis tombados, num total de 689 tombamentos, ao longo dos 
30 anos sob sua diretoria.173 

O que importa aqui lembrar, portanto, é que até 1968, quando da defe-
sa da tese de Flávio Motta, não havia inscrições de monumentos da Primeira 
República. Especialmente no caso de São Paulo, onde, segundo Rubino, a 
completa ausência de obras tombadas dos séculos XIX e XX coincidia com o 
esforço  da “geração que trabalhava no SPHAN” de apagar o período do café, 
“junto com outros símbolos da primeira república. A inexistência do sécu-
lo XX paulista apaga os rastros das massas de imigrantes que substituíram a 
mão-de-obra negra nas fazendas de café”. De modo que “o ciclo que simboliza 
a Primeira República é esquecido, e junto com ele, paradoxalmente, a inten-
sa experiência urbano-industrial que possibilitou que a cidade abrigasse um 
movimento de arte moderna que, uma vez rotinizado, permitiu a ideia e a 
prática da política cultural federal.”174 Neste contexto, a presença de Rodrigo 
Mello Franco de Andrade na banca examinadora de um trabalho que pro-
punha, ao fim e ao cabo, que fosse reconsiderado o lugar da arquitetura e da 
arte produzidas justamente no período que ele havia escolhido apagar, não 

171. RUBUNO, Silvana, op.cit, p.135
172. Idem, ibidem, p.136
173. Conforme quadro n.7, Idem, ibidem. 
174. RUBINO, Silvana, op. cit., p.145
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teria como ser de conciliação e como seria de se esperar, ao apontar as falhas 
do trabalho ele tenderia a reafirmar suas convicções, procurando desfazer as 
hipóteses apresentadas por Flavio Motta, ao mesmo tempo em que aproveitan-
do para reforçar algumas de suas posições. Assim, já na primeira “falha” apon-
tada no trabalho, ele argumentaria que Flavio “deixou de se referir, ou pelo 
menos de atribuir a importância devida” às importações de produtos “da arte 
industrial europeia”, como sendo as responsáveis por propagar “em nosso país, 
o gosto pelas formas novas daquele estilo”. Recorrendo a uma longa citação de 
Lucio Costa, ele insistiria no ponto: 

“A quebra da tradição que se operou aqui, tanto nas constru-
ções erigidas na época quanto em inúmeros ouros setores, ‘não 
se deveu apenas’, tal como escreveu Lucio Costa, aos caprichos 
da moda; ‘foram as condições econômicas decorrentes da nova 
técnica industrial e (sobretudo) das facilidades do comércio 
com o ultramar que impuseram as mudanças nos processos de 
fazer, e como consequência, o novo gosto: as couceiras e frisos 
de pinho de Riga, para o madeiramento dos telhados e vigamen-
to dos pisos e respectivos soalhos, chegavam aqui mais baratos e 
melhor aparelhados que a madeira da terra; as telhas Roux-Frères 
de Marselha eram mais leves e mais seguras; os delgados esteios 
e vigas procedentes dos fornos de Birmingham ou de Liège faci-
litavam a construção dos avarandados corridos de abobadilhas 
à prova de cupim. Vidraças inteiriças de Saint Gobain, papéis 
pintados para paredes, forros de estamparia, mobílias já prontas, 
lustres para gás e arandelas vistosas, lavatórios e vasos sanitários 
floridos, - tudo se importava e a facilidade relativa das viagens 
aumentava as oportunidades do convívio europeu.’ Efetivamente, 
foi o impacto desses elementos importados, em ritmo acelerado, 
com as vantagens econômicas e práticas de sua utilização, que 
mais contribuíram para a ocorrência do Art Nouveau e dos res-
pectivos subprodutos no Brasil”.175 

175. ANDRADE, Rodrigo de Mello Franco de, op.cit.
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Ainda que, portanto, reconhecesse as novidades no gosto e nos modos 
de fazer, era de uma quebra da tradição nacional na arte que se tratava, o que, 
indiretamente, reforçava o caráter exótico do Art Nouveau, abundantemente 
apoiado em materiais e técnicas importados. Não importava para Andrade 
que Motta tivesse organizado seu trabalho com base no argumento de que 
o estilo Art Nouveau correspondesse a um momento de “progresso técnico”, 
civilização e urbanização - durante o qual “fundaram-se bancos; cresceram as 
cidades, impulsionadas pela indústria, pela imigração, pela riqueza do café e 
da borracha; fortaleceram-se princípios democráticos, no trato direto entre os 
homens, na troca de opiniões; estimulou-se a educação em novas bases, ape-
lando para o exemplo evoluído de outros países” – e que sua manifestação fos-
se adequada a seu tempo justamente por ser uma expressão desse processo. A 
diferença entre ambos, portanto, não parecia remeter-se exatamente ao tema 
da origem importada do Art Nouveau, o que Motta procuraria destacar em 
diversos trechos da tese; mas ao reconhecimento de que o momento observa-
va uma deliberada vontade nacional de superação do passado colonial, o que 
certamente incomodava a Andrade:

“Animados por essas inspirações, procurávamos vencer as carac-
terísticas coloniais da nossa maneira de ser. Atirávamo-nos 
nessas aventuras, não só amparados pelas riquezas do café e da 
borracha. Mas também pela política financeira do Governo. [...] 
Seguíamos o exemplo de fora, no desejo de nivelar o nosso pres-
tígio àquele das grandes nações, assim como o interior fazia o 
mesmo para ressaltar o caráter federativo da República e com 
espírito de independência - que era independência por imitação, 
já que nos faltava uma estrutura sedimentada para impor formas 
evoluídas de expressão. Fazíamos alguma coisa semelhante àqui-
lo que se fez, em matéria de arte, nos fins do século XVIII, na 
Europa: na falta de um conteúdo em harmonia com o desejo da 
nova ordem, transplantaram-se formas emprestadas.”176

176. MOTTA, Flavio, op. cit., p.28.
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Mas é o ponto final de sua arguição que deixa evidente o fato de que as 
escolhas de Rodrigo, e por aproximação, certamente também as de Lucio Costa, 
não permitiriam nenhuma margem a desvios na “trama” estabelecida. Trata-se 
de um comentário sucinto de Rodrigo que nega com veemência a tentativa de 
aproximação na tese de Motta entre o Art Nouveau e a arquitetura moderna:

“8 – Por fim, quanto às conclusões de seu valioso trabalho, não 
posso concordar com aquela em que V.Sa. sustenta haver o Art 
Nouveau contribuído para o nosso movimento moderno. Não 
consigo descobrir a mínima contribuição ou influência deste nas 
primeiras obras expressivas da arte moderna no Brasil, sejam de 
desenho, pintura, escultura ou de artes aplicadas. E, com relação 
à arquitetura, o fato assinalado por V. Sa. de Le Corbusier ter sido 
aluno de Joseph Hoffmann, que se distingue entre os participantes 
do movimento Art Nouveau na Áustria, não me parece argumento 
ponderável para emprestar fundamento à sua conclusão.”177

Sem entrarmos novamente no mérito da questão apresentada por Flavio 
Motta, é sintomática a negativa sem nenhuma ponderação apresentada por 
Rodrigo, afinal, não nos parece que a proposição de Flavio Motta tivesse qual-
quer intenção de desestabilizar a arquitetura moderna brasileira, ao contrário, 
parecia tentar inserir outras problematizações a fim de reforçá-la. Não obs-
tante, admitir qualquer desvio nas continuidades estabelecidas em seu projeto 
talvez significasse pôr em cheque as decisões que o SPHAN havia tomado nos 
últimos trinta anos, e certamente estava fora de cogitação. 

Os onze anos que separam a escrita do trabalho de sua defesa repre-
sentam um intervalo suficiente para que, certamente, muitas das premissas e 
das hipóteses formuladas fossem revistas e repropostas. Na trajetória de Flavio 
Motta veremos que nesse momento final da década de 60, já não estava mais 
na ordem do dia o progresso industrial nem o projeto de modernização do 
país em que apostara no final dos anos 50, permitindo a emergência no cam-
po artístico de outras abordagens para a arte brasileira em novos parâmetros. 
Nesse sentido, a mera defesa de uma tese escrita em um contexto tão distinto 

177. ANDRADE, Rodrigo de Mello Franco de, op.cit.

>> 33. | 38. >> Íntegra da 
arguição de Rodrigo Mello 
Franco de Andrade, 1968. 
Arquivo Flavio Motta.
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não deve ter sido das tarefas mais estimulantes.
Anos mais tarde, no início dos anos 80, quando Walter Zanini o convidou 

para escrever sobre o Art Nouveau178, no que seria um capítulo179 da coletânea 
História Geral da Arte no Brasil, publicada em 1983, ele não somente retomaria 
seu assunto de pesquisa de quase trinta anos, mas também recuperaria e desen-
volveria sua tese, indiretamente aludindo a algumas das objeções fundamentais 
de Rodrigo Mello Franco de Andrade. Uma questão a se notar a respeito des-
sa publicação é que, se no artigo de 1953 ele pretendia inserir o Art Nouveau 
na história da arte brasileira, o catálogo definitivamente comprovava o sucesso 
desse projeto: o Art Nouveau de Motta era o capítulo que encerrava o primei-
ro volume na sequência histórica proposta pelo livro - que partia da arte pré-
-colonial, passando pela arte indígena, pelo barroco, pelos pintores holandeses, 
atravessando o século XIX como um momento de “transição” no qual aparecem 
o neoclassicismo, a Missão Francesa e o ecletismo, para finalmente consagrar o 
Art Nouveau como a passagem para o movimento moderno. Nessa cronologia, o 
capítulo redigido por Flavio Motta é o último momento dessa sequência e teria 
como título “Art Nouveau, modernismo, ecletismo e industrialismo”. 

Nele, o autor empenha-se claramente em posicionar o Art Nouveau 
como momento de transição para o moderno, continuidade que é assumida 
como premissa e está presente desde o título. O próprio texto se constrói a 
partir dessa relação. Ao descrever, assim, de modo mais detalhado as formas 
características e recorrentes empregadas no Art Nouveau – especialmente os 
motivos que reproduzem a natureza – Motta traça genealogias mais diretas 
com a arte moderna brasileira e não só com a arquitetura:

“Em inúmeros exemplares se estabelece uma preocupação energé-
tica e também orgânica, como se tudo surgisse de um forte impulso 
e se esgotasse nas extremidades. Tanto vitalismo perpassa a arte, 
a ciência, a indústria e a filosofia. Por certo se concentravam e se 

178. De acordo com o folheto em anexo do livro - “Crônica da História Geral da Arte no Brasil” - 
que explica sua confecção, a publicação havia sido organizada ao longo de cinco anos, portan-
to podemos supor que a redação do capítulo tenha sido feita efetivamente alguns anos antes.
179. MOTTA, Flavio, “Art Nouveau, modernismo, ecletismo e industrialismo”, in ZANINI, Wal-
ter (org.). Historia geral da arte no Brasil. São Paulo, Instituto Moreira Salles, 1983, pp.453-484
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hostilizavam os propósitos, devido à visão dinâmica da existên-
cia. Cabe não perder de vista essa trajetória. Por ela chegaremos à 
melhor compreensão dos procedimentos na obra de artistas brasi-
leiros mais recentes, ligados ao movimento moderno, como acon-
teceu com o período expressionista de Anita Malfatti (1896-1964), 
do Art Nouveau em Victor Brecheret (1894 1955), Di Cavalcanti 
ou ainda o expressionismo de Flávio de Rezende Carvalho (1898-
1973), além de uma série de ilustradores e caricaturistas.”180 

Desta vez, o texto não é apenas acompanhado por um universo bem mais 
rico de exemplos e ilustrações, mas se vale de uma bibliografia mais completa 
(em parte inexistente na década de 50), inclusive para analisar os desdobramen-
tos do movimento Art Nouveau e seu vínculo com a arte moderna em outros paí-
ses – na Inglaterra, França, Bélgica, etc. - como se na tentativa de estabelecer com 
maior clareza esse vínculo. É verdade que, ao contrário de sua tese, a arquitetura 
moderna brasileira não está mais em foco, talvez porque nesse momento final 
dos anos 70 a mudança de paradigmas, o crescimento das cidades, o milagre eco-
nômico, a crise profissional, etc. vinham propondo novas questões ao campo da 
arquitetura que não mais passavam pela chave da validade de uma solução bra-
sileira frente aos debates internacionais. Talvez por isso uma expansão da análise 
para as artes em geral e para outros campos como o do mercado editorial.

Vistos em perspectivas, os três escritos de Flavio Motta nos propõe ques-
tionamentos bastante interessantes para o estudo de sua atuação em história da 
arte. Atravessando o período que vai do MASP à FAU, o tema do Art Nouveau 
emerge como base de uma construção intelectual que permeia sua trajetória. 
Através dele, é possível compreender de modo mais geral como Flavio Motta 
dialoga com as questões e os debates em curso. A gradual reorientação de sua 
análise do reconhecimento da importância do Art Nouveau para a constituição 
de uma arte brasileira, irá cada vez mais acentuar o foco nas relações intrínse-
cas entre o estabelecimento da arte moderna e o progresso industrial. Cada vez 
mais se trataria de afirmar um projeto moderno no país não mais a partir de 
características próprias ao movimento, mas compreendê-lo no quadro de um 
desenvolvimento econômico-social, que o legitima como expressão nacional. 

180. MOTTA, Flavio, op. cit., p.478.
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Ao fim e ao cabo, pode-se reconhecer nessa pesquisa um outro aspecto mar-
cante e recorrente na trajetória intelectual de Flavio Motta, a saber, o esforço 
em recompor a conexão entre os séculos XIX e XX, abrindo outras hipóteses 
de leitura acerca da constituição do modernismo brasileiro e seus antecedentes. 

 

39. Página do artigo de 
Flavio Motta no livro Histo-
ria geral da arte no Brasil, 
destacando a passagem 
entre a aquarela de Rodol-
fo Amoedo, a cadeira Tho-
net e a espriguiçadeira de 
Oscar Niemeyer.
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2.4. Arte e design na FAAP

A transferência dos cursos que funcionavam no Museu de Arte de São 
Paulo para a Fundação Armando Álvares Penteado, na segunda metade da 
década de 50, ainda é um capítulo pouco conhecido do ensino da arte em São 
Paulo, que dispõe de poucos registros até mesmo no arquivo de ambas as insti-
tuições. As diferentes pesquisas que tratam da história do Museu181 remetem ao 
acordo como consequência de um processo de crise institucional em diferentes 
esferas, que começara a se desenvolver nos anos 50. De qualquer modo, trata-
-se de um episódio relevante e que merece ser melhor compreendido ao passo 
que a Escola de Artes da Fundação Armando Álvares Penteado, idealizada e 
implementada por Flavio Motta, irá se consolidar nas décadas seguintes como 
um dos mais importantes espaços de ensino das artes plásticas em São Paulo. 

A bibliografia menciona como um dos pontos de partida da crise do 
Museu a série de “boatos” e desconfianças acerca da autenticidade das obras 
do acervo, que corriam entre os críticos nacionais em razão do modo peculiar 
como Chateubriand e Bardi selecionavam as obras para a coleção, muitas vezes 
confiando na intuição e nos contatos de Bardi e comprando obras a preços 
abaixo do mercado e sem documentação.182 O próprio Bardi menciona esses 
boatos quando escreve sobre as práticas de aquisição do acervo: “os invejosos 
de Chateubriand não constituíam um grupo, nem uma companhia, mas um 
exército inteiro. Eram os boateiros que se serviam de notícias inventadas para 
sacrificar e, possivelmente, destruir o trabalho sério que desenvolvíamos, insi-
nuando que o fundador se deixava enganar por um aventureiro”.183 Até mesmo 
Flavio Motta acabou por se envolver em algumas dessas polêmicas em relação 
à autenticidade das peças do acervo, como por exemplo ao rebater no jornal 
Última Hora184 comentários que haviam sido publicados por Mario Pedrosa 
levantando suspeitas sobre a autenticidade de duas obras de Goya, em 1957.185 

181. Como por exemplo, MOTTA, Renata, op. cit.;  CANAS, Adriano Tomitão, op. cit.
182. Uma célebre história que exemplifica essa propensão é a da “compra do Rafael”, que 
Bardi faz questão de publicar com uma façanha em História do MASP, pp.24-25.
183. Bardi, P. M., op.cit., p.25.
184. “Foi verdadeiro suicídio a crítica de Mario Pedrosa”, Última Hora, 27 de janeiro de 1957.
185. A reportagem do jornal Última Hora afirma que Mario Pedrosa havia publicado esse 
comentário num jornal carioca, no entanto, não conseguimos localizar essa fonte.
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Flavio, como Diretor interino, não quis falar diretamente à reportagem, mas o 
jornal transcreve sua reação indignada, afirmado a “leviandade” do comentário 
de Mario Pedrosa e apresentando os documentos de autenticidade das obras.

Como notamos acima, em resposta aos boatos, Bardi organizou uma 
longa exposição itinerante do acervo pelos principais museus europeus, com 
o propósito de legitimar sua coleção junto às instituições renomadas.186 Como 

186. A esse respeito ver o trabalho de Renata Motta. Conforme sua pesquisa, a exposição 
percorreu os seguintes museus: teve início no Musée L’Orangerie de Paris [outubro de 1953], 
seguindo para o Palais de Beaux-Arts de Bruxelas [14 de janeiro a 28 de fevereiro de 1954], 
Central Museum de Utrecht [6 de março a 2 de maio], o Kunstmuseum de Berna [8 de maio 

40.  “Foi verdadeiro suicí-
dio a crítica de Mario Pe-
drosa”, Última Hora, 27 de 
janeiro de 1957. Arquivo 
Flavio Motta.
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vimos, Lina e Pietro acompanharam o acervo nessa jornada e Flavio assu-
miu temporariamente o cargo de diretor do Museu, entre 1953 e 54. Após a 
Europa, o acervo seguiu para os Estados Unidos. A aquisição de obras nos anos 
anteriores, no entanto, havia sido realizada à custa de alguns empréstimos, os 
quais tinham como credores instituições americanas que solicitaram sua qui-
tação. Segundo Renata Motta, a garantia do empréstimo havia sido a penho-
ra das obras, e por esta razão as obras ficaram retidas durante dois anos nos 
Estados Unidos, sendo liberadas somente em 1957, quando o museu obteve um 
empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para sanar suas dívidas. Assim 
que foram liberadas, o Metropolitan Museum of New York recebeu o acervo 
para uma grande exposição em sua sede, ocasião em que Lina e Pietro nova-
mente viajaram aos Estados Unidos e Flavio, dessa vez, os acompanharia.  

Esta temporada durante a qual o acervo estava retido nos EUA coinci-
diu com um período de crise financeira que abateu o Museu, desencadeada 
com a sucessão de empréstimos, e ao mesmo tempo de afastamento gradual 
de Chateaubriand da instituição para investir em sua estação de TV. O MASP 
também começara a se deparar com falta de espaço na sede da 7 de Abril: não 
somente para o acervo e as atividades do Museu, mas também para os cursos, 
que vinham sofrendo com a falta de espaço. Renina Katz, que era professora 
do curso de gravura, conta que os espaços dos cursos eram pequenos para a 
demanda de alunos que frequentavam o Museu e as condições de aula iam 
ficando mais difíceis à medida em que os cursos se tornavam mais especializa-
dos.187Em meio à esta crise institucional, surge a proposta de um acordo com a 
Fundação Armando Álvares Penteado. 

Armando Álvares Penteado, filho mais novo do Conde Álvares 
Penteado, era conhecido por ser um dos principais promotores e entusiastas 
das artes em São Paulo, dono de uma significativa coleção. Falecido em 1947, 
seu inventário, além da doação de sua residência para a criação de uma escola 
de arquitetura na USP, exigia a criação de uma escola de artes junto à preserva-

a 7 de junho], a Tate Gallery de Londres [19 de junho a 15 de agosto] e o Kunsthalle de Dus-
seldorf [29 de agosto a 31 de outubro de 54], tendo sido encerrada no Palazzo Reale de Milão 
em fevereiro de 1955. MOTTA, Renata, op.cit., p.25.
187. Depoimento de Renina Katz a autora, em 18 de agosto de 2017.
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ção da coleção.188 A viúva Annie Álvares Penteado começaria então a negociar 
com Assis Chateaubriand o acordo com o MASP, que previa o funcionamento 
dos cursos do Museu naquele espaço e a junção dos dois acervos. O acervo do 
MASP seria transferido assim que o novo prédio, que se encontrava em obras, 
estivesse concluído; os últimos andares estavam reservados à Pinacoteca, onde 
o acervo do MASP seria exposto junto com o acervo dos Penteado.189 Em 
janeiro de 1956 inicia-se a mudança dos cursos para o edifício da Fundação, 
como consta na carta de Flavio Motta a Chateaubriand190, e segundo o mesmo 
documento, o acervo permaneceria nos Estados Unidos até que o novo edi-
fício da Fundação, cujo projeto fora encomendado ao escritório de Auguste 
Perret, estivesse concluído. Podemos supor, portanto, que as negociações para 

188. BIRKHOLZ, Lauro e NOGUEIRA, Brenno, “A FAU-USP, sua criação e funcionamento da 
Vila Penteado”. Sinopse, São Paulo: FAU-USP, p. 9.
189. “Programa dos cursos do instituto de Arte contemporânea para 1958”. Documento da-
tilografado, 5p. Arquivo Flavio Motta.
190. Carta de Flavio Motta para Assis Chateaubriand, 11 de janeiro de 1956. Documento 
datilografado, 1p. Arquivo Flavio Motta.

<< 41. Carta de Flavio 
Motta para Assis Chate-
aubriand, 11 de janeiro de 
1956. Documento datilo-
grafado, 1p. Arquivo Flavio 
Motta.
< 42. “Plano para transfe-
rir escolas”. Documento 
manuscrito, 1955. Arquivo 
Flavio Motta.
43. Sede provisória das 
escolas na rua Itatiara, Hi-
gienópolis. Arquivo Flavio 
Motta.
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o acordo estivessem em curso desde pelo menos 1955. As escolas começa-
ram a funcionar na Fundação no espaço de sua antiga sede, à Rua Itatiara, 
em Higienópolis, com o início do ano letivo de 1956, e Flavio Motta era neste 
momento o coordenador dos cursos no Museu.191

O acordo não teve, no entanto, longa duração. Sabemos que havia algu-
mas desavenças entre as duas instituições, mas também não são muito cla-
ros os motivos para que o acordo tenha sido desfeito. No entanto, uma das 
razões seria o fato de Annie Penteado ter vendido grande parte da coleção 
que se imaginava pertencer à Fundação, e à medida em que o acordo estabe-
lecia a integração dos acervos é provável que esta desigualdade entre as cole-
ções tenha pesado negativamente.192 No final de 1957 os cursos se separam do 
Museu e são transferidos definitivamente para a Fundação Armando Álvares 
Penteado, com a maior parte de seus professores. Segundo Adriano Tomitão 
Canas, o acervo retornou dos EUA à sede da Rua 7 de abril apenas em dezem-
bro de 1959, quando o acordo teria sido desfeito.193 Apenas em agosto de 1961 
seria criado o Museu de Arte Brasileira da FAAP, primeira das coleções priva-
das a ser aberta na cidade, com a exposição “Barroco no Brasil”, sob curadoria 
de Lourival Gomes Machado.194 Nas menções a este episódio nos livros que 
Bardi publicou acerca do museu195, o próprio diretor reconhece “um erro” na 
proposta de fusão dos acervos:  

“Com o passar do tempo constatamos que o Museu crescia e 
maiores espaços eram necessários para abrigar não só a coleção 
como suas atividades didáticas e culturais. Para isso era preci-
so pensar num local mais amplo. A frequência dos cursos tam-
bém aumentou muito, pois eram poucos os que preparavam 
profissionais na área das artes plásticas. Fui eu que, na pressa de 

191. “Instituto de Arte Contemporânea, Museu de Arte de São Paulo”. Documento datilogra-
fado/anotações manuais, fevereiro de 1956, 3p.Arquivo Flavio Motta, 
192. MOTTA, Renata, op.cit., p.97.
193. CANAS, Adriano Tomitão, op.cit., p.75.
194. LOURENÇO, Maria Cecilia França, op.cit., p. 224. 
195. BARDI, Pietro Maria. História do MASP. São Paulo: Instituto Quadrante, 1992; BARDI, 
Pietro Maria. História da arte brasileira artes: pintura, escultura, arquitetura, outras. São Paulo: 
Melhoramentos, 1975; 
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encontrar um lugar mais apropriado e também digno, cometi 
um erro que devo confessar. Estava sendo construído, há muitos 
anos, no bairro do Pacaembu, o edifício da Fundação Armando 
Alvares Penteado. Contatos foram feitos e ficou acertado que 
o MASP teria ali um espaço, no qual seria exposto seu acervo, 
ao qual se juntariam as obras da coleção do fundador da FAAP. 
Nossas obras chegaram a ser colocadas para uma experiência, nas 
salas da Fundação, porém a qualidade de algumas peças a serem 
incorporadas à coleção era questionável. Perturbado pelas dúvi-
das, observei que assim não se poderia fazer o convênio e tomei 
uma decisão imediata: rocambolescamente voltei com tudo para 
a rua Sete de Abril com aprovação de Edmundo. Este episódio 
teve como única consequência a permanência dos cursos criados 
pelo Museu na FAAP. Como esta foi criada com o objetivo pre-
cípuo de ser um centro educacional, a incorporação dos cursos 
já estruturados do MASP, com o corpo docente, corpo discente e 
equipamentos, atendeu plenamente essa proposta”.196

Com a transferência dos cursos, também Flavio Motta se transferiu para 
a Fundação, como diretor da nova escola que se organizava.  É provável que 
esta experiência representasse uma oportunidade única a Flavio, que teria a 
chance de organizar com maior autonomia uma escola de arte na qual, no 
papel de diretor, pudesse colocar em prática algumas de suas convicções no 
campo da educação em arte, contando também com um corpo de professores 
altamente qualificado e dos quais já era próximo. Não são claras as razões, 
entretanto, pelas quais o Museu abriu mão de grande parte de sua escola, pois 
apenas alguns poucos cursos desconexos retornariam para a 7 de Abril.197 É 
possível que a crise financeira e a falta de espaço em sua sede tenham pesado, 
ainda assim, os cursos eram componentes notáveis de seu programa de ação 
cultural, de seu caráter de “museu-escola”, mas Bardi não parece lamentar essa 

196. BARDI, P. M., História do MASP, p.30.
197. Conforme Adriano Tomitão Canas, após o período na Fundação, há uma significativa 
diminuição nas atividades didáticas; apenas os cursos de desenho, ikebana, história da arte 
(com o prof. Wolfgang Pfeiffer) e pintura voltam a ser oferecidos na 7 de Abril. op.cit., p.75.
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perda. Bardi ainda estaria presente ao menos no início de 1958, pois seu nome 
consta nas primeiras reuniões daquele ano, com um pequeno grupo, para defi-
nir o esquema de funcionamento e organização de quais aulas seriam ofereci-
das, entretanto, com o total desligamento dos cursos do Museu, apenas Flavio 
Motta passaria a responder por eles.198

Organizados sob a alcunha de Instituto de Arte Contemporânea, nome 
que o Museu resgatou da experiência anterior e passou a utilizar novamente 
para designar o conjunto de cursos em 1956199, os cursos são num primeiro 
momento mantidos no mesmo formato em que funcionavam no Masp. Ao 
passarem definitivamente para a Fundação, um novo esquema de organização 
será implementado: os temas, praticamente os mesmos do Museu, passam a 
ser arranjados em três programas, de acordo com sua natureza200: o primei-
ro, Cursos de divulgação, reúne cursos que são voltados ao grande público, 
pretendendo estabelecer uma primeira aproximação, com o intuito de “man-
ter vivo o interesse pelos principais temas da arte e da cultura”201, e ao mesmo 
tempo, “situar as aptidões, encaminhando-as aos demais cursos da escola, onde 
a orientação metodológica é mais prolongada”.202 São também o espaço para 
debater os “temas da atualidade”, e estariam articulados a ciclos de conferências, 
palestras, debates num conjunto que tinha a intenção de não somente divulgar 
o trabalho da Fundação, como também é o espaço onde a Escola pode rece-

198. “Esquema para o regulamentos dos cursos”, 1ª Reunião, Datilografado, fevereiro de1958. 
2p. Arquivo Flavio Motta.
199. Conforme a documentação presente no arquivo de Flavio Motta, como mencionamos 
anteriormente, o nome “IAC” designava apenas uma das escolas do Museu, aquela de de-
senho industrial; após seu fechamento em 1953, a documentação sobre os cursos em 54 e 
55 se refere ao conjunto das escolas apenas como “Departamento de cursos do Museu de 
Arte de São Paulo”; em 1956, ao serem transferidos para a FAAP, os documentos voltam a 
usar o nome de “museu de Arte de São Paulo / Instituto de Arte Contemporânea”. Em 1960 
a documentação já apresenta o conjunto de cursos como “Escola de Artes da Fundação 
Armando Alvares Penteado”.
200. O documento que apresenta esse novo programa possui diversas versões no arquivo 
de Flavio Motta, corrigidas e complementadas a mão pelo professor, o que nos leva a afirmar 
que ele tenha sido o responsável pela formulação da nova organização. Utilizamos como 
referência a última versão. “Programa dos cursos de Instituto de Arte Contemporânea para 
1958”, datilografado, 5p.
201. “Escola de Arte, Fundação Armando Alvares Penteado”, caderno de apresentação. p.3
202. Idem, ibidem.
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44. Lista dos membros do 
Conselho da FAAP. Carta 
de Flavio Motta para Reni-
na Katz, 28 de setembro de 
1959. Arquivo Flavio Motta.
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ber contribuições intelectuais que poderiam “concorrer, poderosamente, para a 
própria orientação da escola”. Nessa chave, o objetivo dos cursos de divulgação 
era também o de “atrair a intelectualidade brasileira para o seu âmago (da esco-
la), porque assim estará mais identificada à causa da cultura no país.”203 Estão 
nessa chave cursos básicos de História da Arte, História da Música e História 
Contemporânea, e nos anos seguintes, História da cultura no Brasil. 

Um segundo programa é proposto como os Cursos de caráter vocacio-
nal, que correspondem à iniciação ao “estudo das artes” para crianças, jovens 
e adultos amadores, ou seja, uma primeira introdução aos cursos práticos pro-
priamente ditos. No caderno que traz as orientações da Escola de Arte para o 
ano de 1960, Flavio Motta explica em maiores detalhes quais as premissas que 
orientam cada um dos programas propostos. Para explicar quais os objetivos 
dos cursos vocacionais, recorre a um discurso em que ressalta a importância 
da “vivência artística” para a manifestação da liberdade expressiva, e de uma 
organização e rotina de trabalhos que privilegie a criação e o contato humano; 
a partir do momento em que a escola “esteja capacitada para atrair aptidões, 
cumpre então orientá-las até que, amadurecidas, ganhem a indispensável sig-
nificação social”, e ressalta a importância da escola proporcionar, especialmen-
te aos adolescentes e às crianças, essa “vivência” criadora, o que “implica na 
predominância de um ambiente de trabalho estimulante, organizador da vida 
emotiva, tendo em conta os aspectos superiores das exigências afetivas”. 

 E por último, na nova organização estava proposta uma sequência de 
Cursos Profissionalizantes, de caráter mais continuado, eventualmente de for-
mação técnica, portanto, voltados a um público particular, visando formar o 
artista profissional. Por um lado, seguiam os mesmos programas daqueles dis-
poníveis no Museu, porém organizados sob um novo formato: o Curso Livre 
de Artes Plásticas, onde os alunos escolhiam aulas (“cadeiras”) entre aquelas 
das “artes aplicadas” – no qual incluíam-se desenho, pintura, cerâmica, gra-
vura - que seriam oferecidos aos moldes “de ateliê-oficina”204, ou poderiam 
cursar aulas do Curso de Formação de Professores de Desenho, como História 
da Arte, Desenho Geométrico, etc. Também as questões que movimentaram o 

203. Idem, ibidem.
204. Segundo o documento, o “regime de ateliê” funcionaria com um professor instrutor 
que orientasse os trabalhos enquanto os alunos vão desenvolvendo suas próprias pesquisas. 
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45. Caderno de divulgação 
da Escola de Arte. Arquivo 
Flavio Motta.
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museu a criar a Escola de Propaganda – que se tornara independente do MASP 
três anos antes – eram recuperadas, com a criação do curso de “Desenho de 
Propaganda” e um precursor curso que congregava “Cinema, rádio e TV”, que 
funcionaria como um desdobramento do Seminário de Cinema. No entanto 
essas intenções iniciais parecem não ter ido adiante nesse formato, e nenhum 
deles aparece na lista de Cursos de 1960. Em seu lugar, estão um curso de Artes 
Gráficas, dividido entre o grupo da gravura artística e outro das “artes gráficas 
ligadas a indústria” (para a confecção de cartazes, embalagens, impressos em 
geral), e um curso de Cerâmica; também continuam os cursos de Música, já 
bem estruturados segundo a experiência prévia do Museu. Também é propos-
to um curso de Restauro, que começaria a funcionar assim que as instalações 
estivessem disponíveis.

Além deles, o Curso de Formação de Professores de Desenho conti-
nuaria funcionando ao longo de toda a existência da Escola de Arte com a 
presença de Flavio Motta. Segundo Ana Maria Belluzzo, que foi aluna desse 
curso entre 1963 e 1966, o curso foi o primeiro espaço em São Paulo onde 
se praticou de modo pioneiro a arte livre para as crianças, a “livre expres-
são”, que depois se tornaria uma prática da educação artística. A experiên-
cia se relacionava diretamente com o Curso de Formação de Professores 
de Desenho, com um espaço da prática pedagógica dos próprios alunos do 
CFPD, que acompanhavam os cursos infantis.

Mas a grande novidade que aparece nesse programa para 1958 foi a pro-
posta que Flavio Motta elaborou de um curso nomeado “Arte para a indústria 
(industrial design)”, um curso no qual “a atividade artística esteja intimamente 
relacionada à produção industrial”.205 Flavio redige um documento de “justifi-
cativa” da criação do curso, em que retoma as questões que ele vinha tentando 
desenvolver desde a elaboração do curso de professores de desenho e dos anos 
iniciais das escolas do MASP. Mais uma vez aqui, o problema da relação entre 
formação artística e produção industrial é abordado nessa proposta, usando 
o termo específico industrial design - “um ramo de atividades que aproxima 
engenheiros, arquitetos, trabalhadores especializados da indústria e, eventu-

205. “Justificativas – Arte para a indústria”. Documento datilografado, 2p., sem data. Arquivo 
Flavio Motta
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almente, artistas”.206 Para organizar sua justificativa ele recorre inicialmente ao 
Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo como um antecedente, como uma pri-
meira tentativa de aproximar aprendizado artístico e indústria, e que no entan-
to segundo ele, falhara pois havia no Liceu “uma distância entre a escola, a 
indústria e o público”, que se estabelecera em função das “vacilações” da indús-
tria local, pela própria estrutura administrativa do Liceu, mas também, pela 
“falta de uma acurada preparação artística ligada à visão econômica e social 
do problema”207, avaliação que provavelmente passava pela leitura da experi-
ência prévia do IAC. Como sabemos, na genealogia construída por Motta para 
compreender a arte e a arquitetura contemporâneas em São Paulo, a presença 
do Liceu de Artes e Ofícios é uma recorrência, um marco temporal que ele 
destaca constantemente em seus escritos.

Como um exemplo de formação em desenho industrial, Motta menciona 
o Pratt Institute, que ele possivelmente havia visitado em sua temporada em Nova 
York no ano anterior.208 Para ele, tratava-se de uma escola de industrial design na 
qual a maioria dos alunos vinha das escolas de engenharia e dos cursos profissio-
nais, que introduzira, portanto, uma via de formação também para os arquitetos:

“No caso brasileiro, essa participação do arquiteto é tanto mais 
necessária quando verificamos que suas preocupações devem 

206. Idem, ibidem.
207. Idem, ibidem.
208. Um departamento de industrial design havia sido criado no Pratt Institute, em Nova York 
na década de 30, pouco tempo depois da experiência pioneira nos Estados Unidos do Ins-
titute of Design em Chicago, que sob a liderança de Lázló Moholy-Nagy havia estabelecido 
seu curso de Desenho Industrial em 1937. Durante a segunda-guerra (e em alguns casos, até 
mesmo alguns anos antes da guerra) muitas escolas de arquitetura nos EUA promoviam a 
discussão da “pré-fabricação” internamente às discussões dos cursos de arquitetura, porém, 
segundo Ockman, sem uma definição muito clara do que seria a “pré-fabricação” - ora utili-
zada para designar as pesquisas de novos materiais e sistemas construtivos, ora para tratar 
do problema da habitação e do projeto de casas “inteiras” produzidas industrialmente. Ao 
contrário de outras escolas, o industrial design era tratado como uma disciplina autônoma 
no Pratt, na qual era dada muita importância à colaboração direta com a indústria da cons-
trução. A esse respeito ver OCKMAN, Joan e SACHS, Avigail, “Modernism takes command”, 
in OCKMAN, Joan (ed.), Architecture School: Three centuries of Educating architects in North 
America. Cambridge, The MIT Press, 2012, p.121-159.
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estar voltadas para problemas mais amplos e fundamentais da 
nossa realidade econômica e social. Do contrário, o que assisti-
remos será um aprimoramento unilateral do equipamento, dos 
“objetos de adorno”, dos bens de consumo, para atenuar as indis-
farçáveis insuficiências da vida urbana.”209

Assim, Flavio Motta reivindica que um curso de industrial design deveria 
ser organizado com a “colaboração de arquitetos”, ao mesmo tempo em que 
deveria se ligar aos industriais e receber alunos engenheiros, trabalhadores da 
indústria e alunos de escola profissionais. E nesse momento, já não se tratava 
mais da experiência desbravadora enfrentada pelo IAC; era preciso ser mais 
cauteloso nas apostas no vínculo com uma produção industrial “vacilante”. Por 
essa razão ele recomenda que o curso “mantenha em permanente observação, 
através de seminários de debates e pesquisas, as condições do desenvolvimen-
to da indústria moderna em relação às necessidades brasileiras.” No texto ele 
compartilha essa preocupação e reafirma que, para que o curso consiga se man-
ter em um “rumo seguro, formando uma tradição mais ampla e profunda que 
aquela atingida pelo Liceu de Artes e Ofícios. Isso só será garantido pelo méto-
do adotado nas relações com os industriais e as exigências econômicas.”210

 Flavio afirma que o industrial design deve “surgir dentro de uma visão 
humanista solidamente configurada”, e que a combinação entre um estudo 
prático, que perpasse “os conhecimentos de técnica de produção”, economia 
e “organização industrial”, aliados a uma “cultura artística”, resultem num 
“aprimoramento da formação humanística”. A ênfase em um caráter huma-
nista do desenhista industrial é reveladora dessa ideia de conjunção entre o 
artista e a indústria, que passava pelo desenho, dentro de uma pensamento 
maior do embate entre arte e técnica, que nos parece ser um ideário teórico de 
Flavio Motta: “um mínimo de capacidade artesanal é indispensável. Devemos 
formentá-la, com a maior urgência possível, estabelecendo íntima correlação 
com as grandes manifestações artísticas contemporâneas”, e por essa razão, 
parte do curso seria vinculada ao Curso Livre de Artes Plásticas. E conclui 
sua justificativa com uma reflexão pertinente que se relaciona diretamente às 

209. Idem, ibidem.
210. Idem, ibidem.
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discussões contemporâneas internacionais sobre o tema, e com um alerta para 
o risco de que o industrial design se tornasse um “estilo” imposto, já que ele se 
relacionava diretamente com os produtos e o consumo da sociedade:

“É preciso não esquecer que um curso como este fere, desde logo, 
a ‘vida prática’ naquilo que chamamos os bens de consumo. Isto 
pode significar, inclusive, caso o problema não seja debatido nos 
mínimos detalhes, um compromisso com o puro ‘formalismo’, 
imediatista e alegórico, para deleite de poucos e nunca servindo 
àquelas ideias de Gropius de dignificar e baratear a produção em 
massa, para que a arte, aliada à técnica, atinja todas as camadas 
da população. Dos anos que medeiam a Bauhaus e os nossos dias, 
uma coisa parece ficar bem clara: é que a arte e a técnica são alia-
das insuficientes para tingir todas as camadas. Elas necessitam 
ampliar a sua aliança; elas necessitam de maior receptibilidade 
às conquistas da ciência, do aperfeiçoamento dos métodos e nas 
relações que permitam receber, inclusive, sugestões dos trabalha-
dores da indústria estimulados para a atividade criadora. Enfim, 
o industrial design não pode, como já aconteceu, ser uma impo-
sição de estilo, mas um ato reflexo da vida industrial do país, dig-
nificada pela nossa formação humanista e compatível com uma 
economia menos mercantilista e uma cultura mais autêntica.”211

Ao que tudo indica, a proposta para o curso de industrial design de 
Flavio Motta não se concretizou como um curso, pois no caderno que apre-
senta a Escola de Arte e os cursos oferecidos na Fundação em 1960, ele não 
faz parte da grade oferecida. No entanto, “Arte e Indústria” aparece como uma 
chave de discussões no conjunto das conferências e debates programados 
junto aos Cursos de Divulgação. Neles é proposto assim um tema mais geral, 
“Arte e educação”, sob o qual estavam organizadas as seguintes sequencias de 
debates: Arte e indústria, Desenvolvimento da Arte Brasileira, Tendências da 
arte contemporânea e Brasília e o planejamento urbano, esta última voltada 
à compreensão da “íntima relação da arte com a vida urbana, à luz de um 

211. Idem, ibidem.

>> 46. | 47. Texto “Arte 
para a indústria”. Arquivo 
Flavio Motta.
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exemplo que merece ininterrupta atenção de todos os homens de cultura”.212 É 
importante ressaltar essa justificativa em particular no sentido de pontuar um 
interesse de Flavio Motta que começava a se tornar mais vigoroso – a aproxi-
mação entre manifestações artísticas e a vida nas cidades – e que será propria-
mente desenvolvido apenas dez anos mais tarde, através da disciplina “Arte e 
vida urbana”, proposta para o curso da FAU.213

A experiência de Flavio na FAAP, paralela à sua atuação junto à FAU-
USP, também não foi muito extensa. Segundo os depoimentos, o grupo respon-
sável pela administração da fundação começou a perder o interesse pela Escola 
de Artes nos moldes idealizados por Flavio, o que deu início a uma série de 
disputas. Em 1961, Flavio desligou-se da direção geral da Escola de Arte, para 
retornar em 1963 apenas como diretor do CFPD, e ao que tudo indica, o curso 
existiu até o ano de 1966, quando todo o grupo de professores se desligou da 
instituição. Segundo depoimento de Renina Katz, que era docente do mesmo, a 
administração da Fundação decidiu encerrar o curso no meio do semestre leti-
vo, o que fez com que todo o grupo de professores decidisse que daria aulas sem 
receber salário até o final do ano letivo para que a turma pudesse se formar.214

É importante buscar, por outro lado, os eventuais paralelos e diálogos 
entre as questões propostas para o curso da FAAP, efetivamente concebido por 
Flavio Motta, e aqueles que o professor vinha conduzindo na FAU no mesmo 
período. Uma primeira questão que emerge diz respeito à impressão de que 
os cursos de História da Arte e Estética, nesses anos finais da década de 1950, 
recuam em relação às experiências anteriores, ao menos naquilo que se expres-
sa nos programas. De fato, no programa de sua disciplina em 1957, ainda que 
a ênfase na arquitetura contemporânea tenha sido deixada de lado em relação 
ao ano anterior, permanecem as chaves de discussão mais gerais, como as rela-
ções entre o estudo da História e da História da Arte, seu significado para o 
campo da arquitetura, as relações entre História da Arte, História da Estética e 
História da Crítica, arte e suas relações com linguagem, cultura, expressão, etc. 
No entanto, nos três anos seguintes o programa do curso voltaria a assumir 
a sequência clássica do estudo da história da arte por escolas e organizados 

212. Caderno Escola de Arte, idem, ibidem.
213. Que será analisada no capítulo 3 desta tese.
214. Depoimento de Renina Katz a autora.
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cronologicamente, como havia sido com Lourival Gomes Machado, antes do 
ingresso de Flavio Motta na FAU. Ao mesmo tempo, ganharia ênfase o semi-
nário de leitura e pesquisas, que começara a se impor como um expedien-
te curricular, provavelmente em função da boa experiência com o grupo de 
estudos em torno da obra de Giedion. No programa do curso de 1957, por 
exemplo, o seminário é apresentado “com o objetivo de fortalecer a preparação 
metodológica dos alunos”, e contaria também com a colaboração de outros 
professores do curso, que seriam convidados para essa atividade.215 

Nos três anos seguintes os programas são idênticos e menos detalhados 
que os anteriores. Na disciplina proposta em 1958, 1959 e 1960, Flavio está 
interessado numa formação que auxilie no “estudo continuado”, em preparar 
os estudantes para que possam seguir com autonomia no aprofundamento das 
questões “do desenvolvimento artístico da humanidade através da História, da 
Estética e da Crítica”.216 Parte do curso é então dedicada à pesquisa aprofun-
dada, agora num formato de grupos de estudo, nos quais os alunos seriam 
organizados; ao invés de um único autor, temas diversos seriam distribuídos 
entre os grupos. A pesquisa aconteceria após um primeiro momento do curso, 
no qual seria apresentada “uma visão panorâmica dos principais capítulos da 
História da Arte”, que ele considera necessária pois “a maioria dos alunos estu-
dam a matéria pela primeira vez”.217 

Assim, 19 “capítulos” distribuídos igualmente percorrem todos os perí-
odos artísticos, em ordem cronológica, recuperando o modelo clássico de 
ensino da História da Arte, tal como praticado por Lourival. Também o estudo 
do século XX é mais um capítulo distribuído nessa sequência, sem nenhuma 
ênfase especial. Naqueles anos, Flavio parece não mais se preocupar em apre-
sentar nos programas questões transversais que pudessem estabelecer o entre-
cruzamento de certos períodos, nem no aprofundamento nas temáticas mais 
recentes. E, definitivamente, a discussão sobre a relação possível entre arte e 
indústria, rebatida na abordagem mais geral entre arte e técnica, que ele parece 
fazer questão de promover na Escola de Arte da FAAP, por um momento desa-

215. FAU-USP, Programa do curso para 1957, “Cadeira no15 – História da Arte e Estética”. 
216. FAU-USP, Programas do curso para 1958, 1959 e 1960, “Cadeira no15 – História da Arte 
e Estética”. 
217. Idem, ibidem.
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parece das aulas de História da Arte na FAU, ainda que fosse um tema bastante 
atual na agenda das escolas de arquitetura no final dos anos 50, e pouco tempo 
depois afloraria como um dos pontos altos da reforma curricular de 1962, com 
a expansão da formação dos arquitetos ali para o campo do design. 

 Diferentes hipóteses para esta ausência podem ser levantadas. A pri-
meira diz respeito ao momento específico que a FAU atravessava e as discus-
sões e tentativas de elaboração da reforma curricular cada vez mais intensas, 
mobilizando professores e alunos. É possível que neste quadro, ainda que as 
discussões do novo currículo passassem pelas relações entre arquitetura e 
indústria e pela criação de um curso de desenho industrial, Flavio não tenha 
encontrado uma ocasião favorável à sua intervenção; ou que as discussões mais 
gerais sobre o ensino de arquitetura tenham deslocado a arena de debates do 
âmbito da disciplina para o campo do departamento e do currículo; senão que 
os espaços de discussão acerca do impacto da industrialização sobre o cam-
po da arquitetura ainda estivessem por ser conquistados, tratava-se naquele 
momento de conquistar a autonomia em relação a um currículo pautado por 
outras premissas, o que por si só já representava uma disputa acirrada.218

 E não há como desconsiderar o fato de que, nesse momento, ele estava 
efetivamente empenhado na consolidação de outros espaços – especificamente 
o curso da FAAP – estabelecendo as diretrizes que definiriam a vocação e o 
caráter da nova escola dali em diante, num espaço no qual ele tinha autonomia 
suficiente para estabelecer esse rumo. Uma outra hipótese é a de que as discus-
sões dos problemas contemporâneos se dessem fora do conteúdo específico 
da organização das aulas expositivas, tanto através dos seminários de leitu-
ra, quanto nos espaços extra-aula.219 É possível que Flavio Motta reservasse 

218. Em entrevista com o prof. Lucio Grinover, Juliano Pereira o questiona se ele enxergava 
alguma participação de Flavio Motta nas discussões sobre o desenho industrial na FAU, já 
que ele havia passado pelo curso do IAC e da FAAP, ao que o professor responde: “Ele foi 
professor da FAU em História da Arte, não História do Design ou coisa parecida. Ele podia 
discutir, assim como qualquer um podia discutir, o desenho industrial que estava surgindo 
[...] mas que ele, digamos, teve influência no desenho industrial... não sei onde. A não ser nas 
discussões que ele talvez coordenasse ou se juntasse aos estudantes para discutir o assun-
to... mas todo mundo estava discutindo essas coisas do desenho industrial e da comunica-
ção visual que estava nascendo.” Entrevista de Juliano Pereira, tese, pp.288-289. 
219. Na segunda metade da década de 60 veremos que esta postura de estabelecer um 
programa oficial mais genérico e conduzir as aulas a partir de discussões extra-curriculares 
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o espaço do seminário, mais aberto, para eleger os temas que interessassem a 
cada semestre e desenvolvesse as discussões de temas mais contemporâneos 
a partir dessa abordagem mais livre. A ênfase nos seminários representa, de 
fato, uma maior atenção à pesquisa, campo que Flavio Motta tentará definir 
melhor, e consolidar ao longo da década seguinte. O fato é que ele vinha pri-
vilegiando o lugar dos espaços de debate e reflexão como próprios ao saber 
universitário, como declarara em ofício ao diretor de 1956:

“Tivemos a oportunidade de observar, nos alunos de 5º ano da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, real aproveitamento 
durante a realização de Seminários, leituras, debates, pesquisas 
e outras atividades suplementares. Vêm estas ampliar as bases 
mínimas de uma cultura especializada, bem como acentuar a 
preparação metodológica de nível universitário.”220

 
E para que fosse possível continuar com o desenvolvimento dessa ativi-

dade, ele solicita à FAU a contratação de um assistente, recomendando o nome 
de Renato Cirell Czerna, uma demonstração talvez de que Flavio estava à época 
sobrecarregado em suas funções didáticas.221 Não somente atarefado com seus 
compromissos na FAU, mas também com a criação do novo curso da FAAP, 
além de uma série de outros compromissos e viagens importantes nesse perío-

se tornam a prática, como podemos registrar a partir dos depoimentos de ex-alunos desse 
período e veremos no capítulo seguinte. Os alunos entrevistados nessa pesquisa que estu-
daram no final dos anos 50 não se recordam das discussões específicas das aulas.  
220. Ofício de Flavio Motta ao Diretor da FAU e a Comissão de Ensino, 20/06/56. Pasta 
funcional. Arquivo FAU-USP.
221. Renato Cirell Czerna era professor no MASP, onde havia ministrado, por exemplo, o 
curso “História das ideias estéticas” em 1954, e já havia trabalhado diversas vezes com Flavio 
no Museu. Estava vinculado à USP como Assistente técnico do Serviço de Extensão Univer-
sitária da Reitoria e assistente da Cadeira de Filosofia do Direito, na Faculdade de Direito. 
Justamente por já possuir vínculo com a Universidade é que Flavio tenta trazê-lo para ser 
seu assistente. A solicitação é, no entanto, negada sob a justificativa de que um funcionário 
não poderia exercer um cargo que não está especificado em suas funções. Universidade 
de São Paulo, processo Reitoria n.10824-56, 20/08/1956. Pasta funcional de Flavio Motta. 
Arquivo FAU-USP.
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do de sua carreira. Como vimos, em 1957 ele viajara com Lina e Pietro a Nova 
York durante um mês, sua primeira viagem aos Estados Unidos, na qual decide 
estudar técnicas de conservação de acervos, e passa a maior parte de seu tempo 
no Metropolitan Museum of Art acompanhando a rotina do museu222. Nessa 
mesma viagem ele é convidado pelo professor Frank Tannenbaum para profe-
rir uma conferência na Columbia University, em seu curso em Latin American 
Studies. No ano seguinte, ele viajara pela primeira vez à Europa, como repre-
sentante do Brasil no ICOM/ The International Concil of Museums, no qual foi 
co-redator do encontro “Museu, filme e TV” realizado pelo ICOM e UNESCO 
em Bruxelas, Bélgica, entre julho e agosto de 1958. Nessa viagem ele visita pela 
primeira vez as obras Art Nouveau que havia estudado em sua tese do ano ante-
rior, documentando diversos exemplares em seus cadernos de desenho. Em 
Bruxelas, tem também a oportunidade de visitar a Exposição Internacional, e 
ao retornar escreve um texto a respeito do famoso Pavilhão Brasileiro projeta-
do por Sergio Bernardes.223 Aproveitaria também a viagem para conhecer Paris, 
onde além de desenhos da cidade, também registra a Torre Eiffel e diversas 
obras do Louvre, uma prática que cultiva em todas as suas viagens, muitas vezes 
com estudos geométricos de suas proporções e relações formais.

Ao mesmo tempo, o próprio campo da arquitetura e da arte naqueles 
anos vinha passando por mudanças mais radicais, que certamente deixavam 
em suspensão os desdobramentos futuros. Como sugerem diversas leituras que 
partem da célebre crítica de Max Bill224 à arquitetura brasileira para analisar 
esse momento específico, ou melhor, nas reverberações dessa crítica no meio 
local e internacional, pode-se afirmar que ela representa um ponto de partida 
emblemático para se compreender as questões que mobilizam o meio arqui-
tetônico, e também o meio artístico a partir da segunda metade dos anos 50. 
Max Bill visitara o Brasil somente em 1953, um pouco antes da HfG de Ulm 
começar a funcionar. Viera a São Paulo como membro do júri segunda Bienal 
de São Paulo, e tumultuou o campo arquitetônico local com a polêmica entre-

222. Depoimento de Flavio Motta a autora em 2009.
223. Referência texto pavilhão, inédito. Com exceção dos três textos de 1953 sobre os irmãos 
Roberto na revista Habitat, pautados pelos temas da edição, esse é o seu primeiro escrito 
sobre arquitetura contemporânea.
224. Por exemplo, NOBRE, Ana Luiza, op. cit., pp.23-24; GORELIK, Adrian, Tentativas de 
compreender uma ciudad moderna, pp.72-73, outros.
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< 48. Carta de Frank Tan-
nembaum a Flavio Motta. 
Nova York, 5 de abril de 
1957. Arquivo Flavio Motta.
49. Lina e Flavio Motta no 
desembarque da viagem 
aos Estados Unidos,  1957. 
Arquivo Flavio Motta.
50. | 51. Desenhos da ca-
derneta de viagem a Paris 
e a Bruxelas, 1958. Arquivo 
Flavio Motta.
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vista e logo em seguida uma palestra na FAU, em que criticava duramente os 
mais importantes feitos da arquitetura carioca e de Oscar Niemeyer, seu maior 
expoente, provocando as também conhecidas respostas indignadas por parte 
de diversos arquitetos225, que chegaram ao limite de desqualificar o visitante. 
A revista Habitat, cujo grupo já havia criado uma proximidade com o suíço 
após a exposição no MASP e a publicação de diversas matérias a seu respeito226, 
saíra em defesa de Bill, em parte concordando com as críticas que ele proferira: 
ao republicar sua célebre entrevista ao jornalista Flavio de Aquino, os editores 
inseririam um comentário introdutório que ressalta a importância de Max Bill e 
a necessidade da crítica, a qual permitiria “o amadurecimento da produção bra-
sileira, a fim de evitar seu ingresso numa rotina acadêmica a que Bruno Zevi já 
fazia referência em seu livro História da Arquitetura Moderna”.227 Cabe ressaltar 
que esse número específico da revista fora dirigido por Flavio Motta, embora 
a concordância com a leitura de Bill fosse compartilhada por toda a equipe da 
revista e do Museu. Habitat também já havia diversas vezes publicado artigos 
que deixavam clara sua adesão a uma arquitetura que apresentasse uma “função 
artisticamente social”, em detrimento de expressões criativas individuais, e tanto 
Lina Bo quanto Pietro Maria Bardi já haviam publicado artigos que reiteravam 
sua visão crítica.228 A crítica de Max Bill acaba por repercutir no exterior e uma 
sequência de apreciações desfavoráveis da arquitetura moderna brasileira come-
çariam a vir à tona naqueles anos, mesmo no plano local, abrindo caminho para 
uma sequência de revisões e questionamentos do cânone.  

A exposição de Max Bill no MASP em 1951, da qual Flavio participou 
ativamente da montagem, por outro lado permitiu, pela primeira vez, a “des-

225. Entre os arquitetos que saíram na defesa da arquitetura moderna brasileira estavam 
Carlos Leão, Eduardo Corona e Lucio Costa.Um relato detalhado da crítica de Max Bill é feito 
por Ana Luiza Nobre, pp.21-27.
226. Habitat havia publicado uma crítica elogiando “Unidade tripartida” na ocasião da Bie-
nal; na mesma edição o artigo de Bill “Beleza provida da função e beleza como função”, 
Habitat n.2, pp.61-65, 1951; A polêmica entrevista à revista Manchete foi também republica-
da em Habitat naquele mesmo ano, enquanto Flavio Motta era diretor da revista: AQUINO, 
Flavio, “Max Bill, o inteligente iconoclasta”, Habitat n.12, p.34. Além disso, em 1954, Habitat 
irá também publicar a transcrição da palestra que Max Bill havia proferido aos estudantes 
da fau na ocasião da visita ao Brasil.
227. Habitat, 12
228. Ver BARDI, Lina Bo, “Bela Criança”,  “Construir com simplicidade”, Habitat, 4.
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coberta dos suíços abstrato-geométricos”, que segundo Aracy Amaral, fez com 
que os artistas abstratos em São Paulo partissem para “outro tipo de especu-
lações”, para efetivamente se firmarem no campo local após a exposição da 
delegação suíça na I Bienal: 

“Quase instantaneamente todos deixam a tela pintada a óleo 
e, seguindo as observações dos suíços, passam a pintar sobre 
‘eucatex’, recorrendo ao esmalte para a mais rigorosa pintura das 
superfícies, aos poucos abandonando o pincel pela pistola, evi-
tando portanto não apenas o material de reminiscência artesanal 
com a sua manipulação por um processo mais diretamente rela-
cionado com a indústria”.229

De fato, muitos dos artistas concretos de São Paulo tinham, aliás, saído 
dos cursos do MASP, como Wollner, Maluf e Geraldo de Barros. E ao final da 
década se aglutinariam em torno de um movimento claro na arte brasileira, 
marcado por diversos aprofundamentos e transformações que seriam defini-
doras de uma série de encaminhamentos dali em diante. Em 1956, seria inau-
gurada nos MAMs de São Paulo e do Rio de Janeiro, a 1a Exposição Nacional 
de Arte Concreta; em 1958, seria lançado o Plano Piloto para a Poesia Concreta 
assinado por Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos; e em 
1959, no Rio, publicado o Manifesto Neoconcreto e apresentada no MAM a 
1ª Exposição de Arte Neoconcreta, na qual Lygia Clark trazia suas esculturas 
manipuláveis, os “Bichos”, e Ferreira Gullar seus Poemas-Objetos.

E por mais que as posturas críticas tenham emergido com fôlego 
nesse momento, é também nesses anos que o mercado da arte começa a 
se organizar de modo mais estruturado em São Paulo, num contexto de 
expansão e profissionalização230 nos anos 1960, quando um número mais 

229. AMARAL, Aracy, “Duas linhas de contribuição: concretos em São Paulo, neoconcretos 
no Rio”, in Projeto Construtivo brasileiro na arte, pp.311-312.
230. Até então, havia poucos espaços comerciais voltados especificamente à arte: em 1947 
a galeria Domus era praticamente o único espaço dedicado à exposição e comércio de obras 
na cidade, porém teve curta duração; na década de 50 surgiriam alguns espaços alternativos 
que combinavam lojas de móveis, de objetos e arte – como as galerias Tenreiro e Ambiente 
- mas ainda numa proporção incipiente e vinculados aos próprios arquitetos e designers. O 
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expressivo de galerias aparecem, ora operando com uma produção seg-
mentada, ora fazendo conviver múltiplas tendências em um mesmo espaço, 
como a São Luís, a Astéria, a Atrium, a Petite Galerie (uma filial da mesma 
galeria do Rio de Janeiro), a Novas Tendências (que se especializaria em 
artistas concretos), e um pouco mais tarde a própria Mirante das Artes, 
de Pietro Maria Bardi. Até mesmo o espaço da crítica de arte começa a ser 

mercado de arte, configurado sob bases mais profissionais, começaria a se organizar efe-
tivamente nesses primeiros anos da década de 60, entre São Paulo e Rio de Janeiro e a 
partir de poucos estabelecimentos. Conforme Durand, “os primeiros marchands paulistas 
representaram uma resposta espontânea à demanda de consumo por arte brasileira con-
temporânea, que começou a emergir, no final dos anos 50, a partir da consolidação de uma 
sociedade de mercado. Cf. BUENO, Maria Lúcia Bueno, O mercado de galerias e o comércio 
de arte moderna: São Paulo e Rio de Janeiro nos anos 1950-1960; DURAND, J. C. Mercado de 
arte e campo artístico em São Paulo, 1947-1980. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São 
Paulo, v.13, n.13, p.101-11, 1990. A respeito da galeria Domus ver SILVA, José Armando Pereira. 
Artistas na Metrópole: Galeria Domus 1947/1951. São Paulo, Via Impressa, 2016.

52. Lina Bo Bardi, Flavio 
Motta, Pietro Maria Bar-
di, Max Bill e esposa no 
MASP, 1953. Arquivo Fla-
vio Motta.
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reconfigurado com o influxo do mercado: “aproximava-se o fim do período 
áureo da crítica de arte à medida que o mercado de arte se expandia (...) o 
apoio dos marchands e galerias tornou-se garantia de sucesso econômico e 
de aprovação institucional”.231 

Flavio Motta nunca foi exatamente um artista, nem um crítico ligado ao 
mercado, nem jamais se vinculou a qualquer galeria de arte, nem como artis-
ta, nem como crítico. Ocuparia esses espaços de modo esporádico, mantendo 
continuamente sua produção artística em paralelo a outras atividades. Ainda 
assim, estava atento a esse movimento e ao modo como o mercado poderia 
afetar a produção e a qualidade do trabalho artístico, conforme expressa nessa 
anotação de 1960:

“A condição de subsistência do artista influi no seu trabalho. 
Atualmente algumas perspectivas se apresentam. Em linha 
gerais são as seguintes:
1. Vender diretamente a sua obra a um cliente ou grupo de clientes.
2. Trabalhar para um “marchand” que lhe garante a subsistência 
e empreende a venda.
3. Ligar-se a empresas de publicidade, etc.
4. Caçar prêmios, viagens.
5. Lecionar
6. Bicos: ilustração, murais, restauros, de tudo um pouco.
O 1º caso muitas vezes está ligado ao 4º caso.
O 5º está ligado ao 6º.
O 3º dá mais liberdade econômica, mas tem inúmeras limitações 
de expressão.
O 2º é gravíssimo, porque cria, inclusive não raro, mercados 
artificiais.”232

231. Maria Alice Milliet, “Bienal: percursos e percalços”, apud Alambert e Canhete, p.83.
232. MOTTA, Flavio. “A condição de subsistência do artista...” Anotação manuscrita, 1960, 
1p. Arquivo Flavio Motta.
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3. História e estética do projeto

3.1. Da Reforma ao Fórum: a FAU nos anos 60

Pode-se dizer que a reforma curricular debatida e proposta em 1962 
representou um momento chave de abertura da estrutura curricular para 
outras matrizes, além da Politécnica, que viriam a definir o perfil da escola 
e de seus profissionais de um modo particular. Ainda que diferentes iniciati-
vas tenham desde o início tentado afirmar outros diálogos e coordenadas no 
espaço da FAU - seja através de iniciativas individuais e coletivas de profes-
sores, seja através das inúmeras atividades promovidas pelos estudantes jun-
to ao GFAU, a reforma curricular efetivamente conseguiu trazer para a esfera 
institucional, e para dentro da estrutura curricular as novas aproximações que 
definiram a formação do arquiteto naquele momento. 

Longe de ser um acontecimento circunscrito naquele período, o pro-
jeto de reforma curricular que se consolidou em 62 foi o resultado de um 
processo que se estendeu desde meados da década de 1950, de um acúmu-
lo de debates, esforços e formulações anteriores, inclusive nacionais. Vimos 
anteriormente os agentes, as instâncias e os preâmbulos institucionais que 
operaram na realização da reforma de 1962. No entanto, é preciso compreen-
der com mais precisão qual o seu significado do ponto de vista dos conteú-
dos didáticos, as práticas, as temáticas e as novas formas de trabalho, pois 
as transformações que são propostas e implementadas naquele momento se 
tornaram um verdadeiro paradigma para diversas outras faculdades brasilei-
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ras, como um modelo de reorientação do ensino em diversos outros cursos 
de arquitetura do país.1 

Para se compreender efetivamente as inovações e as práticas que têm 
início com a reforma, é preciso retomar brevemente parte desse processo. De 
fato, duas dinâmicas que acabaram por ser postas em prática em 1962, e que 
são consideradas parte crucial de seu caráter inovador, na verdade já estão pre-
sentes na estrutura oficial da escola desde o Regulamento de 1955, ao menos 
em teoria: a organização das Cátedras a partir de Departamentos e o ensino 
de Composição sob o formato de “ateliês”.2 O regulamento proposto para a 
nova faculdade já previa, portanto, um ensino que começava a se organizar 
sob esses novos regimes, e ainda que não tenham sido implementadas de fato, 
indicam que ao menos pelas vias oficiais, algumas pequenas vitórias haviam 
sido alcançadas pelos arquitetos naquele momento.

1. DAHER, Luiz Carlos. “O Espaço arquitetônico brasileiro dos últimos 20 anos e a formação 
profissional do arquiteto”, in Sinopses, p.157.
2. Regulamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Lei Estadual 3.233 de 27 de 
outubro de 1955, artigos 4º e 5º. 

1. Cópia do Regulamento 
da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo, editada 
pelo Departamento de Pu-
blicações da FAU. Arquivo 
Flavio Motta. 
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2. Regulamento da Facul-
dade de Arquitetura e Ur-
banismo. Lei estadudal n. 
3.233, de outubro de 1955, 
p.4. Arquivo Flavio Motta.
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Muitos dos professores que estavam envolvidos com a reforma curri-
cular eram também protagonistas nos debates profissionais, como o próprio 
Artigas e Rino Levi. Na verdade, muitas das mudanças no ensino encon-
trariam nas entidades profissionais uma base importante de discussão. 
Em 1960, por exemplo, o SESI realizou um encontro significativo para a 
compreensão desse tema: o Encontro Regional de Educadores Brasileiros. 
Nele, havia uma comissão responsável por analisar o ensino de arquitetura, 
que era formada por diversos professores arquitetos da FAU. Seu relator foi 
Roberto Cerqueira César e seu relatório se tornaria o “mais completo” relato 
da situação até então, e as alterações ali propostas serviriam de base para a 
reforma de 1962.3

Internamente à FAU, um outro passo em direção à reforma de 1962 
pode ser atribuído à Comissão de 1957, composta por Artigas, Rino Levi, 
Abelardo de Souza e Hélio Duarte, que como vimos, redigiu uma proposta que 
lançava as bases daquela que seria efetivamente aprovada. O conhecido relató-
rio elaborado por Carlos Millan em 62, “O ateliê na formação do arquiteto” 4, 
recuperava os principais aspectos dos projetos anteriores e incorporava muito 
do que se propunha em 57. Redigido como resultado de uma Comissão que se 
formara especialmente para pensar uma estrutura preliminar para o funciona-
mento do ateliê, a “Comissão de estudo do ateliê” era constituída pelos profes-
sores Jon Maitrejean, Gian Carlo Gasperini, Lucio Grinover e o redator Carlos 
Millan.5 O relatório enfatizava que nas propostas anteriores, a ideia do fun-
cionamento das disciplinas a partir do ateliê não havia sido “suficientemente 
aprofundada”, o que talvez tenha sido uma das razões para que não tivesse sido 
ainda posta em prática definitivamente, mesmo constando do Regulamento 
desde 1955. De forma bastante pragmática, o relatório propunha então uma 
grade curricular com a organização e distribuição das disciplinas ao longo do 
curso, em função da organização e temáticas do ateliê.

Um aspecto significativo a destacar nesses registros é que as articula-
ções para as reformas de ensino não se deram apenas a partir das relações 
entre a FAU-USP e o campo profissional, mas também como consequên-

3. MILLAN, Carlos, “O ateliê na formação do arquiteto”. In Sinopses, op.cit., p.167.
4. Idem, ibidem, p.167.
5. Idem, ibidem, p.166.
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cias de ajustes, costuras e discursos que tentavam amenizar as divergências 
internas e construir um acordo comum acerca do ensino.6 O que talvez tenha 
derivado da falta de sucesso das reformas pensadas em 1955 e 1957. Nesse 
sentido, a reforma de 1962 representa um momento em que são possíveis os 
acordos, e no qual é importante destacar a massiva participação dos estudan-
tes, bastante mobilizados em torno do tema da renovação do ensino7, e mes-
mo a presença de um diretor favorável às novas pautas, disposto a ratificar a 
nova proposta curricular.

Foi o caso de Lourival Gomes Machado, que assumiu a diretoria da FAU 
em outubro de 1961 e dois meses depois assinou a Portaria8 que estabelecia um 
novo “curriculum padrão” para a Faculdade de Arquitetura, estabelecendo uma 
nova seriação das disciplinas que entrariam em vigor já no ano letivo de 62. 
O documento, bastante sucinto, praticamente apenas alterava a sequência e os 
anos em que as disciplinas seriam ministradas; ao que tudo indica não havia 
ainda nessa proposta uma alteração clara dos conteúdos nem da nomenclatura 
das cátedras. A portaria também determinava as adaptações que seriam feitas 
nos currículos das turmas que se encontravam em andamento. Poucas disci-
plinas foram afetadas, entre elas, História da Arte e Estética, que passaria a ser 
oferecida aos alunos do primeiro ano ao invés do quinto. A gestão de Lourival, 
no entanto, foi bastante curta. Tendo assumido em outubro de 19619, no ano 
seguinte ele foi convidado para assumir a direção do Departamento de Assuntos 
Culturais da UNESCO, em Paris, para onde se mudaria e onde permaneceria até 
sua morte precoce, em 1967. Seu mandato foi concluído por Candido Lima da 
Silva Dias, o vice-diretor, que permaneceu no cargo até 1964. 

6. Juliano Pereira, Desenho industrial e arquitetura no ensino da FAU-USP. São Carlos: IAU-
-USP, 2009, p.35 (tese de doutorado).
7. A respeito da mobilização estudantil, ver YURGEL Marlene, “Arquitetura Paulista 1951/92: 
40 anos de contribuição dos arquitetos formados na FAU USP”, Sinopses, p. 126; SODRÉ, 
João. Arquitetura e viagens de formação pelo Brasil. São Paulo: FAU-USP, 2010 (dissertação 
de mestrado).
8. Portaria n.9 de 22 de dezembro de 1961. Serviço de documentação, setor de publica-
ções FAU-USP.
9. CONTIER, Felipe. O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Univer-
sitária: Projeto e construção da escola de Vilanova Artigas. São Carlos, IAU-USP, 2015, p.140.
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Poucos dias antes da Portaria n.9 ter estabelecido o novo currículo da 
FAU, João Goulart sancionara a Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que 
fixou as Diretrizes e Bases da Educação, e que conferia autonomia (didática, 
administrativa, financeira) a todos os órgãos de ensino, o que incluía também 
as universidades, abrindo caminho para que a USP criasse seu próprio estatuto, 
aprovado em 7 julho de 62.10  O estatuto da USP dava às unidades autonomia 
para indicar em seus Regulamentos a organização e sequenciamento das disci-
plinas, que continuavam obedecendo ao sistema de Cátedras, porém podendo 
ser reorganizadas de acordo com as definições da Comissão de ensino.

Assim, é provável que tenha sido nesse momento – no segundo semes-
tre de 62 – que a FAU tenha posto em prática as alterações mais substanciais 
em seu currículo. Em um relatório das atividades daquele ano, publicado pela 
diretoria, consta que as alterações curriculares foram feitas ao longo de 62, 
com a inclusão de novos conteúdos e sequencias, mesmo sem estar regula-
mentada. O relatório traz um panorama que resume as mudanças mais signi-
ficativas que eram implementadas naquele momento:

“As reformas programadas em 1961 foram postas em prática. 
Assim é que se instalou o ‘atelier’ amplo, onde são ministradas as 
aulas das cadeiras ligadas ao departamento de Composição, assisti-
das por docentes de cadeiras técnicas, tais como física, hidráulica, 
materiais e técnica das construções. Em decorrência da reestrutu-
ração curricular foram criadas quatro linhas de desenvolvimen-
to didático: 1-expressão gráfica ou comunicação visual; 2-dese-
nho industrial; 3-arquitetura de edifícios; 4-planejamento. Foram 
criados e estruturados quatro Departamentos: 1-Composição; 
2-Histórico-crítico; 3-Ciências Aplicadas; 4-Disciplinas Técnicas. 
E o ‘Museum’, órgão coordenador das atividades curriculares, 
extra-curriculares e complementares de ensino.”

O relatório apresenta não somente as alterações no sistema de ensino, 
mas também as modificações na estrutura administrativa e física da Faculdade 
para comportar a nova organização. O corpo docente, que contava com 60 

10. Idem, ibidem, p.141.
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professores em 1961, foi expandido para 86 professores no ano seguinte.11 E 
segundo o relatório, o programa para o ano de 1963 era o de “consolidar as 
reformas já iniciadas”, que estavam redigidas em um novo regulamento da 
Faculdade, “em fase adiantada de elaboração.”12 

O expediente encontrado para regulamentar a reforma curricular 
encontrava respaldo no Estatuto da USP, que previa “um instrumento vago 
de congregação do corpo docente, discente e de ex-alunos, cuja estrutura e 
funcionamento seriam estabelecidos pelo Conselho Universitário: o Fórum 
universitário”.13 Em maio de 1963 a Universidade de São Paulo realizou seu pri-
meiro Fórum Universitário14; uma de suas resoluções foi a recomendação para 
que cada unidade realizasse seu próprio Fórum, o que levou a FAU a programar 
seu evento nesses moldes, como um meio de ratificar as reformas curriculares 
em andamento.15 Para tal foi designada uma comissão preparatória do evento, 
que estabeleceu seu regimento e elaborou a pauta de discussões.16

Organizado como um evento de três dias, entre 12 e 14 de novembro 
de 1963, o Fórum era aberto à participação de todos os alunos, professores 
e ex-alunos, com direito à voz. Cada um desses grupos poderia credenciar 
15 membros com direito a voto. Os temas eram discutidos em comissões 
que elaborariam relatos de seus debates e propostas para votação em plená-
rio. Nesse 1º Fórum da FAU, no ano seguinte à Reforma de 1962, eles eram 
“o ensino e a profissão do arquiteto” e o “histórico dos primeiros 15 anos da 
FAU.” Dentre as resoluções aprovadas no 1º Fórum da FAU estavam a urgência 
da mudança para a Cidade Universitária, pois era “evidente a falta de condi-
ções materiais mínimas no edifício da FAU para o perfeito funcionamento dos 

11. FAU-USP, Relatório das atividades de 1962. Segundo o relatório, nesse ano a FAU recebeu 
uma verba do Plano de Ação do Governo do Estado, o que possibilitou o aumento de pessoal 
administrativo e uma série de melhorias na biblioteca, que ampliou seu tamanho e aumen-
tou consideravelmente o acervo.
12. Idem, ibidem.
13. CONTIER, Felipe, op.cit., p.143
14. O espaço da USP: presente e futuro, p. 54
15. Documento “Fórum da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo a realizar-se no período 
de 12 a 14-11-63”. 
16. A comissão era formada por Roberto Cerqueira César, Fernando Escorel, Abrahão Sano-
vicz, Edmundo Giordano, Nestor Goulart e Vicente de Paula Bicudo.
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Departamentos que não possuem nem sequer sala própria, arquivos, etc.”17, e 
também a realização de um novo Fórum no segundo semestre de 64, que por 
conta do golpe militar, nunca aconteceu.

Com a nova organização, a escola deixava para trás a “dupla tradição” 
das escolas de arquitetura do país – entre as Belas-Artes e a Politécnica – e 
articulava “a noção do fazer, do projetar como eixo em torno do qual se orga-
nizariam os diversos conhecimentos”.18 Além disso, a introdução do Desenho 
Industrial na esfera de assuntos que a escola passaria a tratar, trazendo os 
objetos para a escala de trabalho do arquiteto, inseria a articulação entre o 
projeto e a produção industrial como um dos temas centrais da atividade da 
arquitetura. Nesse sentido, é possível pensar que a experiência pioneira do IAC 
transformava-se, dez anos depois, numa relação muito mais próxima da expe-
riência da Bauhaus e da escola de Ulm, ao remeter ao campo da arquitetura 
preocupações mais gerais do projeto de industrialização do país. A reforma 
também propunha a criação do Museum, um órgão encarregado de coordenar 
as atividades de articulação entre os departamentos, a biblioteca e os setores 
de apoio técnico e didático, assumindo a responsabilidade pelos trabalhos de 
divulgação, organização de debates e publicações.19 

Com relação aos conteúdos específicos que foram implementados a 
partir da Reforma de 62, a grande transformação foi sem dúvida o surgimen-
to dos ateliês, como conceito e ao mesmo tempo prática didática, que reu-
nia as cadeiras de Composição num único espaço e processo de formação, 
abrangendo distintas escalas e programas de estudo – do desenho do objeto 
ao plano urbanístico.20 Todas as cátedras que compunham as disciplinas de 
ateliê foram apresentadas em 1963 em um único programa que reunia todos 
os professores responsáveis.21 As novas sequências temáticas foram associa-

17. FAU-USP, “O primeiro fórum de debates”. Setor de Publicações, 1963, p.8.
18. DAHER, Luiz Carlos, op.cit., p.156.
19. CONTIER, Felipe, op.cit., p.142. É importante mencionar que nesse mesmo período o 
novo edifício que abrigaria a escola começara a ser concebido (em 1961), articulando-se 
a determinadas posições, orientações pedagógicas, consensos e hegemonias que se con-
solidariam na reforma de 62. O trabalho de Felipe Contier é referência importante para a 
compreensão dessas relações entre o novo espaço e o ensino. 
20. CONTIER, Felipe, op.cit., p.142.
21. “Programa do Departamento de Projeto para 1953”, Arquivo FAU USP.
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3. Capa do Regimento 
Interno do Fórum de 
1963, realizado entre 
12 e 14 de novembro. 
Arquivo Biblioteca da 
FAU-USP. 
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das às cátedras existentes – Comunicação Visual, Desenho Industrial, Projeto e 
Planejamento. A sequência de Comunicação Visual em vez de remeter ao uni-
verso da publicidade era mais próxima do que se poderia considerar do cam-
po específico das disciplinas de arte, e tinha como objetivo proporcionar “o 
desenvolvimento da sensibilidade e a capacidade criativa e técnica do futuro 
arquiteto no campo plástico, e em termos de expressão livre, sem compromis-
so com qualquer aplicação, ou finalidade específica ou utilitária.”22 É notável 
a diferença de abordagem proposta pela sequência de Comunicação Visual se 
comparada às disciplinas de Desenho Artístico que a antecederam, o que pode 
ser compreendido como uma ruptura radical com as práticas relacionadas ao 
ensino de arte tradicional. 

A reestruturação curricular da FAU não era, no entanto, um episódio 
isolado no âmbito universitário. Em todas as escolas de arquitetura do país, 
com mais ou menos vigor, os currículos dos cursos estavam sendo rediscu-
tidos, e em diversas delas foram formadas comissões oficiais para elabora-
ção de novas propostas. Ainda que na FAU fosse posta em prática a refor-
ma mais profunda e que aprovou o currículo talvez mais inovador, também 
a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul teve sua 
reestruturação curricular liderada por Demétrio Ribeiro em 1962, assim como 
a Escola de Arquitetura de Minas Gerais, com a reforma liderada por Sylvio de 
Vasconcellos. O fato é que o período foi marcado por um movimento nacional 
pela reforma do ensino superior, contando com amplo engajamento estudan-
til na crítica ao sistema de cátedras e reivindicando maior participação nas 
estruturas de poder. Nesse ano, 1962, na Universidade de São Paulo, realiza-
-se uma greve em favor da participação dos estudantes nos órgãos colegiados, 
que reclamava a proporção de 1/3 de seus membros.23 Nesse quadro nacional, 
a USP passava também por uma tentativa de modernização conduzida pela 
reitoria de Ulhôa Cintra, com o apoio dos setores progressistas de diversas 
unidades, que rediscutiam seus currículos. Discutia-se o apoio à pesquisa, a 
docência em tempo integral, uma maior integração das unidades, e mais do 

22. Idem, ibidem. 
23. Cf. FAVERO, Marcos. Dos mestres sem escola à escola sem mestre. Rio de Janeiro, UFRJ, 
2009 (Tese de doutorado); ASSOCIAÇÃO dos Docentes da USP. O controle ideológico na 
USP, 1964-1978. São Paulo: ADUSP, 2004
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que isso, uma proposta de Universidade que se aproximasse dos grandes pro-
blemas nacionais. O Conselho Universitário, nesse momento, estava polariza-
do entre um grupo conservador e defensor do sistema de cátedras, e aqueles 
adeptos da modernização, composto de um grupo muito heterogêneo para 
que pudesse ser designado “de esquerda”.24 

Neste quadro de divergências, foi eleito para a reitoria da USP em 1963 
o professor Gama e Silva, que a princípio havia assumido o compromisso de 
dar andamento na renovação universitária, mas que no ano seguinte, com o 
golpe militar, dará início a “uma intensa atuação política a nível federal e esta-
dual no sentido de ser incorporado ao novo governo”25, posto que efetivamen-
te conquistou, como demonstra sua assinatura junto a do presidente Costa 
e Silva nos decretos de afastamento dos professores em 1969. Nesse sentido, 
a repressão policial que atingiu a Universidade imediatamente após o golpe 
militar não encontrou nenhuma resistência por parte da reitoria, ao contrário, 
se fez com a sua conivência. 

Entretanto, os acontecimentos do período interromperam o processo 
completo de instauração do novo currículo. O novo diretor que assumiu a 
Faculdade após o Golpe pretendia restaurar o ensino aos moldes politécnicos, 
acirrando o embate entre a direção da escola e os alunos, que tentavam manter 
as conquistas da reforma curricular. Em 1964, um relatório elaborado interna-
mente à Universidade por uma comissão nomeada pelo reitor para investigar 
as “infiltrações de ideias marxistas” nas unidades, denuncia 52 pessoas. Sob 
essa desculpa, tratava-se na verdade, de “realizar um expurgo pautado sobre 
critérios pessoais de ‘pureza revolucionária’ e feito sob medida para permitir 
aos setores conservadores o monopólio de poder na USP”. 26 

Com esse propósito, a lista de afastados conseguia atingir todos os gru-
pos mais inovadores e aqueles que apoiavam a orientação da reitoria de Ulhôa 
Cintra, e não necessariamente englobava todos os professores que poderiam 
ser considerados “de esquerda”, e mesmo incluía alguns que nunca foram, de 
modo a conseguir neutralizar o grupo mais progressista e interromper alguns 

24. Segundo relatório em O controle ideológico na USP, 1964-1978. Associação dos Docentes 
da USP, São Paulo: ADUSP, 2004, p.11.
25. Idem, ibidem, p.12.
26. Idem, ibidem, p.17.
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dos processos de renovação nas unidades. No caso da FAU-USP, foram indi-
cados pelo relatório os professores Vilanova Artigas e Abelardo de Souza e o 
estudante Silvio Sawaya. Artigas acabou sendo preso, e embora tenha ficado 
apenas 12 dias na cadeia, passou um ano no exílio no Uruguai e retornou à 
FAU-USP apenas em 196727, pois os inquéritos que absolveram os professores 
acusados só encerraram em 1966. 

Pode-se considerar a reforma de 1962 como o ponto alto de um período 
de transformações que vêm desde as primeiras discussões de renovação do 
curso no início dos anos 50, e que efetivamente não se completaria nos anos 
subsequentes, mas que representou definitivamente o abandono dos modelos 
Belas-Artes e Politécnico, a favor de um novo modelo de ensino, postulado 
inicialmente pela Bauhaus, mas desenvolvido também por outras escolas em 
outros países, como na Itália, nos Estados Unidos ou na Argentina, e de modo 
muito particular na FAU-USP. Com o final dos inquéritos, delineou-se certo 
impulso de retomada do espírito universitário, ao mesmo tempo em que se 
acirrava a radicalização do movimento estudantil, coincidindo com as pro-
postas de reforma da universidade em âmbito nacional.28 É evidente que esta 
agitação se repercute no ambiente da FAU, que viveria no final desta década 
seu período mais conturbado. Em relação específica à modernização de sua 
estrutura curricular, em 1968, com a eleição de Ariosto Mila para a diretoria 
da FAU, um novo Fórum foi convocado, e realizado entre maio e julho na ten-
tativa de rever e atualizar as diretrizes da Reforma de 1962. As propostas do 
Fórum chegaram a ser aprovadas pela reitoria, no entanto, a cassação do reitor 
com o Ato Institucional n.5 fez com que todas as suas decisões fossem revoga-
das, inclusive a reforma curricular da FAU,29 como veremos ao final do capítu-
lo. Pois ainda que o golpe de 64 tenha marcado uma ruptura significativa nesse 
processo de renovação, ao mesmo tempo, a enorme efervescência cultural dos 
anos 60, a continuidade das discussões, as inovações experimentadas na escola 
nos anos subsequentes, as agitações estudantis, trariam novos embates e pers-
pectivas aos espaços do ensino.

27. “Fórum, o percurso de ensino na FAU”, Caramelo, p.11-12.
28. ADUSP, op. cit. p.26.
29. “Fórum, o percurso de ensino na FAU”, Caramelo, p.13. 
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3.2.  Entre o desenho industrial e a arte popular

As transformações que vão se processar no currículo da FAU nos anos 
60, de certo modo, começam a apontar os novos caminhos que Flavio Motta 
irá percorrer a partir daquele momento. Ao mesmo tempo, talvez seja a partir 
desse momento que suas posições e contribuições como professor começam a 
ultrapassar o ensino de história da arte, que, com a entrada em cena de tantos 
novos atores, movimentos e dilemas, passaria a representar mais um lugar de 
partida do que, de fato, um campo coeso e completo de formação.

Em 1961 a disciplina Estética e História da Arte acaba por ter uma vira-
da muito significativa em seus conteúdos. Deixando de lado o modelo que 
combinava uma apresentação mais panorâmica dos períodos, junto com o 
estímulo aos seminários e estudos aprofundados, o qual vinha seguindo nos 
anos anteriores, a partir de então Motta reconfigura radicalmente seu currí-
culo. Para o ano de 1961, ele sugere que os estudos se concentrem no perí-
odo que corresponde ao final do século XVIII até o início do século XX. 
Trata-se, como vimos, de um período que lhe é especialmente caro em seus 
estudos, e no programa propõe o estudo a partir de módulos temáticos nos 
quais cada assunto é discutido em profundidade a partir de diferentes vieses, 
privilegiando-se a “orientação metodológica” com vistas à “maior compreen-
são das tendências artísticas de nosso tempo”, o que o leva a iniciar o cur-
so com uma discussão temática intitulada “o movimento moderno no Brasil 
e a necessidade de um reexame histórico-crítico”.30 Na sequência, o curso se 
organiza em 14 módulos que atravessam o recorte temporal proposto, e em 
cada um deles, as discussões que incorporam tanto temas próprios da história 
da arte quanto da filosofia, da história e da crítica. Por exemplo, no módulo 
sobre o Romantismo, é proposto tanto o estudo de artistas específicos (Goya, 
Rodin, Turner, Delacroix, entre outros), quanto o trabalho de alguns filósofos 
(Schelling, Hegel, Schopenhauer), e assuntos mais gerais do campo da arte que 
perpassam o momento estudado (por exemplo, a relação entre arte e ciência). 
Além disso, a disciplina propõe também o estudo de problemas próprios ao 
seu campo disciplinar e suas questões metodológicas, ao dedicar, por exemplo, 
um módulo ao estudo da “pura visibilidade” e a vários de seus teóricos. 

30. “Programa da disciplina História da Arte e Estética para 1961”, Arquivo FAU-USP.
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Tratava-se, portanto, de um programa de maior densidade que os ante-
riores, apropriado aos alunos de quinto ano, assim como, talvez, ao momento 
de pleno retorno de Flavio Motta à FAU, após o seu afastamento da direção da 
Escola de Artes da FAAP, para onde só retornaria em 1963. Programa, porém, 
que só será ministrado naquele ano, pois com a reforma curricular, a disciplina 
de História da Arte seria levada, como as demais, a se ajustar ao novo projeto 
institucional que se organiza, o que dará início a uma nova rodada de transfor-
mações na disciplina.

De início, o professor irá enfrentar um problema burocrático, que é a 
duplicação de suas turmas em função da adaptação dos currículos à Reforma 
curricular, pois História da Arte e Estética é transferida do quinto para o pri-
meiro ano do curso, o que faz com que ele comece a lecionar em três anos 
simultâneos – uma situação transitória de adaptação que seria normalizada em 
1965.31 Mas principalmente, faz com que seja preciso adequar conceitualmen-
te os conteúdos para que se tornassem acessíveis aos estudantes do primeiro 
ano, que chegam do ensino secundário, o que parece significar, ao menos na 
elaboração dos programas, um retorno à organização clássica por escolas e 
cronológica, apoiada por uma introdução centrada em questões mais gerais. 

No entanto, nesses três anos de adaptação, os currículos para o primeiro 
e o quinto ano têm enfoques diferentes, pelo que pode ser verificado na docu-
mentação presente no arquivo de Flavio Motta.  Ao mesmo tempo, a criação 

31. Em 1962, Flavio lecionou História da Arte para a turma que naquele ano ingressava no 
quinto ano, aos alunos de primeiro ano, e também aos de segundo ano que não haviam feito 
a disciplina, mas que deveriam ter seus currículos adaptados o mais rápido possível. Nos 
anos de 63 e 64, ele lecionaria apenas para as turmas de primeiro e quinto ano, e em 65 a 
situação estaria normalizada. O que está em conformidade com os currículos propostos na 
Portaria n.9 para adaptação dos cursos em andamento quando a reforma foi implementada. 
Essa organização nos leva a crer que a implantação da reforma de 62 ocorreu plenamente 
apenas para os alunos que estavam cursando o primeiro e segundo anos em 1962. A turma 
que estava no terceiro ano na ocasião da reforma, segundo a documentação de Flavio e a 
pesquisa de Felipe Contier, concluiu seu curso na grade antiga, cursando a disciplina de His-
tória da Arte no quinto ano, em 64, e as que estavam no quarto e quinto ano, não cursaram o 
novo currículo em nenhum momento. E este tema da duplicação das turmas ainda deu início 
a um desgastante processo burocrático para que Flavio Motta conseguisse ser remunerado 
pelas turmas extras, que se arrastou por mais de um ano. A documentação desse processo 
se encontra junto à pasta funcional de Flavio Motta na FAU. 
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no novo Departamento Histórico-Crítico acaba por delimitar de modo mais 
claro os campos de estudo de cada disciplina. Por exemplo, com a organização 
de uma sequência independente de História da Arquitetura no Departamento, 
os cursos de Flavio Motta não mais tentarão inserir a análise da arquitetura 
contemporânea como parte de seus conteúdos, o que possibilita também o 
aprofundamento em certos assuntos da matéria específica.

Uma outra contribuição importante que o curso sofre nestes anos 
é a contratação, em 1962, de dois professores assistentes, os arquitetos Julio 
Katinsky e Sérgio Ferro, ex-alunos de Flavio Motta que se graduaram em 1957 
e 1962, respectivamente, o que gradativamente contribuirá para que novos 
temas entrem em pauta. A presença dos assistentes contribuiu para a incor-
poração definitiva dos temas da arte brasileira no programa do curso, e de um 
esforço de consolidação e sistematização dos estudos de História da Arte no 
Brasil a partir desse período, assim como essa abertura do olhar para a cultura 
popular. Júlio Katinsky, por exemplo, que havia sido membro do Centro de 
Estudos Folclóricos do GFAU32, foi quem sugeriu a incorporação do estudo do 
artesanato popular ao conjunto de temas a serem pesquisados na disciplina, 
propondo como temas de pesquisa, por exemplo, a produção dos artesãos do 
Vale do Paraíba.33 

 Ao mesmo tempo, outros interesses começam a vir à tona nesse 
momento e reverberam no programa de 1962 e dali em diante: ainda que no 
sentido de uma introdução, aparecem também o estudo da “arte popular”, da 
“arte entre as crianças e os alienados”, da “arte negra” etc., de certo modo reto-
mando alguns dos temas que estavam em voga durante sua experiência no 
Museu de Arte de São Paulo, mas que nesse momento são foco de um apro-
fundamento e pesquisa por parte de Flavio Motta.

 Os primeiros registros que encontramos em seu arquivo de viagens de 
estudo especificamente com essa temática de pesquisa da cultura popular são 
justamente a partir de 1962. Ainda que eventualmente tenha se interessado pelo 
assunto em outras ocasiões, parece ser naquele ano que dá início a levantamen-

32. A respeito do Centro de Estudos Folclóricos e também da relevância obtida pelos estudos 
de cultura popular nos anos iniciais da FAUUSP, ver a dissertação de João Sodré, Arquitetura 
e viagens de formação pelo Brasil, 1948-1962. São Paulo: FAUUSP, 2010.
33. Entrevista de Julio Katinsky a autora, em 21/08/2009.
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tos mais sistemáticos, realizando viagens de campo, registrando os resultados, 
adquirindo peças, etc. Sua caderneta de “viagens de pesquisa” registra os traba-
lhos realizados em algumas cidades, num primeiro momento, para o interior e 
litoral paulista (Taubaté, São Luís do Paraitinga, Pindamonhangaba, Lagoinha), 
e nos anos seguintes, para Goiás e Minas Gerais.34 Nessas viagens, realiza entre-
vistas e levantamentos de peças e obras, que descreve em seu caderno, como a 
conversa realizada na cidade de Cristalina, em Goiás, em 1964:

“José Collecto de Mello
R. I de Abril, s/n
Funileiro realizou uma série de candeeiros (lamparinas) apro-
veitando latas de óleo, vidros de remédio, lâmpada elétrica, etc. 
Recolhemos algumas peças. Trata-se de um goiano de Formosa, 
com 72 anos de idade: ‘Não aprendeu o ofício com ninguém.”35

De fato, trata-se de um momento no qual há um movimento mais geral 
nas artes que busca por uma aproximação com o “popular”, encontro que 
parece responder a uma preocupação social que emerge naquele momento, 
inserindo o artista e o intelectual na “problemática social de seu tempo.”36 É 
verdade que desde os anos 1950, o debate sobre o popular vinha procurando 
acentuar uma distância com relação ao registro do folclore, visto por Florestan 
Fernandes, entre outros, como uma necessidade histórica da burguesia, e 
enquanto tal intrinsecamente conservador.37 Seja a partir das novas perspecti-
vas abertas pelas ciências sociais, seja em busca de expressões de renovação no 
campo das artes, a cultura popular vinha se afirmando ao longo da década de 
1950 como um universo de interesse aos intelectuais, vistos como responsáveis 
por “explicitar o processo de tomada de consciência e, por conseguinte, viabi-
lizar o projeto de transformação do país”.38 Em meio à ideologia nacionalista, 
populista e desenvolvimentista do período, não foi incomum que se verificasse, 

34. MOTTA, Flavio. “Viagens de pesquisa”, caderneta. 
35. MOTTA, Flavio. “Viagens de pesquisa”, caderneta.
36. AMARAL, Aracy. Arte para quê? A Preocupação social na arte brasileira 1930-1970. São 
Paulo: Nobel, 1984. p.315.
37. FERNANDES, Florestan. O folclore em questão. São Paulo: Hucitec, 1978.
38. ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1985.



262

7. | 10. Capa e páginas da 
caderneta de viagens de 
pesquisa. Arquivo Flavio 
Motta. 



263

11.  Página da caderne-
ta de viagens de pes-
quisa. Arquivo Flavio 
Motta.  



264

tanto à esquerda, como à direita, um deslizamento entre os sentidos do nacio-
nal e do popular.39 É verdade que a década de 1960 observou uma guinada 
à esquerda nessas aproximações ao popular, e esforços de vanguarda como a 
militância de Lina Bo Bardi na Bahia, o Movimento de Cultura Popular, no 
Recife, o cinema de Eduardo Coutinho e Glauber Rocha, a pedagogia de Paulo 
Freire, despontaram entre outros projetos institucionais, políticos, culturais e 
estéticos do período. Segundo Aracy Amaral, o interesse havia crescido a partir 
da realização de Brasília: “Brasília desempenhou papel fundamental para esses 
despertar dos intelectuais e artistas em direção ao ‘popular’, não apenas pela 
confluência obrigatória de todos os brasis com seu pluralismo cultural na nova 
capital, como pela consequente assunção do peso dos elementos regionais, não 
urbanos, que compõem a nossa cultura de massa.”40 A autora inclusive assinala 
como, o próprio Ferreira Gullar, intelectual orgânico do Partido Comunista, e 
teórico maior do neoconcretismo, irá se envolver nessa questão quando pas-
sa a dirigir a Fundação Cultural de Brasília em 1961, quando surgiria a ideia 
da criação do Museu de Arte Popular na cidade, que não foi adiante41. Mas o 
movimento de aproximação ao universo popular que marcou nacionalmen-
te os primeiros anos da década de 60 foi mesmo a experiência dos CPCs, os 
Centro Populares de Cultura, vinculados à União Nacional dos Estudantes, que 
se difundiram por diversas cidades brasileiras, apregoando uma noção da cul-
tura popular exclusivamente definida em termos de transformação: nem exa-
tamente como uma concepção de mundo das classes subalternas, em termos 
gramscianos; nem como alusiva aos produtos culturais e artísticos elaborados 
pelo povo, mas como um projeto político de transformação, liderado pelos 
intelectuais revolucionários e que encontra na cultura sua mola propulsora.42

Mas para Flavio Motta, ao que parece, esta aproximação do universo da 
cultura popular relacionava-se a outras experiências e interesses que ele vinha 
cultivando desde os tempos da revista Habitat, ao lado de Lina Bardi, e não 
tanto à agenda nacionalista, conservadora ou revolucionária, que entre outras 

39. CHAUÍ, Marilena. Seminários: o nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo, Bra-
siliense, 1983.
40. AMARAL, Aracy, op. cit., p.315.
41. Idem, ibidem.
42. ORTIZ, Renato, op. cit., pp. 71-73.
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coisas foi responsável pelo rebaixamento da dimensão estética dos produtos 
culturais populares. Especialmente focada nos objetos presentes no cotidiano 
e na cultura material do Nordeste brasileiro, sob o olhar de Lina Bo Bardi, a 
revista “alterou e elevou seu status, ao atribuir-lhes valor artístico”43, difundin-
do um projeto de modernidade “atribuído de identidade e autenticidade” ao 
resvalar nos objetos e nos saberes tradicionais. De fato, desde os anos 1950, 
Lina vinha divulgando em Habitat a arte e a arquitetura populares lado a lado 
com os feitos da arquitetura contemporânea, e não as opunha, ao contrário: 
conforme Pereira, ela definiria “seu interesse pela cultura popular do país a 
partir da consideração do princípio da existência de um conhecimento huma-
no que é universal, que perpassa todos os homens e que é mais reconhecível na 
tradição que se preserva atemporalmente.”44

A produção artesanal popular é um tema frequente nas páginas de 
Habitat, a partir da qual Lina se interessa pela “descoberta dos valores cultu-
rais autênticos do povo brasileiro”; assim há uma preocupação em registrar 
um “elenco de objetos realizados manualmente entre as camadas mais popu-
lares”. Grande parte dos objetos documentados são destinados “à provisão de 
objetos utilitários, funcionais e necessários ao dia-a-dia, constituindo-se como 
um suporte, uma base material para a existência dessa camada social”45, ou 
seja, a cultura material. Segundo Pereira, no número 5 da revista, de 1951, 
Lina já propusera uma associação desses objetos com o desenho industrial ao 
apresentar dois objetos utilitários,  ressaltando seu resultado plástico formal, e 
os relacionando a uma geometria elementar: “o artista “moderno” os olha por 
que sente instantaneamente em suas formas aquela simplificação repleta de 
emotividade, aquela comunicação súbita implícita nas coisas que trazem em si 
a marca da natureza, que possuem ainda uma ‘verdade”46. Para ele, nesse olhar 
há uma referência a uma ideia de apropriação, promovida através do desenho 
industrial, desse produto-conhecimento popular pelo saber culto, pois a partir 
dos predicativos atribuídos aos objetos, há uma “intenção de produzir uma 

43. STUCHI, Fabiana, Revista Habitat: um olhar moderno sobre os anos 50 em São Paulo. São 
Paulo: FAU-USP, 2007, p.26 (dissertação de mestrado)
44. PEREIRA, Juliano. A ação cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste (1958-1964). 
Uberlândia, EDUFU, 2007, p.47.
45. Idem, ibidem, p.49.
46. “Dois objetos”, Habitat n.5, p.64, out/dez.1951.
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aproximação entre o que é o objeto popular e o que é o objeto moderno.”47 
Anos mais tarde, ao passar uma longa temporada em Salvador, entre 1958 e 
1964, Lina irá elaborar o projeto do Museu de Arte Popular do Solar do Unhão 
como um espaço de registro para a produção popular do Nordeste, que pudes-
se embasar a criação de uma escola de desenho industrial. O desenho indus-
trial se construiria assim sobre um lastro cultural, a partir da existência desses 
“fatos populares”: “o Museu de Arte popular cumpriria o papel de estabelecer 
uma ligação entre modernização da sociedade e sua identidade cultual.”48

Nos parece claro, a partir dos registros das pesquisas de Flavio, um inte-
resse que parte desse mesmo olhar. O interesse pela arte popular, assim, filia-se 
à militância acadêmica do professor, então claramente vinculado à pesquisa 
dos objetos, seu desenho e o modo como são produzidos. Vasos, urnas, brin-
quedos, candeeiros são registros materiais de uma tentativa de compreender 
as relações entre o desenho e o fazer, o embate entre uso, a forma e a “proce-
dência” dos modelos. O próprio Flavio já havia feito algumas dessas viagens 
anteriormente, no entanto, sem os mesmos objetivos e disciplina. Conforme 
indica a documentação, é somente nesses anos iniciais da década de 60 que 
a arte popular passa a ser um conteúdo disciplinar, que acompanharia suas 
investigações e interesses de modo bastante profundo daí em diante, perme-
ando outros trabalhos e textos, como veremos adiante. 

Não nos parece, no entanto, que Flavio Motta estivesse interessado em 
pensar a arte popular como um lastro para a modernização da produção, como 
uma base cultural que pudesse apoiar o desenvolvimento do desenho indus-
trial. Até porque estava inserido em uma universidade moderna, no polo mais 
dinâmico da industrialização do país. Seu interesse parece residir, contudo, na 
própria natureza do fazer, nas relações entre homem e matéria, forma e uso. 
Um sentido mais “puro” desses objetos que pudessem falar sobre as relações 
entre a arte e a vida cotidiana. Não é por acaso que, quando apresenta o tema 
da arte popular aos alunos, ela emerge na chave dos estudos da “arte entre as 
crianças e os alienados”, “a arte negra”, “a arte entre os índios americanos”, “a 
arte na Oceania”. Ou seja, em um campo universal de reflexões sobre a criação 
artística, seus usos e significados. 

47. Idem, ibidem, p.49
48. PEREIRA, Juliano, op.cit., p.196.
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 Essa visão particular da arte popular e de seu fazer fica clara num de 
seus textos mais conhecidos, de 1970, “A arte e a vida urbana no Brasil”. Nele 
o professor irá discutir a atribuição de novos significados aos objetos, a partir 
de um processo de apropriação via cultura popular, que reincorpora os objetos 
à vida e os atribui um novo sentido. A certa altura, por exemplo, ele descreve 
um candeeiro feito com uma lâmpada usada, produzida pelo mesmo ferreiro de 
Cristalina, acima mencionado:

“Haverá um espaço de História, com um tempo da Sociedade. 
Espaço da História porque é, no mundo, o vivido nele. Tempo da 
Sociedade, porque não é tão somente o tempo da chuva, do vento, 
do frio. Porém, acresce o tempo da primavera, do verão, aliados ao 
plantar, ao colher, o tempo do relógio, da máquina, da indústria, 
da produção, do consumo e da distribuição; tempo enfim transfi-
gurado pelas condições múltiplas do trabalho. Mesmo aquilo que 
já foi elaborado, terminado, e se oferece ao consumo mesmo como 
‘coisa dada’, porque ninguém sabe porquê. Assim mesmo, conta 
nas relações de trabalho. Um produto aparece como ponto de che-
gada de uma linha de produção – é lâmpada elétrica que Van de 
Velde julgou uma das mais belas formas. O mesmo produto usado 
e ‘queimado’, mas conservando a mesma forma, será visto na peri-
feria da cidade, no lixo, como matéria prima. A forma da lâmpada 
servirá de depósito de querosene (energia) para iluminar um novo 
produto – a lamparina, o fifó, o candeeiro ou o também chamado 
periquito. Aquilo que num processo é ponto terminal – a lâmpada 
– em outro é ponto de partida, é matéria prima, com toda a sofisti-
cação que ela traz acrisolada como produto cultural.”49

49. MOTTA, Flavio. “A arte e a vida urbana no Brasil”, Textos informes. São Paulo: FAU-USP, 1970.
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3.3. As artes no horizonte da especialização

Ao mesmo tempo, outros interesses de Flavio também seriam aprofun-
dados e ressoariam nos espaços da disciplina e da Faculdade nesses mesmos 
anos. Uma anotação datilografada desses anos iniciais da década de 60 deixam 
claras as ideias e os propósitos para a disciplina de História da Arte e Estética 
naquele momento, e os diversos projetos que se desdobrariam a partir dessa 
conceituação mais geral, uma espécie de rascunho para um plano de ativida-
des.50 De um lado, Flavio chama a atenção para a necessidade de que “a pre-
sença de obras de qualidade artística e o interesse por problemas culturais daí 
decorrentes represente o contínuo aperfeiçoamento dos futuros arquitetos”, 
reverberando em todos os anos da faculdade de modo que os conteúdos rela-
tivos à História da Arte não se esgotem no primeiro ano. E para isso propõe 
uma sistematização dos resultados que possa servir aos aprofundamentos e a 
atividades diversas: organização de material de pesquisa e documentação, pre-
paração de exposições, “catalogação de reproduções, desenhos e documentos 
destinados a pesquisa”51, e ao mesmo tempo propõe que os seminários de lei-
tura possam se estender a todos os alunos da faculdade, destacando a impor-
tância do aprofundamento de algumas pesquisas que já haviam se iniciado.

Por outro lado, Flavio ressalta que naquele momento “a Faculdade de 
Arquitetura é a única escola de nível superior, em São Paulo, que atende a 
formação artística. A maioria do pessoal especializado em História da Arte 
se faz, até hoje, via de regra, à margem dos meios universitários, o que já não 
ocorre em outros estados”.52 Essa observação nos parece muito significativa 
por ressaltar uma certa responsabilidade em manter um campo aberto a essas 
outras esferas da formação que talvez permeasse a própria constituição da 
FAU naquele momento. Ao menos no campo da História da Arte seria preciso 
estruturar uma investigação consistente e sistemática, que estivesse à altura 
de uma formação tão específica. E de certo modo, essa abertura para outras 

50. O documento deixa entrever de que se trataria de uma justificativa para que a cadeira de 
História da Arte seja exercida em tempo integral; no entanto uma solicitação de alteração de 
seu regime de trabalho só foi feita formalmente por Flavio Motta em 1971, junto com diversos 
outros professores da casa.
51. Arquivo Flavio Motta, documento sem título. Datilografado, papel timbrado IAC, 2p.
52. Idem, ibidem
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13. | 14. Anotações de Flavio 
Motta sobre o curso de His-
tória da Arte e Estética, sem 
data. Arquivo Flavio Motta.
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possibilidades de atuação dos formados na escola, que não residissem estri-
tamente na arquitetura, estava contida também nas linhas em que o projeto 
havia se desmembrado com a reforma curricular. A partir dessa conceituação 
inicial, podemos compreender duas iniciativas quase simultâneas, como fren-
tes de trabalho, que Flavio passa a desenvolver a partir desse momento e que 
representam um momento de aprofundamento como professor universitário, 
repensando seu papel e suas contribuições. 

O curso de pós-graduação em História da Arte e da Arquitetura, 
1964-1966

A primeira delas é a organização de um curso de pós-graduação, que 
pretendia suprir um campo para o qual não havia formação própria e permi-
tir a investigação e o estudo aprofundado de certas questões, e que ao mes-
mo tempo pudesse tratar de uma temática complementar à arquitetura. O 
Departamento de História, e especialmente Flavio, programam a realização 
de um curso dessa natureza para acontecer entre 1964 e 1966. São escassos 
os registros dessa primeira iniciativa de Pós-Graduação na FAU a partir do 
recém-criado Departamento de História. Sabe-se, porém, que o Curso de 
pós-graduação em História da Arte e da Arquitetura deveria ser organizado 
a partir de seis disciplinas: Restauro e conservação de obras de arte, coor-
denado por Eduardo Kneese de Mello; Museologia, coordenada por Flavio 
Motta; Fundamentos sociológicos do Planejamento, por Juarez Brandão Lopes; 
Evolução urbana, por Nestor Goulart Reis e Pré-Fabricação na arquitetura 
contemporânea, também sob a coordenação de Eduardo Kneese de Mello. 
Segundo o programa geral, o propósito do curso era “proporcionar aos alu-
nos pós-graduandos o aprimoramento artístico, técnico e científico relacio-
nado às diversas “sequencias” (comunicação visual, desenho industrial, pro-
jeto e planejamento), existentes no curso regular da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, bem como os diversos Departamentos e, especificamente, as 
matérias do Departamento de História. Na distribuição das disciplinas foi 
considerada a necessidade e a possibilidade de ampliar e consolidar as rela-
ções da Faculdade de Arquitetura com as conquistas culturais brasileiras”53, 

53. Documento “Curso de Pós-Graduação”, datilografado, 6p. Arquivo Flavio Motta.
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razão pela qual um curso era composto por disciplinas tão diversas quanto as 
das temáticas propostas. 

O curso contaria com uma série de colaborações externas e professores 
convidados, especialistas em seus campos, que complementariam o currículo 
oferecido com o saber especializado. Cogitava-se até mesmo a participação de 
um “especialista de renome internacional”54 para o curso de Museologia, que 
teria sua viagem financiada pelo Ministério das Relações Exteriores. O curso 
era aberto aos alunos que já possuíssem graduação em áreas compatíveis, que 
após cursarem duas disciplinas deveriam apresentar uma tese para a obtenção 
de um certificado. 

O programa específico do curso de Museologia, proposto em um 
momento importante de institucionalização dos Museus da Universidade de 
São Paulo – o Instituto de Pré-História, base do atual Museu de Arqueologia e 
Etnologia fora criado em 1962, e em 1963 o Museu Paulista foi incorporado à 
USP e o Museu de Arte Contemporânea fora criado a partir do núcleo original 
do acervo do MAM-SP - destinado a formar profissionais capacitados para 
colaborar com as “necessidades de adequação” das instituições culturais “aos 
princípios científicos que regulam a natureza da matéria”, compreendia desde 
o estudo da origem, finalidades e organização dos museus, até estudos de pale-
ografia, arqueologia, etnografia, etc. Um programa de escopo abrangente que 
certamente formaria mais do que um técnico-conservador nas instituições. E 
diversos convidados transitariam pelas aulas: Rubens Borba de Morais, Lina 
Bo Bardi, Yves Bruand, Ulpiano Bezerra de Menezes, Walter Zanini, Pietro 
Maria Bardi, Paulo Emilio Salles Gomes, Edson Motta – estavam na lista de 
colaboradores para a disciplina a cargo de Flavio Motta. 

 Em todos os currículos apresentados em sua pasta funcional, Flavio 
Motta inclui a informação de que dera aulas nesse curso durante os anos de 
1964 e 65, e de que também teria ministrado aulas na disciplina de Restauro 
do mesmo curso, no entanto, não foi possível identificar se as outras discipli-
nas aconteceram nesses mesmo anos.

54. Carta de Flavio Motta ao diretor da FAU-USP em 02/02/1965, datilografada, 1p, Arquivo 
Flavio Motta. Em uma outra versão da mesma carta, Flavio explica que esse especialista 
seria o prof. Philip Roberts Jones, conservador chefe do Musée Royal d’Artes de Bruxelas.
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15. Carta de Flavio Motta 
ao diretor da FAU-USP so-
bre plano para disciplinas 
do curso de pós gradua-
ção, 2 de fevereiro de 1965. 
Arquivo Flavio Motta.
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16. Programa para a disci-
plina Museologia, no curso 
de pós-graduação. Arqui-
vo Flavio Motta.
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17. | 18. Programa para a 
disciplina Museologia, no 
curso de pós-graduação. 
Arquivo Flavio Motta.
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19. | 20. Programa para a 
disciplina Museologia, no 
curso de pós-graduação. 
Arquivo Flavio Motta.
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O projeto de pesquisa do modernismo brasileiro 

Uma outra frente de trabalho que Flavio Motta deu início nesses anos 
foi a organização, em 1964, de um projeto de pesquisa para estudar “O movi-
mento modernista no Brasil”. Com ele, o professor pretendia “recolher e orga-
nizar sistematicamente” documentação sobre o Movimento Modernista, a 
partir do registro de obras, entrevistas, depoimentos e reprodução de docu-
mentos de arquivos de artistas.55

Flavio já manifestara em outras ocasiões56 a preocupação com a docu-
mentação e o registro de exemplares emblemáticos da cultura e das artes, con-
siderando como uma das tarefas da prática universitária produzir registros 
documentais. Além disso, um certo sentimento de urgência perpassa o projeto, 
“pelo fato de muitos participantes do Movimento Modernista estarem vivos”57, 
o que representa uma oportunidade única de coleta de depoimentos. E um pro-
jeto estruturado e financiado por vias “oficiais” parecia representar uma chance 
de aprofundamento das pesquisas individuais que ele vinha estimulando que os 
estudantes realizassem ao longo dos últimos anos. Assim, o projeto de pesquisa 
apresentado à FAPESP traz a seguinte justificativa para sua realização: 

“Importância para o país
As artes plásticas se oferecem como testemunho das tendências 
da nossa cultura, com tal grau de precisão e autenticidade que é 
indispensável atrair para a Universidade a maior soma de docu-
mentos possíveis sobre a matéria. É lamentável observar que em 
São Paulo esse esforço está atrasado em relação a outras univer-
sidades do Brasil. Todavia, devido à diversificação crescente do 
nosso meio – que em parte justifica esse descuido – urge redo-
brar esforços a fim de nos apropriarmos, conscientemente, das 
linhas mestras de nossa ‘civilização de imagens’. Muito material 

55. Projeto de pesquisa FAPESP, Arquivo Flavio Motta.
56. Como por exemplo no caso das obras Art Nouveau na revista Habitat; Naquele mo-
mento, os artistas que participaram da semana que se encontram vivos teriam por volta 
de 75 anos de idade.
57. Projeto de pesquisa FAPESP, Arquivo Flavio Motta.
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disponível, pelo fato de muitos participantes do Movimento 
Modernista estarem vivos, exige um rápido e eficiente trabalho 
de coleta de dados. Pois, passada essa oportunidade, um traba-
lho dessa natureza será tanto mais oneroso quanto deficiente. 
Cumpre ressaltar a íntima vinculação das artes plásticas (pintura, 
escultura, gravura) com a arquitetura. Toda a linha de exemplos 
que ilustram as possíveis relações dessas artes com a literatura 
está para ser estudada com testemunho da nossa trajetória cultu-
ral. Cumpre aprofundar esses aspectos, mesmo porque se preten-
dermos transmitir aos nossos alunos alguma coisa de História da 
Arte atinente à área de nosso convívio, necessitamos dispor desse 
“material didático” para maior realismo do conteúdo das cadei-
ras do Departamento de História da Faculdade. Por outro lado, 
sendo a Faculdade de Arquitetura a única escola que se ocupa do 
“fazer artístico”, deve-se ainda converter-se em centro de docu-
mentação e estudo desses aspectos da cultura brasileira.”58

A bibliografia do projeto era bastante sucinta, composta por alguns 
autores clássicos que se propuseram a fazer algumas leituras críticas do perí-
odo, como Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Sergio Milliet, P.M. Bardi 
e Lourival Gomes Machado. Além do registro e documentação completa da 
obra de artistas modernistas como Anita Malfatti, Victor Brecheret, Emiliano 
Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Candido Portinari, o projeto se propunha 
também a publicação de um catálogo sobre a obra de cada um dos artistas 
estudados. Previsto para ser executado em 3 anos, o projeto incluía a conces-
são de bolsas de Iniciação Científica para estudantes, que seriam responsáveis 
pelo estudo da obra de um artista, individualmente. 

É importante ter em vista que o projeto de Flávio Motta emerge em um 
momento de institucionalização da pesquisa em São Paulo com a criação em 
1962, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tendo sido 
criada a partir da iniciativa dos próprios pesquisadores e seguindo um modelo 
de agências científicas estrangeiras, a Fapesp organizara-se a partir da destina-
ção específica de recursos públicos e com base em um regime de autonomia 

58. Projeto de pesquisa FAPESP, Arquivo Flavio Motta.
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administrativa e financeira.59 Algumas publicações e boletins informativos de 
seu histórico de auxílios nos dão um panorama de seus primeiros anos de atu-
ação, especialmente entre 1962 e 1969. Representando um verdadeiro marco 
no desenvolvimento científico e na abertura de novas possibilidades de tra-
balho no país, desde seu primeiro ano de funcionamento a procura por auxí-
lios foi enorme. Eles seriam concedidos em diversas modalidades, individuais 
ou em projetos vinculados às instituições, definindo inclusive estratégias de 
investimento em frentes de pesquisa e temas específicos considerados insufi-
cientemente desenvolvidos, e implementando programas e projetos coordena-
dos por grupos de pesquisadores convidados.60

 Em 1963, a assessoria científica da agência havia sido duplicada haja 
vista o grande número de pedidos de auxílio (490 solicitações naquele ano, 
das quais 351 foram concedidas), tendo entre seus 12 assessores responsáveis 
pelas diversas áreas de conhecimento, o professor Roberto Cerqueira César 
como representante da área de Arquitetura61. Contudo, por mais que as diver-
sas áreas estivessem representadas na assessoria, os registros das atividades 
da Fundação nesse período mostram que as pesquisas nas áreas de ciências 
humanas ainda suscitavam controvérsias e não eram um foco de investimen-
tos bem estabelecido. A questão consta, por exemplo, de ata de reunião ainda 
em 1962, onde se lê sobre certa “consulta da Diretoria Científica sobre se a 
FAPESP pode amparar pesquisa no campo das Letras, Filosofia e Artes”. Após 
a discussão, a decisão da Diretoria foi afirmativa, “desde que bem evidencia-
do o caráter de pesquisa, a juízo do diretor científico e sua assessoria.”62 No 
entanto, ainda que os números exatos por área do conhecimento não sejam 
claros, consta nos relatórios que foram poucas as pesquisas financiadas nesses 
primeiros anos que advinham do campo das humanas, sendo mais comuns os 
auxílios para a realização de simpósios, publicações e para a vinda de profes-
sores estrangeiros, do que no financiamento de projetos e equipes de pesquisa. 

59. MOTOYAMA, Shozo; HAMBURGER, Amélia Império; QUEIROZ, Francisco Assis de; 
TAIRA, Lincoln; NAGAMINI, Marilda; CHASSOT, Walkiria Costa Fucilli. FAPESP: uma histó-
ria de política científica e tecnológica. São Paulo: FAPESP, 1999. p.113.
60. Idem , ibidem, p. 124.
61. Idem, ibidem.
62. Ata do Conselho Superior da FAPESP, 18/7/1962, 1º Livro de Atas, p.12, apud FAPESP, 
op.cit. p.114.



283

 O termo de concessão do auxílio a Flávio Motta foi assinado em abril 
de 1964, aprovando o projeto com três alunos bolsistas: Marta Mello Rosetti, 
que estudava a obra de Anita Malfatti; Carlos Heck, responsável pela pesquisa 
sobre Flavio de Carvalho e Conrado Heck, que estava estudando a obra de 
Tarsila do Amaral63. Além deles, o próprio docente responsável encarregara-se 
da pesquisa em torno da obra de Candido Portinari64.

 O arquivo de Flavio Motta guarda toda a documentação relativa aos 
trâmites de pelo menos dois anos da pesquisa65, contando ainda na rotina do 
trabalho com o auxílio de seus assistentes na FAU, os professores Sergio Ferro 
e Julio Katinsky. Algumas questões pareciam ser temas de discussão frequen-
tes e aparecem nos documentos diversas vezes; por exemplo, como organizar 
a catalogação das obras em fichas, quais os critérios a serem adotados para seu 
preenchimento, os critérios para a “catalogação de desenhos”66, a comunicação 
com os colecionadores, etc. E muitas dessas discussões eram feitas em conjun-
to entre o grupo de pesquisa e o curso de pós-graduação em Museologia, do 
qual se consultava a bibliografia para definir os padrões de catalogação.

 

63. Entre a lista de alunos aparece ainda Luis Kupfer, que estaria estudando Victor Breche-
ret, porém seu nome não consta nos documentos da FAPESP.
64. Flavio realizou uma extensa catalogação da obra de Portinari nesse projeto, a partir do 
contato direto com o artista e colecionadores, localizando partes importantes do conjunto 
de trabalhos do pintor e que começava a se dispersar. Esse levantamento foi o ponto de par-
tida para que se desenvolvesse o “Projeto Portinari”, organizado por seu filho João Candido 
Portinari a partir dos anos 70, que publicou o Catálogo Raisonné do artista.
65. Além do projeto principal, “O movimento modernista no Brasil”, há também no Arqui-
vo de Flavio Motta cópias de solicitações de “Bolsas de Aperfeiçoamento”, com projetos 
de pesquisa apresentados individualmente pelos pesquisadores, e nos quais Flavio Motta 
era o orientador. Tratam-se dos seguintes projetos: “Arte popular nordestina”, de Waldemar 
Herrmann, e “Influências da arquitetura japonesa no Brasil e os artesanatos tectônicos”, de 
Iossuke Tanaka, ambos solicitados em janeiro de 1965. Não há registros de que as bolsas te-
nham sido concedidas, porém em diversos documentos e currículos do período Flavio Motta 
inclui o projeto “Arte popular nordestina” como um trabalho que vinha sendo realizado.
66. MOTTA, Flavio, “Recomendações ao setor de pesquisa da cadeira de História da Arte / 
Estética”. São Paulo, 15/09/65, datilografado, 1p. Arquivo Flavio Motta.

>> 21. | 22. Termo de ou-
torga e aceitação de auxí-
lio pesquisa da FAPESP. 
São Paulo, 10 de agosto de 
1965. Arquivo Flavio Motta.
>> 23. | 24. Projeto de 
pesquisa apresentado por 
Flavio Motta a FAPESP. 
Arquivo Flavio Motta.
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Parece, portanto, claro que esses anos iniciais da década de 60 represen-
tam, para Flavio, um aprofundamento na carreira de professor universitário, 
de modo consciente e em vista da expansão de suas atribuições. Por um lado, é 
possível imaginar que a presença dos assistentes, de certo modo autorizava que 
o professor pudesse abrir outras frentes de trabalho à medida em que poderia 
compartilhar a atividade em sala de aula. Ao mesmo tempo, a estrutura do 
Departamento parece ter representado e viabilizado a realização de planos de 
mais longo prazo, em consonância com seus pares e as outras disciplinas e 
pesquisas nele abrigadas. Tal dedicação à pesquisa aos poucos virá a repercutir 
na organização das próprias disciplinas, entendidas como momentos de con-
tribuição e inserção nesse universo. 

 Foi nesse sentido que Flavio Motta organizou um plano bastante comple-
to para o curso de História da Arte e Estética que viria a ser oferecido em 1966, 
no qual ele esclarece o papel das disciplinas de graduação, ao menos as oferecidas 
pelos Departamento de História, nessa nova estrutura acadêmica que se montava: 

“Dentre os objetivos da formação metodológica do estudante 
de arquitetura, o Departamento de História considerou, desde o 
início, a necessidade da iniciação das técnicas de pesquisa. Tais 
atividades contribuem, também, para o aperfeiçoamento dos 
programas da Cadeira, do pessoal docente, do bom encaminha-
mento da vida universitária pelo acréscimo e participação pro-
gressiva nas manifestações culturais do País.”67 

 E apresentou o que seriam os objetivos da disciplina, que acabariam 
por reunir um conjunto de posturas que sintetiza muito bem a prática docente 
e o método de estudo que Flavio Motta defendia e aplicava:

“a. instruir, teoricamente, o estudante para relacionar as pesquisas 
com a atividade prática do artista-arquiteto; b. aprofundar o conhe-
cimento da História da Cultura no Brasil, através do trato direto 
com as obras de arte; c. promover o interesse continuado pelo estu-
do das realizações artísticas e culturais, sempre que tratadas den-

67. Cadeira de História da Arte e Estética, “Plano de ensino para 1966”, datilografado, 10p., 
Arquivo Flavio Motta.
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tro de critérios científicos; d. estimular a publicação de trabalhos, 
a organização de arquivos de documentos e a coleta de peças, de 
acordo com uma planificação adequada às exigências imediatas de 
preservação e estudo desse material – não raro ameaçado de dis-
persão ou mesmo de completo desaparecimento, - bem como em 
atendimento aos propósitos de revelar os aspectos fundamentais e a 
maior significação social das conquistas da nossa história.”68

Por fim, também é esse um período no qual outras atividades comple-
mentam sua prática docente e reafirmam sua presença nos circuitos acadê-
micos e no campo da crítica e da história da arte. Palestras, cursos livres em 
outras instituições e congressos seguidos de publicações tornam-se cada vez 
mais constantes em seu currículo69. Não apenas Motta, mas diversos profes-
sores do Departamento se credenciam como autoridades nacionais em suas 
respectivas disciplinas, assinando obras de referência, organizando projetos 
coletivos, assumindo engargos públicos de prestígio, em uma demonstração 
do espaço que a própria FAU-USP começava a conquistar no âmbito universi-
tário e disciplinar após a reforma curricular. 

 Os próprios professores do Departamento de História começariam a 
circular em alguns desses espaços como colaboradores convidados dentro dos 
campos de estudo, num trânsito solidário que parece ter contribuído para o 
fortalecimento de seu projeto institucional e, ao mesmo tempo, para a cris-
talização de distintos campos de especialização. Assim, alguns cursos livres 
e seminários em outros espaços, por exemplo, contam com a participação de 
diversos docentes do Departamento. Por exemplo, no curso de história da arte 
organizado pelo grêmio da Faculdade de Filosofia Sedes Sapientiae, ministra-
riam aulas específicas os professores Benedito Lima de Toledo, Nestor Goulart 
Reis, Sergio Ferro, Julio Katinsky e até mesmo Vilanova Artigas. 

68. Idem, ibidem.
69. Entre alguns desses importantes eventos que Flavio Motta irá frequentar intensivamen-
te a partir desses anos, podemos destacar o XIV Convênio de Artistas, Estudiosos e Críticos 
de Arte em Rimini, Itália, em 1965; sua participação na comissão organizadora da represen-
tação brasileira na Bienal de Veneza de 1970; a participação no III Congresso Extraordinário 
da Associação Internacional de Críticos de Arte, em Kinshasa, Zaire, em 1973;  a participação 
no Júri Internacional da União Internacional dos Arquitetos (UIA), em 1974; a coordenação 
do I Encontro de Professores de História da Arquitetura e Teorização, em Salvador, em 1975.

>> 25. | 26. Primeira e  últi-
ma página do plano de en-
sino para disciplina Histó-
ria da Arte e Estética, 1966.  
Arquivo Flavio Motta.
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3.4. O Fórum de 68 e a história no presente

 Se são escassos e truncados a documentação e os registros institucio-
nais das disciplinas, conteúdos, programas, assim como dos embates, discus-
sões e dilemas que atravessam a FAU na década de 60, especialmente após 
o golpe militar de 64, quando entramos na década de 70 pode-se dizer que 
eles são praticamente inexistentes. Compreender os processos, as mudanças 
efetivas, a autoria das propostas, o que foi efetivamente discutido, aprovado e 
implementado torna-se assim uma tarefa bem mais complexa. 

Após o 1º Fórum da FAU, o encaminhamento era de que o processo 
de avaliação e reflexão sobre as novas propostas de ensino fosse constante, e 
o segundo Fórum programado para 1964 daria continuidade a esse debate e 
consolidaria os encaminhamentos da Reforma de 1962. O golpe de 64 signi-
ficou também a interrupção do projeto de reforma curricular que estava em 
andamento desde 1957, ou, ao menos, a impossibilidade que ele fosse devida-
mente avaliado, aparado e emendado70. A gestão de Candido Silva chegou ao 
fim em 1964, mas o ultraconservador Luís Antônio da Gama e Silva, que fica-
ria conhecido por ser o autor do AI-5, havia sido nomeado reitor da USP no 
ano anterior e escolheu para diretor da FAU um engenheiro elétrico, catedráti-
co de Geometria Descritiva, Pedro Moacyr Cruz (conhecido como “Cabrão”). 

Ao assumir a diretoria da escola no início de 1965, Cabrão fechou o 
laboratório fotográfico, o Museum, o Centro de Estudos Brasileiros do GFAU 
e tomou medidas que alteraram a frequência, levando cerca de 30% dos alu-
nos à reprovação. Aos que haviam apostado na possibilidade do Fórum como 
instância democrática, a disputa voltaria a ser de defesa da reforma curricular, 
ameaçada pela Direção que pretendia restaurar o ensino aos moldes politéc-
nicos71. Os anos 60 na FAU são então atravessados por tentativas de retroces-
so em relação às reformas curriculares, pelas discussões acerca do projeto e 
o efetivo acompanhamento das obras de construção da nova sede na Cidade 
Universitária, assim como pelo afastamento do professor Vilanova Artigas. 

Pedro Cruz tinha como uma das metas de sua gestão instaurar a 
Congregação da FAU, e para tal eram necessários mais professores catedráti-

70. Editoria Caramelo, “Fórum: o percurso do ensino na FAU”. Caramelo n.6, São Paulo, p.11.
71. Idem, ibidem.,p.11.
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cos na unidade. Assim, entre março e abril de 1967, ele deu início a uma nova 
sequência de concursos: cinco concursos para cadeiras de tecnologia, uma para 
a cadeira de Planejamento e uma para a cadeira de História da Arquitetura, 
no qual se inscreveu o então livre-docente Nestor Goulart Reis Filho, cuja 
tese sobre Contribuição ao estudo da evolução urbana no Brasil (1500-1720), 
defendida dois anos antes, obtivera grande repercussão72. Não se sabe por que 
razão a banca de Flavio Motta, cuja tese de cátedra completava dez anos desde 
o seu depósito, não aconteceu naquele momento, junto com novos concursos. 
O fato é que Nestor Gourlart, que havia sido aluno de Flavio Motta em 1955, 
se tornaria o primeiro professor catedrático do Departamento de História. 
Com o preenchimento de todas as vagas a FAU obtém o número suficiente de 
catedráticos - em sua maioria vinculados às cadeiras derivadas da Politécnica - 
para que sua Congregação começasse a funcionar em fevereiro de 1968. Como 
vimos, o concurso de Flavio ocorreria apenas em outubro do mesmo ano.

Em 68, as novas eleições para Diretor da FAU elegeriam o prof. cate-
drático de Ariosto Mila. Com o apoio, e pressões, do Grêmio estudantil e de 
parte dos professores, Mila instaura o processo para a realização do 2º Fórum 
da FAU. Desde meados de 66, debatia-se em todo o Brasil o projeto de reforma 
universitária encaminhado pelo Ministério da Educação e Cultura do governo 
Castelo Branco, com diversas manifestações em prol da renovação e ampliação 
das Universidades. Enquanto o governo federal tentava estabelecer o acordo 
MEC-USAID, os estudantes em todo o Brasil demandavam reformas radicais.73 

O Fórum da FAU acontece, portanto, em um clima de polarizações. 
Como ressalta Contier, ainda que a proposta do Fórum fosse a de adequar 
o ensino às necessidades do país, não havia um acordo a respeito de quais 
necessidades eram essas. De um lado, num plano mais ideológico, o grupo 
ligado a Artigas “buscava prioritariamente o desenvolvimento das forças pro-
dutivas”, enquanto Sergio Ferro, Rodrigo Lefévre e Flavio Império “criticavam 
as relações de produção e exploração”74. Ao mesmo tempo, propostas práticas 
de diversas ordens compunham um quadro de conflitos em vários momentos, 
conforme o relato de Luis Carlos Daher. Um exemplo era o de um grupo dos 

72. CONTIER, Felipe, op.cit., p.152.
73. DAHER, Luis Carlos, op.cit., p.159.
74. CONTIER, op.cit., p.156



294

professores que “pretendia a aproximação do ateliê com a realidade empírica”, 
buscando encomendas e demandas reais a serem desenvolvidas como traba-
lhos acadêmicos. Apesar das divergências de toda a ordem, inclusive corpora-
tivas, o Fórum correu tranquilamente.

Ao final dos debates, o relatório final do Fórum “absorveu a liderança de 
Vilanova Artigas” e incorporou muitas de suas propostas75, no entanto man-
tendo uma certa flexibilidade.  Entre os assuntos discutidos no Fórum, esta-
vam a pós-graduação, o uso da Vila Penteado após a mudança para a Cidade 
Universitária, que ocorreria nos próximos meses, a incorporação e a sistema-
tização da pesquisa em todos os departamentos, as dinâmicas e o funciona-
mento do ateliê, e uma série de outras recomendações aos Departamentos e 
grupos de disciplinas, aprofundando o lugar da escola como pólo de referên-
cia na formação dos arquitetos. Propunha-se também o reestabelecimento do 
Museu, responsável pela “programação didática”, pelas atividades curriculares 
e extracurriculares da Faculdade, e a criação do A.I, Ateliê Interdepartamental, 
para o qual estava sendo destinada uma grande área no novo edifício. O A.I. 
seria responsável por desenvolver projetos a partir de temas desenvolvidos nos 
três Departamentos. A proposta do Fórum foi aprovada pela Congregação e 
sancionada pelo Vice-reitor em exercício em julho de 1968. Nesse mesmo ano 
seria finalmente regulamentada a Reforma Universitária, na qual, segundo 
Contier, “a natureza contraditória foi fruto, por um lado, da modernização e 
expansão do ensino superior, reivindicadas por universitários de todo o país, e 
por outro, das políticas federais de controle ideológico e privatização do ensi-
no superior. Com apoio de especialistas norte-americanos, foi posto um fim 
ao regime vitalício de cátedras. O ingresso e a progressão docente passavam a 
ser vinculados à titulação.”76

O ano letivo de 1969 teve assim início com a aplicação de diversas 
mudanças na grade curricular, como as redefinições para os conteúdos dos 
ateliês e a criação de disciplinas optativas. Pensou-se num modo de organi-
zação chamado de “unidades de ensino”, que aparentemente reunia temas de 
modo transversal aos anos e departamentos, articulados em torno da prática 

75. Idem, ibidem, p.160.
76. CONTIER, op.cit., p.158.
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no Estúdio, que conduziria e centralizaria as propostas. Diversas novas disci-
plinas foram planejadas respondendo à organização das unidades de ensino, 
no entanto, percebeu-se que nos anos seguintes, à medida em que se organi-
zam os Estúdios, um movimento de questionamento do trabalho na prancheta 
ganhava corpo, em parte abandonado em favor de um engajamento na crítica 
e na política, imposta pela conjuntura ditatorial. Os anos que se seguem ao 2º 
Fórum coincidem com o período mais difícil da escola, com a mudança para 
o novo edifício da Cidade Universitária, a cassação dos professores Vilanova 
Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Jon Maitrejean, as prisões e o endureci-
mento do regime militar com a promulgação do AI-5, que fizeram com que a 
escola perdesse muito de sua agitação cultural e a atualidade de suas discus-
sões, num movimento de dispersão de esforços e esvaziamento das instâncias 
de participação e debates. 

De fato, a impressão que se têm ao estudar a documentação didática do 
período, e ao longo dos anos seguintes, é a de que a Faculdade estava imersa 
em dissidências em torno de propostas, iniciativas, experiências fragmentárias, 
projetos curriculares os mais diversos, em um conjunto difuso de processos no 
interior do qual se torna muito difícil distinguir o que foi posto em prática, o 
que foi aprovado e regulamentado, ou o que apenas serviu como material para 
debate e reflexão. Para se ter uma ideia, um novo Fórum teria início em outu-
bro de 1970, organizado pelo Conselho do Museu, mas diante da grande quan-
tidade de projetos, comissões, propostas, as plenárias do Fórum se estenderam 
até março de 1971, quando foi organizada uma comissão de consolidação das 
propostas, pois a reitoria havia estabelecido um prazo (de março a agosto de 
71) para que a FAU apresentasse em definitivo uma proposta de grade horária 
e curricular. No entanto, “por motivos de ordem funcional”, tal documento 
jamais chegou a ser elaborado77. 

Seja como for, do ponto de vista do Departamento de História, as 
mudanças curriculares implementadas após o Fórum de 68 representaram um 
momento de transformação radical. Os anos de 69 e 70 são justamente dedi-
cados a pensar novas possibilidades de organização de conteúdos, abrindo-
-se frentes de trabalho e novos campos de estudo. Se até o Forúm de 68, o 

77. Conforme relatório apresentado pelos estudantes, “Levantamento, material e propostas 
à FAU – 1ª fase”. Documento datilografado, julho de 1971, 9p. Arquivo Flavio Motta.
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27. Convocação para o Fo-
rum de 1970. Arquivo Fla-
vio Motta.
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Departamento se mantinha com a sequência das seis disciplinas que haviam 
sido implementadas na Reforma de 6278, em um levantamento de 1969 per-
cebe-se o aparecimento de nada menos do que 27 possíveis novas disciplinas, 
distribuídas em torno de “unidades de ensino” exclusivas ao Departamento de 
História79. Têm-se a impressão de que todas as pesquisas que vinham sendo 
desenvolvidas, tanto internamente às disciplinas quanto as extracurriculares, 
poderiam transformar-se em disciplinas optativas coordenadas pelos profes-
sores do Departamento. Afinal, com a Reforma Universitária e o fim do siste-
ma de cátedras, abrira-se também a possibilidade de que os assistentes assu-
missem disciplinas em seus campos específicos de interesse.

Foi então que, no início de 1970, o Departamento passou a se chamar 
Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto80, demarcando as 
novas esferas de trabalho e sua nova estrutura. Conforme Daher, pretendia-se 
organizar “um centro estético-crítico específico, que englobasse o total do cur-
so de arquitetura (linguagem, objeto, edifício, cidade), como aliás já se preten-
dia em várias escolas do Brasil; mas (novidade): o estudo da História da Técnica 
no Brasil era sugerido, e aventava-se a intimidade entre História e Estética.”81

A partir das mudanças curriculares que entraram em vigência em 
1969, o Departamento passara a ser organizado em três grupos de discipli-
nas: Fundamentos sociais de arquitetura e urbanismo, História da Arte, da 
Arquitetura e da Tecnologia e Estética do Projeto82. Tais definições, no entanto, 

78. Segundo os programas das disciplinas para 1968, eram elas História da Arte e Estética 
- Flavio Motta; História da Arquitetura I – Joaquim Bezerra da Silva; História da Arquitetura 
II – Nestor Goulart Reis; História da Arquitetura III – Eduardo Kneese de Mello; História da 
Arquitetura IV – Eduardo Corona; Estudos Sociais e Econômicos – Juarez Brandão Lopes. 
79. Pasta “programas das unidades de ensino / 69”. Programas datilografados, Arquivo Fla-
vio Motta. Não há registros de que as disciplinas propostas tenham realmente se efetivado, 
o documento nos parece mais um esforço em compilar todos os possíveis assuntos que o 
Departamento poderia abordar naquele momento, com o quadro de professores atual.
80. O nome do Departamento foi alterado de acordo com a Portaria USP GR n.1073, de 25 
de janeiro de 1970.
81. DAHER, op.cit., p.160.
82. Conselho do Museu - Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, 
Diretrizes para o programa de 1969. Arquivo Flavio Motta. A divisão entre os três grupos está 
presente, com o mesmo conceito, desde 1969; no entanto irão receber sua nomenclatura de-
finitiva apenas em 1970, conforme consta no “Plano de ensino para 1971”, do Departamento 
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consistiam em diretrizes conceituais, ou seja, identificavam quais seriam os 
temas e as problemáticas abordadas pelo Departamento, bem como os cami-
nhos de enfrentamento das questões. O conteúdo exato de cada disciplina 
dentro dos grupos e o modo como se distribuíram ao longo do curso, ainda 
seria um assunto a ser debatido ao longo dos anos seguintes. 

Uma virada radical na carreira docente de Flavio Motta aconteceu 
justamente nesse ano, quando ele deixou de ser professor exclusivamente da 
disciplina de História da Arte para assumir, ao longo dos anos seguintes, a 
estruturação de dois novos cursos que seriam ministrados nos anos 1970: Arte 
e indústria no mundo contemporâneo e Estética do Projeto. As duas novas dis-
ciplinas representam, de certo modo, a síntese de uma série de assuntos com 
os quais ele já vinha trabalhando há mais de uma década, e que finalmente 
encontravam seu lugar na formação dos arquitetos. Além de reunir temáticas 
e enfoques que já dominava, ambas também assinalavam um novo modo de 
enfrentar os problemas da arquitetura e sua crítica, num campo completamen-
te distinto que se abria aos profissionais nos anos 70. 

Pode-se dizer que as duas novas disciplinas representam um momento 
de expansão de seu campo, no qual o professor tenta organizar relações mais 
abrangentes entre a arte, a técnica, a arquitetura e a vida urbana. Essa visada 
mais ampla, que conduzirá suas pesquisas desse momento em diante, pode ser 
reconhecida, por exemplo, numa carta que Flavio escreve em janeiro de 1970 
ao diretor da FAU, Ariosto Mila, explicando as transformações curriculares 
em curso, que vinham sendo discutidas ao longo do ano anterior, para que fos-
sem encaminhadas à aprovação nos órgãos da Universidade83. Nela, o docente 
lista uma série de esclarecimentos acerca do que seria um “Plano Básico” de 
organização do Departamento, inicialmente apresentando as justificativas das 
transformações e, em seguida, explicando os novos conteúdos, detalhados a 
partir dos três eixos propostos. Através desse documento é possível perceber o 
quanto os amplos interesses de Flavio Motta estavam presentes na conceitua-
ção dessa proposta: 

de História da Arquitetura e Estética do projeto. Documento datilografado, 4p, outubro de 
1970. Arquivo Flavio Motta.
83. Carta de Flavio Motta ao Diretor da FAU, documento datilografado, 3p. Arquivo Flavio 
Motta. Flavio elabora muitas versões dessa carta antes daquela que seria a definitiva.
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“2. Na certeza de participarem de um esforço comum, servindo 
às transformações necessárias à Universidade de São Paulo, há 
muito os professores se empenham em configurar aspectos espe-
cíficos da Arquitetura como atividade artística, histórica e social, 
necessária ao estabelecimento das condições de convivência 
humanística no Brasil contemporâneo.
3. Mais uma vez esse empenho se evidencia. Sem ele, os traba-
lhos da Reforma estariam, de início, comprometidos. Faltaria o 
essencial à cultura, à arte, à criatividade e à própria produção da 
vida urbana, da vida moderna em suas possibilidades e aprimo-
ramento humanístico. Um universo de aspirações se desintegra-
ria. E aquilo que vêm se afirmando, graças à conquista da ciên-
cia, da técnica, da arte e da própria evolução social, para emergir 
nas realizações da arquitetura, rapidamente perderia seu sentido 
unificador, afirmativo e concreto. E isso no momento em que o 
próprio edifício da Faculdade de Arquitetura se impõe ao reco-
nhecimento geral como testemunho da capacidade do homem 
brasileiro se determinar em realizações efetivas e exemplares.”84

Flavio irá inserir nas discussões as preocupações em compreender a 
contribuição da arquitetura (e especialmente da FAU) para a cultura brasi-
leira; o lugar do desenho no viver contemporâneo; o lugar da arte, da ciên-
cia e da técnica frente à vida urbana – em suma, inquietações que ele vinha 
perseguindo há muito tempo, e que abriam caminho para novos campos de 
investigação em arquitetura.  

De suas novas disciplinas, a primeira que os alunos cursariam seria a 
disciplina obrigatória programada para os alunos de primeiro ano que, nesse 
momento, substitui a tradicional História da Arte-Estética: prevista como uma 
disciplina semestral, Arte e indústria no mundo contemporâneo traria muito 
de sequência que Flavio já vinha conduzindo nos últimos anos do curso de 
História da Arte, e cujo programa tinha como objetivo “o estudo da história 
das realizações artísticas no mundo contemporâneo, em relação à produção 

84. Idem, ibidem.

>> 28. | 29. Carta de Flavio 
Motta ao diretor da FAU, 
apresentando as discipli-
nas pelas quais estará res-
ponsável no ano de 1970. 
Arquivo Flavio Motta.
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industrial”.85 De fato, o programa se concentrava num estudo de elementos 
da História da Arte tendo como ponto de partida o século XVIII, assim como 
havia proposto em algumas das disciplinas da década de 1960. 

Organizado a partir da passagem entre o final do século XVIII e o 
momento contemporâneo, a disciplina analisava as diferentes manifestações 
artísticas em relação ao sistema de produção de “pinturas, objetos e produ-
ção industrial”86, ou seja, concentrava-se no fazer, no modo como as obras 
eram produzidas. O programa propunha assim relações de aproximação entre 
alguns artistas emblemáticos dos períodos e movimentos estudados e determi-
nadas classificações visuais, como uma forma de leitura e entendimento pré-
vios daquela produção: “Monet e o ótico”, “Degas e o movimento”, “Cézanne e 
a construção”, por exemplo, anteviam as leituras e aproximações propostas por 
Flavio87. Além dos recortes a partir de alguns artistas, havia uma aula dedicada 
“às polêmicas”: “antigo e moderno, forma e conteúdo, artesanato e produção 
em massa, belo e útil, ornamento e construção”88. Nas últimas aulas, enfim, o 
programa chegava até o estudo da relação entre a cidade moderna e a arte atu-
al, para concluir com o estudo da arte brasileira contemporânea. 

Tratava-se, pois, de um programa enxuto que também propunha a orga-
nização didática de grupos de estudo, num primeiro momento, e a partir de 
1972, com a ampliação radical do número de vagas no vestibular, passaria a 
se organizar a partir de 16 equipes de 10 estudantes, que a cada aula apresen-
tariam um tema previamente estabelecido no programa do curso. As equipes 
deveriam estabelecer um plano de pesquisa, organizar uma bibliografia e a 
iconografia de cada tema, de modo que se iniciassem num processo de pes-
quisas a partir desse primeiro ano de entrada na escola. O programa de Flavio 

85. Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto, “Arte e Indústria no mun-
do contemporâneo (pinturas, objetos e produção industrial)”, Programa da disciplina para 
1971, Arquivo Flavio Motta.
86. Trata-se do “subtítulo” da disciplina.
87. Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto, “Arte e Indústria no mun-
do contemporâneo (pinturas, objetos e produção industrial)”, Programa da disciplina para 
1971, Arquivo Flavio Motta. Flavio também organizou praticamente esse mesmo escopo de 
conteúdos sob o nome de “História da Arte – de Goya a Léger”, disciplina que abrangia o 
mesmo recorte temporal.
88. Idem, ibidem.
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indicava, inclusive, um modelo para catalogação de obras de arte, disponível 
na biblioteca, que deveria ser seguido e uma sugestão de método e organização 
dos alunos no grupo.89 

O programa da disciplina contava ainda com uma bibliografia abran-
gente, que reunia desde publicações de síntese do movimento modernista 
no Brasil, como os livros de Paulo Mendes de Almeida e Mario da Silva 
Brito, passando por alguns dos manuais da historiografia da arquitetura 
moderna que ele havia estudado com os alunos nos anos anteriores, a exem-
plo dos livros de Argan, Giedion, Mumford e Pevsner, até alguns estudos 
mais específicos da história e da crítica de arte, como os trabalhos de Pierre 
Francastel e Gillo Dorfles.

Parece sintomático que, ao mesmo tempo em que se dedicava ao pro-
grama da disciplina que acabara por receber o nome de “arte e indústria”, 
como o curso proposto mais de dez anos antes na FAAP, o professor publicava 
no jornal Correio Braziliense um texto curto sobre a questão da habitação, no 
qual se propunha a recuperar o sentido que ele atribuía ao desenho em suas 
relações com a produção, e especialmente ao desenho industrial: um sentido 
amplo que naquele momento se distanciava da ideia do desenho industrial 
como formalização de produtos, mas resgatava o desenho como fazer, como 
meio de entendimento e transformação do homem e da natureza, reafirmando 
a ideia de desenho-desejo que compartilhara com Artigas em 1967, e ao mes-
mo tempo filtrando a preocupação da geração mais nova - entre os quais seu 
assistente Sérgio Ferro - com a habitação popular e o trabalho da construção 
pelo crivo da reflexão sobre habitar como quintessência do construir e do pen-
sar, próprios à condição humana:

“A noção de desenho industrial tem assumido, entre nós, um sen-
tido restrito. Ela é, via de regra, a forma de determinado produto: 
o automóvel, o eletrodoméstico, o mobiliário, o avião, o foguete... 
Mas o desenho industrial é muito mais. Ele significa um desejo, 
uma opção, uma maneira de transformar as condições de vida, 

89. Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto, “Arte e Indústria no mun-
do contemporâneo (pinturas, objetos e produção industrial)”. Programa da disciplina para 
1972 e 1973.
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de estabelecer relações humanas, de construir a História, o pró-
prio homem, a sociedade, um modo de ocupar a terra, de tratar 
a natureza. Por isso há uma íntima e primordial relação do dese-
nho com a habitação. Entre nós a palavra desenho, para ir mais 
longe, deveria reassumir seu significado mais longínquo, isto é, 
aquele de desígnio, de projeto, de um certo atirar-se pra frente 
(pro-jectus). E a habitação, também merecia um sentido mais 
amplo. Como sabemos, em alguns idiomas, habitar estava ligado 
ao construir. O homem mantém a própria inteireza, a dignida-
de indivíduo-social, quando habita, isto é, quando constrói e se 
constrói. O trabalho é assim um aspecto essencial do desenho e 
da habitação, mesmo nas culturas hiper-industrializadas. É pelo 
trabalho que se estabelece a essencialidade do processo histórico, 
na medida mesma em que corresponde à produção e reprodução 
da vida real.”90

Nesse entendimento, fica clara a possibilidade de compreender uma dis-
ciplina de História da Arte - que estuda o modo como as obras são feitas, as 
contribuições individuais dos diferentes artistas, as relações entre a produção 
artística e a vida nas cidades – a partir de uma relação “arte e indústria”, ou 
seja, a partir de um entendimento da relação entre a arte, a invenção e sua 
realização no mundo contemporâneo por meio do trabalho.

A outra disciplina criada e coordenada por Flavio Motta também 
teria início nesse momento, coincidindo com o próprio nome emprestado 
ao Departamento, a Estética do Projeto, como se visando um novo campo de 
estudos dentro da história da arquitetura. Pensada como momento de reflexão 
crítica que envolvesse todas as outras disciplinas (dos outros departamentos, 
inclusive), realizada num formato de seminário no qual colaboravam diversos 
professores, a disciplina Estética do Projeto estudaria 

“as contribuições originais, significativas, criadoras, nos principais 
projetos realizados pela arquitetura contemporânea no Brasil. A 
partir de pesquisas desenvolvidas durante o curso, a Estética do 

90. MOTTA, Flavio. “Habitação e desenho industrial”, Correio Brasiliense, 20 de junho de 1971.
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Projeto contará, para a análise desses trabalhos, com a participação 
de professores de toda a FAU, arquitetos, artistas e especialistas.”91

A Estética do Projeto torna-se então uma disciplina obrigatória para os 
alunos do 5º ano. Organizada no modelo de um seminário ou de um gran-
de debate, foi pensada como um momento de encontro interdisciplinar, uma 
síntese, e por essa razão deveria envolver diversos professores. Ana Maria 
Belluzzo destaca a importância dessa experiência: para ele, a Estética do 
Projeto, era um modo de pensar “em sentido amplo”: 

“Se fosse possível traduzir uma preocupação estética em termos 
gerais, ela indagaria como o homem dá forma, como ele desenvol-
ve a sua experiência: como percebe um objeto, artefato, texto ou 
outra pessoa e como essa percepção se molda num todo sinteti-
zado. Flavio Motta nos lega uma estética do projeto, a do próprio 
processo criativo como atividade do arquiteto, do autor, do artista. 
Sua abordagem ganha especial sentido, em se tratando de um pro-
fundo conhecedor de diferentes teorias estéticas. De autores que 
se interessaram por categorias da beleza visível na natureza e na 
arte ou invisível na atividade moral e intelectual. De outros que 
deram prioridade aos objetos estéticos ou privilegiaram o sujeito 
que percebe. Além dos que indagaram sobre o observador que 
olha e experimenta. Já para Flavio: o sujeito faz.”92

 Nesse sentido, como esclarece Belluzzo, uma particularidade da 
Estética do Projeto era própria ao modo de Flavio compreender o projeto – no 
sentido de “lançar-se para a frente”, isto é, a ideia de que os estudos, a análise, 
a leitura crítica da disciplina ocorreria ao mesmo tempo em que se faz, ou 
melhor, que era no próprio fazer, no próprio projetar que o estudo de “como 

91. Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto, “Plano de trabalho para 
1970”,  documento datilografado, 5p. Arquivo Flavio Motta.
92. BELLUZZO, Ana Maria de Morais. “Flavio Motta, artista, crítico e historiador” in LANNA, 
Ana Lucia Duarte e SILVA, Joana Mello de Carvalho (orgs.). Encontro Flavio Motta. São Paulo: 
FAU-USP, 2016, pp.12-13.
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se desenvolve a experiência” poderia acontecer. Assim, a Estética do Projeto 
propunha uma reflexão acerca dos projetos que estavam sendo feitos naquele 
momento, como uma reflexão sobre o próprio ato de formalização, de criação, 
de produção arquitetônica. 

O próprio Flavio, na carta a Ariosto Mila, ao explicar os grupos em que 
se dividiam as disciplinas do Departamento, ressalta esse aspecto:

“História da Arquitetura, História da Arte, História da 
Tecnologia, Estética do Projeto:
(...) Todas elas procuram o reconhecimento de um “desenho”; 
nas formas próprias de convivência e criatividade com que se 
situa o humanismo no Brasil. Isso pressupõe o que já apontamos 
como preparação de pessoal, motivado a conhecer, transformar 
e aprimorar as nossas condições de viver no mundo moderno. 
A Estética não aparece, apenas, substituindo uma antiga cadeira. 
Ela abrange toda a Faculdade, a partir de uma forma de orga-
nização do trabalho própria aos objetivos do departamento. Por 
seu sentido abrangente, foi considerada como Estética do Projeto. 
Valeria dizer – uma estética que está se fazendo, porque se define 
nas novas contribuições, mesmo de interpretação, efetivas e apro-
priadas à visão, no Brasil, de desenvolvimento.”

Em 1971, com a possibilidade das alterações dos regimes didáticos, 
diversos professores fazem suas opções de dedicação. Flavio Motta solicita a 
mudança para um regime de dedicação de “tempo integral”, que só seria apro-
vada um ano depois, em 1972. Nessa ocasião, a Reitoria da USP solicita que o 
professor apresente um “plano de pesquisa”. O docente então encaminha um 
documento que sistematiza os principais trabalhos e projetos em andamen-
to, assim como uma bibliografia completa e explicações sobre seu método de 
trabalho93. Tem destaque ali o tema da Estética do Projeto, que no plano de 

93. MOTTA, Flavio. “Plano de ensino e pesquisa para RDIDP”. 10 de fevereiro de 1972. Pasta 
Funcional, FAU-USP. A bibliografia de Estética do Projeto traz uma ampla lista de projetos 
de arquitetura contemporâneos - principalmente brasileiros - e alguns textos que também 
tratam de projetos e de aspectos de sua elaboração. 
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pesquisa apresentado manifesta-se por meio de uma organização dos estudos 
críticos a partir de alguns temas (que na realidade são programas de projetos) 
pré-estabelecidos, deixando-se claro que novos temas poderiam surgir a qual-
quer momento, ainda que estivessem vinculados aos trabalhos de graduação 
dos alunos. Na ocasião, ele ressalta também que os resultados dessa disciplina 
deveriam ser sistematizados em publicações ou mesmo na própria organiza-
ção de sua documentação.94 

Segundo ele, a contribuição individual, o estudo que se faria a partir dos 
próprios trabalhos era a condição para o funcionamento da disciplina espe-
cífica, considerando-se o estudante e seu trabalho como parte importante e 
consciente de seu fazer criador: 

“Torna-se indispensável reconhecer a contribuição individual efetiva 
no amplo e diferenciado quadro de Estética do Projeto, o que permi-
tirá a essa disciplina se manter dinâmica e viva pelos valores sociais, 
históricos e individuais que a compõem. Os professores deverão, 
assim, reservar um tempo considerável para a orientação direta, pes-
soal, de cada aluno inscrito na referida disciplina, tão caracterizada-
mente voltada à pesquisa, e a necessidade de precisar as contribuições 
criativas, mesmo a do estudante, nos projetos emergentes do viver no 
Brasil, dentro de um rumo histórico esclarecedor.”95

E ao mesmo tempo em que a escola atravessa seu período mais difícil, 
nesses anos que antecederam ao concurso de Cátedra e aos Fóruns de ensino, 
a FAU havia paradoxalmente se consolidado como um dos pólos de experi-
mentação artística e cultural do país, definindo cada vez mais seu perfil com-
posto tanto através da prática artística em diversos campos, quanto do acirra-
mento crítico que se intensificava desde meados da década de 60. A mudança 
para o novo edifício da Cidade Universitária teria um sentido simbólico de 
expandir e ao mesmo tempo dispersar o campo de ação dos arquitetos. Se 
o novo edifício propiciava vivenciar a melhor infra-estrutura possível para o 
desenvolvimento dos currículos e ideias pedagógicas debatidas ao longo de 

94. Idem, ibidem.
95. Idem, ibidem.

>> 30. | 34. Páginas do 
plano de ensino e pesquisa 
para RDIDP de Flavio Mot-
ta, 1972. Arquivo FAU-USP.
>> 35. | 39. Bibliografia 
para  a disciplina Estética 
do Projeto, 1971. Arquivo 
FAU-USP.
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mais de uma década, ao mesmo tempo assistia à desarticulação dessas mesmas 
propostas, à perseguição política à alunos e professores e ao esvaziamento da 
atividade de projeto.

Em meio ao esvaziamento, aqueles que permanecem na escola ten-
tam manter a produção crítica e culturalmente relevante, e utilizar da melhor 
maneira possível a estrutura disponível. São desse período, por exemplo, os 
pequenos livrinhos de desenho editados por Flavio Motta na gráfica da facul-
dade, num sentido de “seguir em frente” e tentar retomar um clima mais cria-
tivo e experimental, como podemos perceber através do divertido texto do 
“convite para madrugada de autógrafos” na ocasião do lançamento de Tudo 
Novo, onde explica algumas dessas edições: 

“é um livro para ficar fora da estante. Só depois de compulsa-
do, os interessados percebem ser publicação realizada na própria 
faculdade sob as atenções dos impressores João Pereira e Adolfo 
Neves Nascimento. Verifica-se ainda, ser o título “Homem sem 
perspectiva encontra ponto de fuga”, e o autor um professor que 
desenha como pode, quando pode e quando não pode. Muitos 
estudantes, de longa data, vinham realizando desenhos apropria-
dos a esse tipo de edições. Eles também prepararam seus livros 
que  foram lançados uma semana depois. (...) Aí sim o trabalho 
começou a ganhar maior interesse. Foram mesmo previstas novas 
edições dos estudantes e professores. A atividade do professor se 
explicou, muito mais, como uma tentativa de transpor eventuais 
entraves burocráticos às experiências gráficas e criativas.”96

Love Story, Tudo Novo e Nus em série são livros para serem manusea-
dos, objetos que transformam o desenho em uma experiência de outra ordem. 
Flavio também desdobra essa experiência mais sensorial na produção de 
objetos feitos com sucata, restos de papel e qualquer outra matéria prima que 
tenha acesso, que passam a ser suportes para o desenho que procura ganhar o 
espaço e permitir a manipulação e transformação pelo interlocutor, o sujeito 
com o qual ele dialoga. 

96. Convite para “Madrugada de autógrafo”, Arquivo Flavio Motta.
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40. Cartaz do lançamento 
do livro Tudo Novo. Arqui-
vo Flavio Motta.
41. | 42. Capa e página do 
livro Tudo Novo. 
> 43. Texto do convite para 
“madrugada de autógra-
fos”, lançamento do livro 
Tudo Novo. 
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Ainda que de modo esporádico, desde meados dos anos 60 Flavio rea-
lizaria algumas exposições individuais de sua produção plástica, que reafir-
mam a importância do diálogo com a prática, com o fazer, para seus outros 
campos de reflexão. Em 1963 faz uma exposição individual na Galeria de Arte 
São Luís, na qual o foco era o desenho, e outra no Rio de Janeiro, em 65 na 
Galeria Goeldi, e no mesmo ano, o MASP realizou uma exposição individual 
de suas pinturas. Também no Rio, alguns dos “objetos-sujeitos” serão expostos 
junto com desenhos na Galeria Grupo B, no Rio de Janeiro em 1973, na qual 
o próprio convite era um desses objetos, e finalmente uma exposição de seus 
desenhos em Washington, na Art Gallery of the Brazilian-American Cultural 
Institute97, ligado à embaixada do Brasil, a convite de José Neistein, que dirigia 
o espaço. 

97. A Art Gallery of the Brazilian-American Cultural Institute era ligada à embaixada do Brasil. 
Flavio expôs a convite de José Neistein, que dirigia o espaço. Outros artistas também reali-
zaram exposições individuais na galeria no mesmo período, como Renina Katz.
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E não seria também por acaso que, nesse momento em que seus inte-
resses na História da Arte se voltam à vida urbana e as relações da arte e do 
desenho com “o mundo contemporâneo” e com a arte popular, Flavio tam-
bém iria explorar diferentes formas de diálogo com o espaço urbano e pro-
curar uma aproximação efetiva com o público. Ao menos duas experiências 
precisam ser demarcadas, e se não serão aqui analisadas em profundidade, 
pelo menos apontadas como um caminho de diálogo que remete diretamen-
te à vivência da cidade e a outros desdobramentos.
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< 44. Convite da exposi-
ção de desenhos na Ga-
leria São Luís, São Paulo. 
Arquivo Flavio Motta.
45. | 46. Vistas da expo-
sição na Galeria São Luís, 
São Paulo. Arquivo Flavio 
Motta.
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> 47. | 48. Convite da ex-
posição de pinturas no 
MASP, São Paulo. Arquivo 
Flavio Motta.
>> 49. | 50. Convite da ex-
posição na Galeria Grupo 
B, Rio de Janeiro. Arquivo 
Flavio Motta.
>> 51. Convite da exposi-
ção em Washington. Ar-
quivo Flavio Motta.
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52. Cartaz de inau-
guração da exposição 
na Galeria Atrium, 
São Paulo, 1967. Ar-
quivo Flavio Motta.
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Em dezembro de 1967, junto com o artista Nelson Leirner, realizou na 
Galeria Atrium, em São Paulo, a exposição “Bandeiras”, na qual grandes ban-
deiras de cetim estampadas em serigrafia foram produzidas pelos dois artistas 
e oferecidas para venda à preço de custo, o que por si só já bastou para movi-
mentar o mercado e a crítica de arte 98. Trezentas bandeiras impressas a partir 
de seis diferentes imagens (três de cada artista) evocavam “elementos recolhi-
dos na própria linguagem difundida no meio urbano e na literatura de cordel 
das feiras nordestinas.”99 

No dia 24 de dezembro os artistas decidiram ‘hastear” e vender as ban-
deiras no cruzamento da Av. Brasil com a Rua Augusta, no entanto o material 
foi apreendido pela polícia e os artistas autuados, o que trouxe outro sentido 
à exposição da Galeria, transpondo os debates para o espaço público, para o 
contato direto com a cidade. Conforme observa Mello, a ação e seus desdobra-
mentos convocavam “novas reflexões para além das propostas no espaço con-
trolado da galeria de arte. Na Atrium, as bandeiras, que hasteavam assuntos 

98. Para uma análise mais detalhada da exposição Bandeiras, ver Capítulo 04 em MELO, 
Carolina Barbosa. Flavio Motta, percursos entre o disciplinar e o indisciplinar. São Paulo: 
UNIFESP,  2017  (dissertação de mestrado).
99. MOTTA, Flavio. “Bandeiras e Flâmulas”, documento datilografado, sem data. Arquivo 
Flavio Motta.

53. Convite da exposição. 
Arquivo Flavio Motta.
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54. Abertura da exposição. 
Arquivo Flavio Motta.
55. Flavio Motta e Dione. 
Arquivo Flavio Motta.
56. Flavio Motta e Nelson 
Leirner. Arquivo Flavio 
Motta.
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corriqueiros e até desimportantes, operavam como objetos simbólicos, estan-
do deslocados de seu local de possível hasteamento e, sobretudo, sendo ven-
didas como obras de arte. Nesse episódio, o que antes parecia uma potencial 
mercadoria de luxo para posterior museologização, passou a requerer o corpo 
do artista para voltar a sua função inicial, a bandeira hasteada como bandeira, 
em praça pública, no meio da rua.”100 

Após esse episódio o ocorrido teve imensa repercussão nos jornais, e 
o artista Carlos Scliar, com o apoio da Galeria Santa Rosa, decidiu leva-la ao 
Rio de Janeiro como uma grande exposição coletiva101 que tinha o sentido de 
um happening no espaço público: com mais 14 artistas102, as bandeiras foram 
expostas na Praça General Osório, dessa vez assumindo desde o princípio o 
propósito de estar no espaço público e promovendo um encontro no qual cada 
artista carregava sua bandeira, numa demonstração do “clima gregário e festi-
vo das manifestações daqueles anos”103. A imprensa do período também divul-
gou exaustivamente a mostra, em sua maioria noticiando a novidade como 
uma tentativa de popularizar o acesso às obras, e “romper os limites que até 
aqui vêm mantendo a obra dos pintores e gravadores longe do interesse popu-
lar. Em lugar do salão, do museu, da galeria – a praça pública, a rua. Em lugar 
do quadro, da tela, da moldura – a bandeira. Em lugar da obra única, do ori-
ginal raro e caro – a obra estampada em silk-screen, copiada dezena de vezes, 
barateando assim o preço unitário.”104

Em suas bandeiras, Flavio usou como “modelo” para as estampas ima-
gens de xilogravuras de cordel que trouxera de uma viagem ao Ceará, e ao jus-
tificar sua escolha, acaba por recuperar muitos dos sentidos que vinha conti-
nuamente procurando ressaltar em seus trabalhos nos diversos campos, como 
as possibilidades que se revelam no fazer, a potencialidade da arte popular, e 
os diálogos amplos que podem ser tratados pela arte:

100. MELO, Carolina Barbosa, op.cit., p.76.
101. “Bandeiras em mostra no Rio”, O Estado de São Paulo, 04/02/1968.
102. Participaram da exposição os artistas Carlos Scliar, Helio Oiticica, Carmela Gross, Rubens 
Gerchman, Carlos Vergara, Marcelo Nitsche, Ana Maria Maiolino, Claudio Tozzi, entre outros.
103. BELLUZZO, Ana Maria. Carmela Gross. São Paulo, CosacNaify, 2000, p.20.
104. “A praça é das bandeiras”, Revista Visão, 16/02/1968, pp.70-71.
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57 | 59. Banderias na pra-
ça: artistas na Av. Brasil. 
Arquivo Flavio Motta.
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60. Convite para expo-
sição no RIo de Janeiro. 
Arquivo Flavio Motta.
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61. | 62. Xilogravuras de 
cordel trazidas do Ceará. 
Arquivo Flavio Motta.
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“sempre tive em mente que as análises estruturais poderiam 
se distanciar do perigo que continuamente as ameaça, qual 
seja, um certo formalismo, um esvaziamento de seu conteú-
do. Queria evitar essa visão imobilista. A arte revela ou escon-
de o homem e seus condicionamentos no viver. Tentei conhe-
cer o homem do Nordeste, suas manifestações culturais, seus 
árduos esforços de comunicação e linguagem. A literatura de 
cordel se apresentava possuidora de um repositório convincen-
te. Conserva certas origens medievais mantidas pela tradição 
popular da ilustração. Ela exibe certas condições de espaço, de 
estruturação pelo trabalho, que definem as carências com digni-
dade. Em minhas flâmulas e bandeiras – estou certo – perderam 
o vigor original. Mas ao introduzir cores e modificar o critério 
de produção, creio que encontrei, pelo esforço de entendimento, 
alguns valores de outra nitidez que devem corresponder tam-
bém a uma nova condição de diálogo.”105

Finalmente, outra experiência que é preciso reportar, no sentido de 
expandir as possibilidades de entendimento das propostas de Flavio Motta 
naquele período, é a intervenção “Superfícies Habitáveis”, realizada em dupla 
com Marcelo Nitsche. A proposta, uma seqüência de painéis projetados para 
os pilares do Elevado Costa e Silva na em seu sentido leste-oeste - em direção 
ao Pico do Jaraguá, era uma sequência cinética que se revelava aos que iam 
naquela direção, no movimento dos carros ou ônibus. Foi executada em 1974 
e também apresentada através de um filme em super-8 realizado pelos artis-
tas.106 De certo modo, as interlocuções no espaço provocadas a partir da expo-
sição das “Bandeiras” reverberam na procura de um lugar no qual a obra possa 
dialogar de modo vivo. Um projeto que ao mesmo tempo se colocava como 
um modo de amenizar a presença da via elevada e de seus significados simbó-

105. Idem, ibidem.
106. “Superfícies habitáveis”, filme em S8, COR, 20min28seg, disponível no acervo da Bi-
blioteca da FAUUSP. Além do filme, para a apresentação deste projeto, Flavio Motta publi-
cou dois textos, “Superfícies Habitáveis – Memorial 1” e “Superfícies Habitáveis – Memorial 
3”, em 1976.
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licos em tempos de ditadura, e também um suporte poético que  permitia ao 
artista propor novas relações que remetessem a um projeto coletivo criador: 

“Os artistas, muito devido ao empenho em humanizar os procedi-
mentos, pela atenta orientação nos processos de trabalho, não raro, 
configuram uma nova realidade. [...] Desejamos retomar uma pers-
pectiva construtiva e emancipadora, relacionando nosso trabalho 
com os demais, em termos compatíveis com a visão apropriada e 
necessária do mundo moderno.”107

E se por um lado, as experimentações artísticas no espaço púbico se 
relacionam a uma nova ordem de questões que se colocam para os artistas 
naquele momento, estabelecendo outras proposições e enfrentamentos do 
modo de ver a cidade, quando Flavio se propõe a repensar sua obra e seu tra-
balho, o ensino e seus métodos são revisitados como um ponto de partida 
para a reflexão. Ao publicar a respeito da experiência com as exposições das 
Bandeiras, o professor repensa suas práticas:

“Realizei vários exercícios de ‘leitura de obras de arte’ com alu-
nos. De início, pareciam ter, essas análises, um caráter de pura 
constatação. Mas, os esforços desprendidos nos debates revela-
ram, pouco a pouco, os aspectos significativos dessas obras. A 
questão estava também no emprego de um método que deve-
ria contar com a experiência na realização de obras de arte. Por 
outro lado, tinha sempre em mente que as análises estruturais 
poderiam se distanciar de perigo de sempre as ameaça, qual 
seja, um certo formalismo, um esvaziamento de seu conteúdo. 
Nada me pareceu mais recomendável, naquela oportunidade, do 
que colocar em movimento aquilo que Levi-Strauss chamou de 
‘razão analítica”: os métodos deixam de ser esquemas rígidos, 
cristalizados. Eles se modificam, inclusive, devido as proposições 
que emanam do próprio fenômeno que está sendo examinado. 
Assim, cada obra de arte pode conter uma nova sugestão que 

107. MOTTA, Flavio. Superfícies Habitáveis - Memorial 3. Revista Módulo, n. 42, 1976.



331

enriquece a experiência metodológica. Ela, entre outras coisas, 
revela ou esconde o homem e suas condições e vida. Diante de 
nós surge assim um homem que propõe um novo método pelo 
inesperado do seu viver.”108

 Esse movimento de constante questionamento de suas próprias convic-
ções e métodos, que perpassa a relação entre os diferentes campos de sua ação, 
representa de modo emblemático a maneira como Flavio Motta confronta 
suas experiências artísticas, seus escritos e sua atuação como professor, como 
lugares que se contaminam e necessariamente se inter-relacionam, reforçando 
a amplitude de suas práticas. 

108. MOTTA, Flavio. Anotações sobre as bandeiras, sem data, datilografado. Arquivo Flavio 
Motta.

63. Caixa com cartelas de 
estudo para murais. Arqui-
vo Flavio Motta.
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< 64. | 72. Cartelas de es-
tudo para murais. Arquivo 
Flavio Motta.
73. | 75. Fotos dos painéis 
executados, década de 
1970. Arquivo Biblioteca 
FAU-USP.
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76. | 78. Fotos dos painéis 
executados, década de 
1970. Arquivo Biblioteca 
FAU-USP.
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Considerações finais

A escolha das narrativas e dos percursos que conduzem a escrita de um 
trabalho acabam sempre incorrendo em ausências ou em cortes abruptos. Não 
seria diferente no caso dessa tese, na qual uma imensa quantidade de registros, 
possibilidades de leitura, documentos inéditos e materiais relevantes ainda 
acabaram por ficar de fora do recorte escolhido e das decisões finais da escri-
ta. Dois movimentos, no entanto, que atravessam esse recorte em momentos 
distintos, ainda precisam ser demarcados, pois representam pontos de partida 
para desdobramentos possíveis de serem traçados daqui por diante.

De um lado, é necessário pontuar a intensa e profícua aproximação gra-
dualmente estabelecida entre Flavio Motta e os arquitetos, representada espe-
cialmente por sua amizade com Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, 
que irão se desdobrar inclusive em parcerias de projeto, com Flavio Motta 
fazendo parte das equipes de trabalhos tão importantes quanto os concursos 
de Brasília e do Pavilhão Brasileiro em Osaka. Este último é talvez o melhor 
exemplo de uma dessas parcerias, na qual Flavio Motta desenvolveu o con-
teúdo da exposição que completava e dava um sentido próprio à arquitetura 
do pavilhão.1 Contudo, para além das colaborações práticas, e dos diálogos 
no campo de conhecimento e formação dos arquitetos, Flavio irá se tornar 
um intérprete singular da chamada arquitetura paulista. Foi ele aliás um dos 

1. Em minha dissertação de mestrado, estudei especificamente a colaboração de Flavio Mot-
ta nesse projeto, no capítulo 3 do trabalho. COSTA, Juliana Braga, Ver não é só ver: dois 
estudos a partir de Flavio Motta. 
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formuladores dessa ideia de uma unidade de preocupações e procedimentos 
entre um conjunto de arquitetos atuantes em São Paulo, especialmente em tor-
no da FAU-USP. Os textos críticos que irá produzir desde os anos 1960 e no 
início dos 702 não somente abordariam questões decisivas .para a definição 
dos rumos da arquitetura brasileira do período, mas de fato representariam 
algumas das leituras mais originais e incisivas acerca de posturas e caracterís-
ticas constitutivas de um movimento paulista.

De outro lado, os anos finais da década de 60 são também um perío-
do de aprofundamento de seus interesses pelas questões da cultura popular, 
quando se dedica a sucessivas incursões pelo Nordeste, convidado para cursos 
e palestras, viagens que dariam início a um longo contato com instituições e 
personagens relevantes da cena cultural bahiana e cearense, e sobretudo com 
as universidades. Alguns anos depois, esse contato propiciaria um convite para 
que passasse um ano dando aulas e desenvolvendo pesquisas junto à Faculdade 
de Arquitetura na Universidade Federal do Ceará, em 1976. Foi então que o 
professor organizou um projeto de pesquisa intitulado “O desenho industrial 
e o estudo do repertório popular na habitação cearense”, com o qual retomaria 
diversos dos temas que o vinham acompanhando em suas pesquisas há vários 
anos. A pesquisa se propunha inclusive a construir um protótipo de uma casa 
a partir da investigação das relações entre a cultura local, o repertório popular 
e as condições e possibilidades do desenho industrial no processo de trabalho.3 

Investigando mais uma vez alguns dos temas que sucessivamente perpassam 
sua trajetória, ao construir uma casa, Flavio tendia a ampliar seus horizontes 
de ação para uma esfera ainda não experimentada, a da própria construção.

 Tais processos parecem pressupor um novo ângulo de enfrentamento 
da problemática do desenho e do próprio fazer arquitetônico, ao investigar “o 
significado maior do habitar” e repropor suas relações com o desenho indus-
trial4, com a produção em massa, e com a própria ideia de projeto. Sem contar 
que o experimento ainda teria o potencial de dialogar com o espaço da cida-

2. Alguns deles publicados na coletânea “textos informes”, de 1973, que reúne seus textos 
mais conhecidos
3. MOTTA, Flavio. “O desenho industrial e o estudo do repertório popular na habitação cea-
rense”. Relatório de pesquisa, julho de 1976. Pasta funcional FAU_USP.
4. MOTTA, Flavio. “O desenho industrial e o estudo do repertório popular na habitação cea-
rense”. Plano de atividades para o segundo semestre, julho de 1976. Pasta funcional FAU-USP.
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de, estabelecendo ligações entre a criação projetual, a produção acadêmica e a 
vida urbana: “dada a natureza da atividade, isto é, a construção de uma casa na 
cidade de Fortaleza, acompanhada da respectiva pesquisa, será possível aferir 
uma crescente e desejável influência da Universidade na vida da cidade.”5

A temporada no Ceará, de certo modo, demarca também um afasta-
mento gradual da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ao retornar 
as aulas, em 1978, a situação parecia-lhe de um esvaziamento ainda mais pro-
fundo do que o que antecedera sua viagem. É verdade que aquela década, ao 
lado das restrições impostas pelo regime à atualização e à invenção no campo 
da prática arquitetônica, observara uma polarização tecnocrática da encomen-
da pública ao mesmo tempo que uma exacerbação comercial no âmbito da 
produção privada. Internamente à escola, uma sucessão de tentativas de rees-
truturação curricular havia transformado o currículo em um emaranhado de 
conteúdos fragmentados6, ao que se somara uma perda de prestígio, e mesmo 
a recusa do projeto como atividade inoperante, resultando na incapacidade do 
ensino de filtrar as transformações que se impunham à atividade do arquiteto 
e intervir realidade contemporânea com algum senso de perspectiva histórica. 

A dificuldade de reintegração dos professores cassados, que voltaram 
para a escola na desconfortável posição de auxiliares de ensino, refletia a enor-
me burocratização pela qual a Universidade havia passado nos últimos anos, e 
que é simbolicamente representada pelo concurso para Professor Titular que 
Vilanova Artigas é obrigado a fazer em 1984, e do qual Flavio Motta toma 
parte como membro da banca examinadora, ao lado dos professores Carlos 
Guilherme Motta, Milton Vargas, José Arthur Giannotti e Eduardo Kneese 
de Mello. Após quatro anos como auxiliar de ensino, o concurso de Artigas 
realizava-se em meio ao enorme constrangimento em submeter à avaliação 
um professor com a experiência e a liderança de Artigas, que tivera sua cátedra 
usurpada em 1969 pelos representantes locais da ditadura. Gradativamente, 
Flavio também vinha se afastando das atividades da graduação, mantendo-se 
esporadicamente em algumas disciplinas e orientações na pós-graduação, até 
a concessão de sua aposentadoria da Universidade, em 1990. 

Ao atravessarmos sua trajetória docente, situando suas diversas expe-

5. Idem, ibidem.
6. Caramelo n. 6, FAU-USP, p.18.
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riências e proposições ao longo de praticamente 30 anos como professor da 
FAU, deparamo-nos com um personagem no qual se reconhece um senso pro-
fundo de compromisso com a vida universitária, um intenso engajamento com 
a práxis pedagógica, que em muito transcende a imagem do professor genial, 
excêntrico, solitário, que dominaria o imaginário a seu respeito. Nele, operam 
um sentido precípuo de construção da universidade moderna, particularmen-
te naquilo que diz respeito aos campos da história da arte e da arquitetura: 
um esforço pioneiro de afirmação da pesquisa científica, da pós-graduação 
e da constituição de acervos documentais na área, de refinamento e atualiza-
ção de campos de especialização e metodologias, de renovação de conteúdos 
de formação, de estratégias e práticas didáticas, de inovação institucional, em 
suma, de plena dedicação à carreira docente no ensino superior e a um projeto 
pedagógico claro quanto à formação dos arquitetos, o qual Flavio conseguia 
articular com rigor e confrontá-lo nas instâncias necessárias.

Ao mesmo tempo, o estudo das propostas de Flavio Motta para a 
afirmação de seu campo disciplinar permite a cristalização de um dos mais 
expressivos impulsos de renovação das compreensões e papeis da História no 
presente, seja do ponto de vista da abertura de novas problemáticas de investi-
gação, seja enquanto base para o exercício da crítica ou da exploração sensível 
do mundo material e simbólico, seja ainda, e muito especialmente, com res-
peito à formação de uma nova geração de arquitetos.

Mas mais do que as propostas institucionais e práticas, um olhar apro-
fundado sobre a trajetória de Flavio Motta não nos permite deixar de reconhe-
cer, em todos os seus campos de ação, um projeto amplo de um viver criador, 
marcado por uma visão abrangente da história, do homem e da arte. Lugares 
que se entrelaçam em suas propostas, continuamente no sentido de abrir 
caminhos que reforcem a amplitude do conhecimento, do tempo e da memó-
ria; lugares onde o indivíduo e o coletivo, onde tudo e todos se encontram em 
colaborações e experiências múltiplas, criadoras e libertárias. 
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novembro de 1947. Arquivo Flavio Motta.
25.   Visita dos estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sem data. 
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56. | 57.  Etapas de elaboração do programa Video de Arte, 1952. [Fonte: Habitat, n. 7, p.87]
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1952, p. 1. Arquivo Flavio Motta.
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Flavio Motta.
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50. | 51. Desenhos da caderneta de viagem a Paris e a Bruxelas, 1958. Arquivo Flavio Motta.
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Motta.
>> 25. | 26. Primeira e  última página do plano de ensino para disciplina História da Arte e 
Estética, 1966.  Arquivo Flavio Motta.
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Anexo I

Flavio L. Motta

Produção bibliográfica

1945
“Departamento de Educação Popular”. O Orientador. São Paulo, julho de 1945, p.4.

1946
“José Pancetti”. A Noite. São Paulo, 18 de fevereiro de 1946.
“Lula”. Hoje, São Paulo, 17 de junho de 1946.

1948
“Ecos da Bienal de Veneza”. Artes plásticas, São Paulo, n.2, setembro/outubro 1948, p.5
“E pur si muove”. Artes plásticas, São Paulo, n.2, setembro/outubro 1948, p.8
 “Letras e artes”. Artes plásticas, São Paulo, n.2, setembro/outubro 1948.
“O público e os pintores”. Artes plásticas. São Paulo, n.2, setembro/outubro 1948, p.1

1949
Escola Livre de Artes Plásticas. São Paulo, abril 1949. (folheto)
“Rosselo de Jacope Franchi e o gótico”. Diário de São Paulo. Suplemento Arte-
Literatura. São Paulo, n.1, 4 de setembro de 1949.

1950
“Césanne revolucionário”. O Jornal. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1950.
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 “Um Museu do estilo floreal em São Paulo”. Habitat. São Paulo, n.1, outubro/dezem-
bro 1950, p.73.

1951
“Uma tela de Cézanne no Brasil”. Revista Sul. Florianópolis, abril de 1951, pp.14-15

1952
“Verde em São Paulo”. Habitat. São Paulo, n. 6, janeiro/março 1952, pp.72-73.
“Diana addormentata”. Habitat. São Paulo, n. 7, abril/junho 1952, pp.55-57.
“Homo Ridens”. Diário de São Paulo. São Paulo, 25 de setembro de 1952.
“Saul Steinberg no Brasil”. Habitat, n.9, outubro/dezembro 1952, pp.17-20.
“Lições de Arte para 20.000”. Habitat, n.7, 1952, abril/junho 1952

1953
“São Paulo e o ‘Art-Noveau’”. Habitat, n.10, janeiro/março 1953, pp. 3-18.
 “A época do ‘SPAM’”. Habitat, n.11, pp.49-60, abril/junho 1953.
“Intercâmbio com Pellizzari”. Habitat, n. 11, p.61, abril/junho 1953.
“ A primeira turma da Escola de Propaganda”. Habitat, n.11, p.81, abril/junho 1953.
“Um lift para Paris”. Habitat, n. 12, p.1, julho/setembro 1953. 
“Prédio em Campinas”. Habitat, n. 12, p.9, julho/setembro 1953.
“Prédio Nações Unidas”. Habitat, n. 12, pp.10-11, julho/setembro 1953.
“O arq. Milton Roberto”. Habitat, n. 12, p.12, julho/setembro 1953.
“Floreal”. Habitat, n. 12, pp.58-61, julho/setembro 1953.
“As tapeçarias polonesas” in Tapeçarias e gravuras polonesas no Museu de Arte de São 
Paulo. São Paulo, setembro/outubro 1953 (catálogo de exposição)
“O antigo e o novo Itamarati”. Habitat, n. 13, pp.31-34, outubro/dezembro 1953.
“Gravuras: David Perlow”. Habitat, n. 13, p.67, outubro/dezembro 1953.
“Afrescos: Penacchi”. Habitat, n. 13, pp.68-69, outubro/dezembro 1953.
“Pintor Solitário: Mercier”. Habitat, n. 13, pp.70-71, outubro/dezembro 1953.
“Gravuras: Giselda”. Habitat, n. 13, pp.72-73, outubro/dezembro 1953.
“Inéditos de Brecheret”. Habitat, n. 13, p.74, outubro/dezembro 1953.
“Escultura: Karl Hansen”. Habitat, n. 13, p.75, outubro/dezembro 1953.
“Escultura nova”. Habitat, n. 13, p.76, outubro/dezembro 1953.
“Zélia Salgado”. Habitat, n. 13, p.77, outubro/dezembro 1953.
“O museu num álbum”. Habitat, n. 13, pp.78-79, outubro/dezembro 1953.
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1954
“Portinari no Museu”. O Museu de Arte de São Paulo, (2); s.n., fevereiro 1954. 
 “Courbet na Bienal de Veneza”. O Museu de Arte de São Paulo, (3); s.n., março 1954.
“Portinari meia idade”. O Museu de Arte de São Paulo, (3); s.n., março 1954. 
 “Calixto, pintor Cândido”. O Museu de Arte de São Paulo, (5); 9, 1954.
“O realismo de Morandi”. O Museu de Arte de São Paulo, (5); 18-19, 1954. 
“400 anos de pré-história das artes”. São Paulo, Gráfica Municipal, 1954. [Separata do 
volume: IV Centenário da Fundação da Cidade de São Paulo] 

1957
Contribuição ao Estudo do Art-Noveau no Brasil. Tese para concurso de cátedra. São 
Paulo, FAUUSP, 1957.
“Uma caso de amor”. Diário de São Paulo, 18 de abril de 1957, p.X. 
“Brazilian Experiment: The Museum of Art, São Paulo”. The Studio, v.154, n.777, 
pp.161-167, december 1957

1958
“’Democristiano’ e filhos naturais”. Diário da Noite. São Paulo, 1958, p.2
 “O geométrico e o orgânico na história da arte”. Boletim de Psicologia, ns.35-36, pp.19-
25, janeiro/dezembro 1958
Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Bruxelas, 2p (datilografado).

1959
“Artes plásticas”. In: Diário de São Paulo. Aspectos da Civilização Paulista.  São Paulo, 
1959, pp.40-41.
Anais do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte. Rio de Janeiro, 
Brasília e São Paulo, setembro de 1959.

1960
“Do panorama artístico”. Diário da Noite, 25 de janeiro de 1960, pp.20-21. 
 “Introduzione al Brasile”. Zodiac, n.6, p.61-67, 1960.

1961
“Francisco Brennand”. Recife: Gráfica Amador, Recife (PE). Catálogo de exposição. 
Departamento de Extensão Cultural e Artística



358

1962
 “O ensino de desenho no curso secundário”. Diário de São Paulo, 19 de abril de 1962, 
p.XX
“O ensino de desenho no curso secundário”. Digesto Econômico. São Paulo, n.166, 
julho/agosto de 1962, pp.132-136
“Texto – Roteiro para a Exposição”. Exposição Victor Brecheret. São Paulo, FAUUSP, 
dezembro de 1962.
“O sorriso da Gioconda”. São Paulo, novembro de 1962, 3. (datilografado) 

1963
Apontamentos de história da arte: milagre da fonte. São Paulo, FAU-USP, 1963. 
[Publicação 5]
Apontamentos de história da arte: o sorriso da Gioconda. São Paulo: FAU-USP, 1963. 
[Publicação 6]
“Renina”. São Paulo, março de 1963, 1p. (datilografado)
 “Introdução ao estudo da cerâmica”. São Paulo, junho de 1963, 2p. (datilografado)

1964
“Luciano Maurício”. Exposição de pinturas. São Paulo, 1964. [folheto]

1965
“Art nouveau: um estilo entre a flor e a máquina”. Separata de Cadernos Brasileiros. Rio 
de Janeiro, 28, março/abril 1965.
Anais do Congresso Internacional de Críticos de Arte. Rimini e Verucchio, 1965.
“Maria Luisa Leão”. Galeria Goeldi, São Paulo, 16 de novembro de 1965 [folheto]
 “Vilanova Artigas. Sala ‘hors concurs”. VII Bienal de São Paulo, 1965 [folheto]

1966
“Metamoldes de Flavio Império”. São Paulo, junho de 1966. [datilografo]

1967
“As artes plásticas em São Paulo”, in BRUNO, Ernani da Silva. São Paulo: Terra e Povo. 
Porto Alegre, 1967, pp.207-227
“Convênio internacional de artistas, críticos e estudiosos de arte (Rimini e Verucchio, 
Itália)”. Separata da Revista de História, n.67, pp.183-187, 1967.
“Revisões de Renina.”. Petite Galeria, São Paulo, 1967 [folheto]
 “Paulo Mendes da Rocha”. Acrópole, n. 343, p.17-18, set. 1967.
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“Arte cinética e ‘Pop Art’”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1967, s.p.
“Desenho e emancipação”. Caderno cultural do Correio Braziliense. Brasília, 16 de 
dezembro de 1967.

1968
Nus em série. São Paulo, Pioneira, 1968
“Arte em situação”. São Paulo, janeiro de 1968, 2p. (datilografado).
 “Desenho e emancipação”. Jornal do comércio. Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1968.

1969
Arte cinética e pop art. São Paulo, FAU-USP, 1969.
“Visconti e o início do século XX”, in PONTUAL, Roberto. Dicionário das artes plásti-
cas no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1969.
“Arte na praça”. Arte na Educação II, n.15, 27 de agosto de 1969.
“O Recôncavo e a Universidade”. Diário de Notícias. Salvador, 13 de novembro de 1969.

1970
“Desenho e Emancipação”, in Desenho industrial e comunicação visual. São Paulo, 
FAU-USP, 1970. 
 “Arquitetura brasileira para a Expo’70”. Acrópole, n. 372, p.25-26, abr. 1970.
“Desígnios industriais e arquitetura”. São Paulo, outubro de 1970, 2p. (datilografado).
“Nelson Leirner na FAU”. São Paulo, FAU-USP, 6 a 30 de novembro de 1970.

1971
Textos informes. São Paulo, FAUUSP, 1971. [1a edição]
 “Textos informes: A Família Artística Paulista”. Separata da Revista do Instituto de 
Estudos Brasileiros, n.10, pp.137-175, 1971.
“Antonio Henrique do Amaral”. Galeria Bonino, Rio de Janeiro, 1971 [folheto]
“Nota sobre o estudo da arquitetura no Brasil” in Anais do Encontro Internacional 
de Estudos Brasileiros / I Seminário de Estudos Brasileiros. São Paulo: IEB-USP, 1972, 
pp.457-458.
“Retrospectiva e qualidade”. São Paulo, 6 de setembro de 1971, 3p. (datilografado).
“Comunicação e Arte”. São Paulo, 10 de setembro de 1971, 1p. (datilografado).

1972
“Trabalho de um pintor: Portinari”. Separata da Revista de História, n.90, pp. 547-
564, 1972.



360

“Palavras num fim de curso”. São Paulo: FAU-USP, dezembro de 1972, 4p. (datilogra-
fado).

1973
Textos informes. São Paulo, FAUUSP, 1973. [2a edição ampliada]
Comunicação no Congresso no Zaire. São Paulo, outubro de 1973, 1p. (datilografado)

1974
Homem sem perspectiva encontra ponto de fuga. São Paulo, FAU-USP, 1974 
 “Roberto Burle Marx”. Galeria Bonino, Rio de Janeiro, 1974 [folheto]
Tudo novo. São Paulo, Fernando Millan / Gráfica Martinez, 1974. 
Subsídios para relatório sobre ensino de arquitetura (UIA-UNESCO) – n. 2. São Paulo, 
FAU-USP, 7 de fevereiro de 1974.
“Nelson Leirner” in A rebelião dos animais. São Paulo, 12 de fevereiro de 1974 (catá-
logo de exposição)
Subsídios para relatório sobre ensino de arquitetura (UIA-UNESCO). São Paulo, FAU-
USP, 11 de março de 1974.
 “Superfícies Habitáveis – Memorial 1”, Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, 12 de maio de 1974, p.5.
“Superfícies Habitáveis – Memorial 3”, Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, 2 de setembro de 1974
“Gregório no Museu de Arte de São Paulo”. São Paulo, 12 de setembro de 1974, 1p. 
(datilografado)
“A pintura urbana de Gregório”, Folha de São Paulo. São Paulo, 27 de setembro de 
1974.
“Etzel – santos e santeiros, arte e pobreza”. São Paulo, outubro de 1974, 2p. (datilografa-
do)

1975
Love story. São Paulo, FAU-USP, 1975
“O AUH e o TGI”. São Paulo: FAU-USP, março de 1975. (mimeo)
“A velha FAU”. São Paulo, 13 de março de 1975.
“História. Projeto e Arquitetura” in Informe ao I Encontro de História da Arquitetura 
e Teorização. São Paulo: FAU-USP, maio de 1975.
“As aquarelas de Babinski”, Folha de São Paulo. São Paulo, 29 de junho de 1975.
“A restauração”. São Paulo, 9 de julho de 1975, 2p. (datilografado)
“Homem e paisagem”. São Paulo, 28 de agosto de 1975, 1p. (datilografado)
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1976
“A velha FAU” in: Vila Penteado. São Paulo: FAU-USP/SCCT-ESP, 1976, pp.14-15.
“São Paulo e o ‘Art-Noveau’” in: Vila Penteado. São Paulo: FAU-USP/SCCT-ESP, 1976, 
pp.88-93
“A restauração” in: Vila Penteado. São Paulo: FAU-USP/SCCT-ESP, 1976, pp.130-131.
“A Habitação no Brasil e o Desenho Industrial”. Brasília, 21 de março de 1976, p.5 
(datilografado)
“Superfícies Habitáveis. Memorial 3”. Módulo, n. 42, março 1976, p.48.
“A Universidade e o Desenho Industrial”. Correio Braziliense. Brasília, 21 de abril de 
1976, p.9.
 “Habitação e Desenho Industrial”. Correio Braziliense. Brasília, 20 de junho de 1976, p.5.

1977
“Textos informes: Emigração universitária”, Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 
n.19, pp.7-14, 1977.
“Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem”, Geografia e Planejamento, n.26. São 
Paulo: Instituto de Geografia-USP, 1977.
“É o B-A-Bá”. São Paulo, 15 de abril de 1977, 1p. (datilografado)
“Cronometria e litografias de Renina”. São Paulo, 12 de setembro de 1977, 1p. (manuscrito)
“Beti Kok: ponha-se para fora da classe!”. São Paulo, 12 de outubro de 1977, 3p. (dati-
lografado)

1978
“Desenhos de Segall”. São Paulo, 19 de janeiro de 1978, 4p. (manuscrito)

1980
“Aldemir”. São Paulo, Edições João Pereira, 5 de junho de 1980, 1p. (datilografado)
“Oscar Niemeyer”. São Paulo, setembro de 1980, 3p. (datilografado)

1981
“Sérgio Ferro”. Projeto, São Paulo, v.32, p.21, ago. 1981.

1982
“Hebe”. São Paulo, 7 de março de 1982, 1p. (datilografado)

1983
“Art-nouveau, modernismo, ecletismo e industrialismo”, in ZANINI, Walter (org.). 
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Historia geral da arte no Brasil. São Paulo, Instituto Moreira Salles, 1983. [pp.453-484]
Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem. São Paulo, Nobel, 1983

1985
“João Vilanova Artigas e a escola de São Paulo”.  Módulo, especial Vilanova Artigas, 
p.23, 1985.

SEM DATA
“A Habitação no Brasil e o Desenho Industrial”. Brasília, 21 de março de 1976, p.5 
(datilografado)
“Odilea”. São Paulo, 2p. (manuscrito)
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Artes-Plásticas

Ensino

Publicações

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 ... 9076 77 78 79 8075 85

Nascimento em 2 de outubro, em São 
Paulo (SP), filho de Candido Motta Jr. e 
Elza Lichtenfels Motta

Ingresso no curso de Pedagogia 
da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras das USP (FFLC-
USP)

Convocado à prestar serviços 
militares durante a guerra

Conhece P. M. Bardi e Lina, 
através de Quirino da Silva

Estágio no serviço de menores, 
órgão criado por seu pai, 
precursora da FEBEM

Bacharel licenciado em 
Pedagogia pela FFLC-USP

Junta-se ao grupo que estrutura 
o Museu de Arte de São Paulo 
(MASP).  Ingressa no museu como 
monitor; frequenta o curso de His-
tória da Arte com Bardi ministrado 
anteriormente à abertura do museu

Bardi tem a intenção de fundar 
uma escola especializada em 
teoria e história da arte no 
museu, Flavio participa de sua 
organização. Ao longo dos anos 
no MASP, torna-se assistente de 
Bardi e diretor do ensino artístico

Roberto Sambonet chega ao Bra-
sil para trabalhar no MASP

28/09 - nascimento Guilherme 
Motta

20/06 - nascimento de Paula C. 
Motta

01/02 - nascimento Glória C. 
Motta

Roberto Sambonet retorna à Itália

Diretor interino do MASP, enquanto Lina e Bardi acompanham a mostra 
do acervo na Europa (1954/1955)

Viagem aos EUA, acompanhando 
Lina, Bardi e Chateaubriand na mos-
tra das obras do museu no Metropoli-
tan. Pesquisas no MET e  conferência 
na Columbia, "Arte no Brasil", convi-
dado por Frank Tannenbaum.
Desliga-se do MASP para dirigir 
os cursos na FAAP.

Representante do Brasil e 
co-redator do encontro "Museu, 
filme e TV" / ICOM e UNESCO 
em Bruxelas, entre julho e agosto. 
Visita a EXPO.

Conferências curso de Historia da Arte Moderna, organizado pelo MAC-
-USP, 63/64

Palestras em curso de História da Arte organizado pelo grêmio da Faculda-
de de Filosofia "Sede Sapientae", 64/65

Viagem a Minas Gerais, Guanaba-
ra e Goiás, "para estabelecer con-
tatos e coordenar os elementos 
necessários à realizacão de curso 
de pós-graduação na FAU-USP".

Presidente do IV Congresso Nacional 
de Museus, organizado pela ONU/
ICOM, no Rio de Janeiro, em julho
Participa do XIV Convênio de Artistas, 
Estudiosos e Críticos de Arte" em Ri-
mini, Itália; na mesma viagem partici-
pa também do Congresso de Desenho 
Industrial em Viena, onde também 
realiza pesquisa em arquivos.

Integra a delegação brasilei-
ra junto à Bienal de Veneza 
- comissão organizadora da 
representação brasileira

Participa do III Congresso 
Extraordinário da Associação 
Internacional de Críticos de Arte, 
em Kinshasa, Zaire.

Vai à Paris como juri da UIA e 
passa 1 mês viajando: Londres, 
Suíça, Amsterdam e Itália. 

Casa-se com Dione Lemke

Visita a França e Itália.

Viagem à Europa em seguência: 
na Itália faz tratativas para o livro 
sobre Burle Marx

Comissão nomeada para realiza-
ção do anteprojeto do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
de São Paulo. (com Sérgio Buar-
que de Holanda, Luiz Saia, Gomes 
Cardim e Souza Campos). Entrega do anteprojeto do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico 
de São Paulo. 

Membro da Comissão Municipal 
de Artes Plásticas

Organiza seminário na Universi-
dade Federal do Ceará (UFC)

Viagem a Ouro Preto com Sam-
bonet

Realiza palestras e participa nos 
encontros do "Arte na Cidade", re-
alizado em Curitiba, com Nelson 
Leirner, Marcello Nitsche, Antonio 
Arney, Poty.

Estágio no SENAI-SP

[final anos 30] Começa a estudar 
pintura com José Cucê, no Sindi-
cato dos Artistas Plásticos

[início anos 40] Divide ateliê 
comos amigos pintores Raphael 
Galvez, Sylvio Alves e Odetto 
Guersonni

Exposição coletiva no Sindicato 
dos Artistas Plásticos

Produziu para a TV Tupi o progra-
ma "Video de arte", durante todo 
o ano

Participa da equipe do concurso 
para o plano piloto de Brasília na 
equipe de Vilanova Artigas; são 
classificados em 3º lugar.

Organiza a exposição de dese-
nhos de  "Victor Brecheret" na 
FAU-USP 

Exposição de desenhos na Galeria 
de Arte São Luiz

Exposição de desenhos na Galeria 
Goeldi, no Rio de Janeiro

Exposição de pinturas no MASP

Exposição coletiva "Bandeiras e Flâmulas" com Nelson Leirner, Galeria 
Atrium, São Paulo

V Salão de Arte Moderna em 
Brasília

Participa da equipe de projeto 
do concurso para o Pavilhão de 
Osaka, na EXPO 70, com Paulo 
Mendes da Rocha

Participa da equipe do concurso 
do Beaubourg, com  Paulo Men-
des da Rocha

Exposição individual, Galeria 
Grupo B, Rio de Janeiro

Pinta os painéis no Minhocão

"Homem sem perspectiva", dese-
nhos, FAU-USP 

Exibição avant-premiere do filme 
“Superfícies Habitáveis” no IAB 
-São Paulo, com lançamento do 
livro Love Story.

Faz amizade com o pintor Mick 
Carnicelli

Exposição “Bandeiras na praça”, 
com Nelson Leirner. 

“Bandeiras na Praça” vai para o Rio 
de Janeiro, na Pça. General Osório

Apresenta na Prefeitura de São 
Paulo/Secretaria da Cultura o 
projeto de pintura dos pilares do 
Minhocão “Direção Jaraguá”. 

Exposição "uma amizade e uma 
atelier: Raphael Galvez e Flavio 
Motta", Museu Lasar Segall

"matrizes, filiais e companhias", 
exposição coletiva, SESC Vila 
Nova, 1979

Mostra de Desenho, exposição 
coletiva, Curitiba

Exposição de trabalhos no Teatro 
Guaíra, Curitiba.

Filme "Superfícies Habitáveis", 
realizado com Marcello Nitsche

Paraninfo da turma de formandos
da FAU-USP

Paraninfo da turma de formandos
da FAU-USP

São ministrados no MASP cursos 
livres de desenho, gravura, 
fotografia, propaganda e curso 
para crianças

Criação da Escola livre de Artes 
Plásticas, instalada na Al. Rio 
Claro. Uma única turma cursou a 
escola, entre abril e junho.

É criado o IAC, no MASP / 
anunciado como uma escola de 
Desenho Industrial. Cursos livres 
continuam paralelamente.

Iniciam os cursos do IAC. Flavio 
é professor efetivo de História da 
Arte junto com Bardi

IAC encerra suas atividades.                                                             
MASP abre o Curso de Formação 
de Professores de Desenho, 
dirigido por Flavio Motta. Dirigiu 
publicação "o museu".

Ingressa na  FAU-USP como 
professor de na cadeira n.21,  
"História da Arte e Estética" , para 
o 5o ano do curso

Prorrogação do contrato para 
continuar regendo a Disciplina n. 
21 / todos os contratos são reno-
vados por 3 anos, aprovação do 
curso  tramitava pela assembléia 
legislativa

Organiza grupo de estudos / 
leitura de Gideon, Espaço, tempo 
e arquitetura

Solicita um assistente para a 
cadeira n. 15. para o 2º semestre; 
sugere o prof.Dr. Renato Cirell 
Czerna

Cursos livres do MASP e o Curso 
de Formação de Professores de 
Desenho são transferidos para 
a Fundação Armando Alvares 
Penteado (FAAP). Flavio Motta 
organizou essa transferencia e 
assume como diretor dos cursos 
na fundação.

Afasta-se da direção da escola de 
artes da FAAP

Reestruturação curricular da 
FAU-USP 

Desenvolve pesquisa sobre "O artesanato no Vale do Paraíba", entre 62 
e 64

Reassume a diretoria do Curso 
de Formação de Professores de 
Desenho na FAAP

Solicitação de que Flávio 
Motta passe a reger também a 
cátedra n.25, "Estudos Sociais e 
Econômicos" no lugar de Juares 
Brandão Lopes, afastado, por 6 
meses

Coordenador dos estudos em "Museologia" no curso de pós-graduação 
de História da Arte e Arquitetura da FAU-USP / ministrou aulas de 
"Restauro" e "Museologia" - 64/65

Desenvolve pesquisa sobre o Movimento Modernista no Brasil, com alunos - FAPESP - 64/66

Eleito para substituir Eduardo 
Kneese de Mello na chefia do 
Departamento

Aprovação no concurso para pro-
vimento efetivo da cátedra, "com 
distinção" 

"Seminários sobre o recôncavo", 
na Universidade Federal da Bahia, 
entre 68 e 70 [coordenador da 
seção de Arte]
Ministrou curso intensivo na 
Universidade Federal do Ceará, 
História da Arte

Curso intensivo na Universidade 
de Brasília no ICA-FAU: "arte na 
vida urbana"

Afastamento 2 meses [junho e 
julho] em função da Bienal de 
Veneza.

Solicita mudança em seu regime 
de trabalho - passa a ser RDIDP, 
com 40 horas semanais.

Torna-se Professor Titular Passa o ano como professor 
convidado no Departamento 
de Arquitetura da Universidade 
Federal do Ceará

Aposentadoria é aprovada em 
12.06.90

Participa de reunião da ABEA 
entre professores de História 
da Arquitetura e Teorização, em 
Salvador; realiza uma das confe-
rências no encontro

Palestras na Universidade Federal 
do Ceará

Projeto dos cursos noturnos de 
educação popular

Artes Plásticas n. 4, São Paulo: 
“Exposição de Roberto 
Sambonet no Museu de Arte”
“Escola Livre de Artes Plásticas”

Habitat, n. 1, São Paulo:
“Um museu no estilo floreal em 
São Paulo”

Revista Sul, Florianópolis:
“Uma tela de Cézanne no Brasil”

Diário de São Paulo, São Paulo:
“Aspectos da civilização 
paulista”
“Artes plásticas” Diário da Noite, São Paulo: 

“Do panorama artistico”

Catálogo de exposição, Recife:
Francisco Brennand

Exposição Victor Brecheret, São 
Paulo:
“Roteiro para exposição”

FAU-USP, São Paulo: 
"Van der Velde"

Diário da Noite, São Paulo:
"Escola de arte ajuda indústria 
formando futuros profissionais" 
[entrevista]

Folha da Manhã, São Paulo:
"O ensino da arte do desenho 
deve estar ligado ao progresso" 
[entrevista]

Diário de São Paulo, São Paulo:
"O ensino de desenho no curso 
secundário"

FAU-USP, São Paulo:
Apontamentos de história da 
arte: o sorriso da Gioconda. 
Apontamentos de história da 
arte: milagre da fonte. 

Textos de apresentação das 
exposições: "Odiléa Toscano" , 
"Grassmann, Suede, Mario Gru-
ber e Darel".

Revista Cadernos Brasileiros, 
n. 28, São Paulo: 
“Art-Noveau, um estilo entre a 
flor e a maquina”

Exposição na Galeria Goeldi, São 
Paulo:
“Maria Luisa Leão” [folheto]

São Paulo: Terra e Povo, Porto 
Alegre:
“As artes plásticas em São 
Paulo”

Separata da Revista de História, 
n.33:
"XIV Convenio de Artistas, estu-
diosos e críticos de arte", 

Acrópole, n. 343, São Paulo:
“Paulo Mendes da Rocha”

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro:
“Arte cinética e pop art”

Exposição na Petite Galeria, Rio 
de Janeiro:
“Revisões de Renina” [folheto]

Jornal do Commercio, Rio de 
Janeiro:
“Desenho e emancipação”

FAU-USP, São Paulo: 
“Arte cinética e pop art.”

Dicionário das artes plásticas no 
Brasil, Rio de Janeiro:
“Visconti e o início do século XX”

Fundo Estadual de Cultura, São 
Paulo:
"Paço das Artes" [catálogo]

Desenho industrial e comunicação 
visual, FAU-USP, São Paulo:
“Desenho e Emancipação” (3ª 
edição)

Acrópole, n. 372, São Paulo: 
“Arquitetura brasileira para a 
Expo’70”

Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros, São Paulo, n. 10:
“A família artística paulista”

FAU-USP, São Paulo:
Textos informes.
Diário do Paraná, Curitiba:
“Gianguido Bonfati”

Artes Plásticas n. 2, São Paulo:
“E pur si muove”
“Ecos da Bienal de Veneza”
“Letras e Artes”
“O público e os pintores”

Diário de São Paulo, São Paulo:
“Rosselo de Jacopo Franchi e 
o gótico”

O Jornal:
“Cézzane revolucionário”

Habitat, n. 6, São Paulo:
“Arte Religiosa”
“Cartazes”
“O indio na bienal”
“Um livro sobre De Fiore”
“Um xilógrafo”
“Ver e compreender”
“Verde em São Paulo”

Habitat, n. 9,  São Paulo:
“Saul Steinberg no Brasil”

Habitat, n. 7,  São Paulo:
“Diana Addormentata”
“Lições de Arte para 20.000”

Diário de São Paulo, São Paulo:
“Homo Ridens”

Habitat, n. 10,  São Paulo:
“São Paulo e o Art-Noveau”

Habitat, n. 11,  São Paulo:
“A época do SPAM”
“A primeira turma da escola de 
propaganda”
“Intercâmbio com Pellizzari”

Habitat, n. 12,  São Paulo:
“Floreal”
“Prédio em Campinas”
“Predio Nações Unidas”
“O arquiteto Milton Roberto”
“Um lift para Paris”

Habitat, n. 13,  São Paulo:
“Afrescos: Penacchi”
“Escultura: Karl Hansen”
“Escultura Nova”
“Gravuras: David Perlow”
“Gravuras: Giselda”
“Inéditos de Brecheret”
“O antigo e o novo Itamaraty”
“O museu num álbum”
“Pintor solitário: Mercier”
“Zelia Salgado”

IV Centenário da Fundação da 
Cidade de São Paulo, São Paulo:
“400 anos de pré-história das 
artes”

O Museu de Arte de São Paulo, 
n. 5, São Paulo:
“Calixto, o pintor cândido”
“Lurçat”
“O realismo de Morandi”

O Museu de Arte de São Paulo, 
n. 3,São Paulo:
“Courbet na bienal de Veneza”
“Portinari meia-idade”

O Museu de Arte de São Paulo, 
n. 2, São Paulo:
“Portinari no museu”

Tese para concurso de cátedra, 
FAU-USP, 1957:
“Contribuição ao Estudo do 
Art-Noveau no Brasil”

Diário de São Paulo, São Paulo:
“Um caso de amor”

The Studio, Nova York:
“Brazilian Experiment: the 
Museum of Art, São Paulo”

Zodiac, n.6:
“Introduzione al Brasile”

Revista de História da USP, n.90, 
São Paulo:
“Portinari”

Correio Braziliense, Brasília:
“Desenho e emancipação”

Boletim de Psicologia, n. 35-36:
“O geométrico e o orgânico na 
história da arte”

“Renina”. São Paulo, 1p. (datilo-
grafado)

Exposição de pinturas. São Paulo: 
“Luciano Maurício” [folheto]

FAU-USP, São Paulo: 
“Nelson Leirner na FAU”

FAU-USP, São Paulo:
“Homem sem perspectiva en-
contra ponto de fuga”

O Orientador, São Paulo: 
“Departamento de Educação 
Popular”

A Noite, São Paulo:
“José Pancetti”

Hoje, São Paulo:
“Lula”

O Museu de Arte de São Paulo, 
n. 1, São Paulo:
 “As tapeçarias polonesas” [catá-
logo de exposição]

Redator da seção de arte "Vida 
das formas" no Correio Paulistano

Diário da Noite, São Paulo:
“Democristiano’ e filhos natu-
rais”

“Pavilhão do Brasil na Exposição 
Internacional de Bruxelas”, 2p. 
(datilografado)

Rio de Janeiro, Brasília e São 
Paulo:
Anais do Congresso Internacio-
nal Extraordinário de Críticos 
de Arte. 

“O sorriso da Gioconda”. São 
Paulo, novembro de 1962, 3. 
(datilografado) 

VII Bienal de São Paulo, São 
Paulo:
 “Vilanova Artigas. Sala ‘hors 
concours” [folheto]

“Metamoldes de Flavio Império”. 
São Paulo, junho de 1966. [dati-
lografo]

“Arte em situação”. São Paulo, ja-
neiro de 1968, 2p. (datilografado).

Ed. Pioneira, São Paulo:
“Nus em série”

Arte na Educação II, São Paulo:
“Arte na praça”

Diário de Notícias, Salvador: 
“O Recôncavo e a Universidade”

“Desígnios industriais e arquite-
tura”. São Paulo, outubro de 1970, 
2p. (datilografado).

FAU-USP, São Paulo:
“Textos informes”

Galeria Bonino, Rio de Janeiro:
“Antonio Henrique do Amaral”

Anais do Encontro Internacional 
de Estudos Brasileiros, IEB-USP, 
São Paulo:
“Nota sobre o estudo da arquite-
tura no Brasil” 

“Retrospectiva e qualidade”. São 
Paulo, 6 de setembro de 1971, 3p. 
(datilografado).

“Comunicação e Arte”. São 
Paulo, 10 de setembro de 1971, 1p. 
(datilografado).

Separata da Revista de História, 
n. 90:
“Trabalho de um pintor: 
Portinari”

“Palavras num fim de curso”. São 
Paulo: FAU-USP, dezembro de 
1972, 4p. (datilografado).

“Comunicação no Congresso 
no Zaire”. São Paulo, outubro de 
1973, 1p. (datilografado)

Módulo, n. 42, Rio de Janeiro: 
“Superfícies habitáveis. 
Memorial 3”
Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, São Paulo:
“O desenho jovem nos anos 40” 
[catálogo]

Textos informes:
"Emigração universitária" [relató-
rio sobre a atividade na Universi-
dade Federal do Ceará]

 João Pereira e Livraria Klaxon, 
São Paulo:
"Pequeno álbum - sete gravuras 
em metal de Aldemir Martins"

 Projeto, n. 32, São Paulo:
“Sérgio Ferro”

Historia geral da arte no Brasil, 
São Paulo:
"Art-nouveau, modernismo, 
ecletismo e industrialismo"

Nobel, São Paulo:
“Roberto Burle Marx e a nova 
visão da paisagem”

Folha de São Paulo, São Paulo:
“A pintura urbana de Gregório”

FAU-USP, São Paulo:
“Love Story”
"O AUH e o TGI"
I Encontro de História da Arquitetura 
e Teorização, FAU-USP, São Paulo: 
“História. Projeto e Arquitetura” 
Folha de São Paulo, São Paulo:
“As aquarelas de Babinski”
“A restauração”. São Paulo, 9 de 
julho de 1975, 2p. (datilografado)

“Homem e paisagem”. São Paulo, 
28 de agosto de 1975, 1p. (datilo-
grafado)

FAU-USP, São Paulo:
“São Paulo e o ‘Art-Noveau”
“A restauração”
“A velha FAU”

“A Habitação no Brasil e o De-
senho Industrial”. Brasília, 21 de 
março de 1976, p.5 (datilografado)

Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros, n. 19 , São Paulo:
“Textos informes: Emigração 
universitária”

“Desenhos de Segall”. São 
Paulo, 19 de janeiro de 1978, 4p. 
(manuscrito)

“Aldemir”. São Paulo, Edições 
João Pereira, 5 de junho de 1980, 
1p. (datilografado)

“Hebe”. São Paulo, 7 de março de 
1982, 1p. (datilografado)

“Odilea”. São Paulo, 2p. (manus-
crito)

Módulo - Especial Vilanova Arti-
gas, Rio de Janeiro:
“João Vilanova Artigas e a escola 
de São Paulo”

“Introdução ao estudo da cerâ-
mica”. São Paulo, 2p. (datilogra-
fado)

Centro Cultural Lume, Rio de 
Janeiro: 
“Gianguido Bonfati” [catálogo de 
exposição]

Galeria Bonino, Rio de Janeiro:
“Roberto Burle Marx” [folheto]

São Paulo, Fernando Millan/ 
Gráfica Martinez:
“Tudo novo”
FAU-USP, São Paulo:
“Subsídios para relatório 
sobre ensino de arquitetura 
(UIA-UNESCO) – n. 2.” 

A rebelião dos animais [exposi-
ção], São Paulo:
“Nelson Leirner”
Suplemento Literário de O 
Estado de S. Paulo, São Paulo:
“Superfícies Habitáveis – 
Memorial 1”
“Superfícies Habitáveis – 
Memorial 3”

“Gregório no Museu de Arte 
de São Paulo”. São Paulo, 1p. 
(datilografado)
 “Etzel – santos e santeiros, 
arte e pobreza”. São Paulo, 2p. 
(datilografado)

Correio Braziliense, Brasília:
“A Universidade e o Desenho 
Industrial”
“Habitação e Desenho Industrial”

Geografia e Planejamento, n. 26, 
Instituto de Geografia-USP:
“Roberto Burle Marx e a nova 
visão da paisagem”

“É o B-A-Bá”. São Paulo, 15 de 
abril de 1977, 1p. (datilografado)

“Cronometria e litografias de Re-
nina”. São Paulo, 12 de setembro 
de 1977, 1p. (manuscrito)

“Beti Kok: ponha-se para fora da 
classe!”. São Paulo, 12 de outubro 
de 1977, 3p. (datilografado)

“Oscar Niemeyer”. São Paulo, 
setembro de 1980, 3p. (datilogra-
fado)
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