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Síntese percurso do arquiteto Vilanova Artigas,
à prática profissional,particularmente refere também àno que se mas

compreender os processos de transformação que lhe permitiram construir um

Synthesys
not only concerning to his professional,Vilanova Artigas, to

ofalways the view thepractices,his political and cultural at

reference place in the historythat allowed him to construct aprocesses
of Brazilian architecture.

lugar de referência na história da arquitetura brasileira.

Analisar e comentar o

but also

cultural e política, à luz do contexto histórico e arquitetônico, visando

historical and architectonic context, aiming to understand transformation

Analysis and comments about the itinerary of the architecte
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Fôssemos infinitos

Tudo mudaria

Como somos finitos

Muito permanece.

(Bertold Brecht)

1
I
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APRESENTAÇÃO

Este para
mestrado, visão panorâmica sobre Vilanova Artigas suae
atuação como arquiteto. Partíamos de uma documentação já sistematizada, e
que imaginávamos completa, do memorial apresentado por ele na ocasião do

para professor titular 1984,FAUUSP,concurso na em
da Fundação Vilanova Artigas. desenvolvemospesquisasAs que nessa
entidade intimidadeproporcionaraoito 1986 1994,por anos, a nos

suficiente saida, precisariamidenti ficar de aspectos serquepara

lapidados e devolvidos domínio público.ao

segmentos diferentes capazes de referenciarElaboramos então,

de seus projetos e obras,
apresentados àIsso originou três trabalhos programados,não publicados.

plano para dissertação final.banca de qualificação junto Neste,

levantávamos hipóteses de outras questões contidas no universo daacerca

atuação de Artigas. As recomendações da banca, dispensavam a
trabalho sugerindodo naquela deinclusãoampliação etapa, apenas a

principais projetos e obras.

qualificação, contudo, fatoapós dosmudavaLogo uma novo rumoo
defrontamos com ma is outros projetosacontecimentos: quase duzentosnos

atividades de Artigas,das curiosamente relegados, inclusiveiníciodo

imagens nos

uma biografia comentada,a presença de Artigas:
e uma documentação complementar com depoimentos

uma relação sistematizada

com o

no entanto,

do acervoe também,

Nossa intenção era,

e reunimos

o nível detrabalho teve início em 1994 .
apresentar uma
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colocou dois problemas. Primeiro,
material, relação de projetos que apresentaríamos finalização doa na
mestrado, se tornara incompleta em cerca de um terço do total, número por

significativo para ser desprezado. Segundo,demais como novos
maioria deles não tinha identificação?nossa proposta

àquela altura,Enfrentamos,

trabalho cuja pesquisa se enriquecia com a localização do novo material.
Reformulamos.

nuances damaterial deixou transparecer certasesse
em contraposição a questões que julgávamostrajetória inicial de Artigas,

havia de conhecidofundamentadasconsolidadas. Estas, es tavam queno

Mas outra história se delineava atrás daqueles projetos.anteriormente.

minimamenteidentificarcorridaNuma contra tempo, propusemos anoso
obra construídalocal, cliente,data.Ou seja,cada um dos projetos. ou

dograndedadostais partelocalizarimpossibilidade denão. Na em
elucidartentandoprojeto por projeto,material, comentarcomeçamos a

atribuir uma data provável.lógicas internas que permitissem, pelo menos,

Nesse processo foram ressaltando peculiaridades da atividade profissional

de Artigas. Após termos comentado cerca de setenta projetos, vislumbramos
inevitável: não havia linearidade. Artigas se relacionava com o novo, oo

através de Retomamosdesconhecido, elaboradoavanços recuos. textoe o
este jábiografia. Para demonstravanossa surpresa, tambémse emcomo

novo material sinalizava. Passamos a desconfiar dadesacordo com o que o

precisão dos próprios depoimentos de Artigas, todos muito posteriores, e

se a

por ele mesmo.

projetos na

diante do novoIsso nos

incluir os

teor de umnão oo impasse de reformular ou

O contato direto com
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partimos para checá-los naquilo que interessava. deEssenos processo

onde comentários de projetos

naturalmente ganhavam lugar.

seria possivelnão continuar comentando cada projeto,Evidentemente na
num conjunto de

Não dispúnhamos do tempo necessário tal estudo.seiscentos. paraquase
escrita, desses projetos,àentãoRestringimo-nos

Critérios semelhantesquestões determinadas.porém, e

conhecidobem mais1944 fossepartir dede Artigastrabalho nosso.a
construímosprojetos,documentosdepoimentos,Confrontando textos, e

contribuição à arquiteturaenfim, suae

que ora apresentamos.brasileira,

caminhos de Artigas naquilo

questões do universo

as
da arquitetura.

inúmeras facetas.de suas

metodologia adotamos entrevistas,Como
documentos de Artigas,quaisquer outros sempre que possivelescritos e

outras fontes de referência bibliográficas, documentais,confrontados com
formais informais. O resultado aproxima deeconversasdepoimentos, se

comentada, de caráter historiográficoleiturauma

o estudo de projetos, depoimentos,

que poderia ser considerado singular, aproximando-nos,

um olhar sobre Vilanova Artigas

também nos

e suas interrelações com processos paralelos

passaram a

Por isso revisitamos essa conjuntura histórica em algumas

amadurecimento foi transformando a biografia inicial num outro trabalho,

e investigativo, à luz

Como numa aventura histórica,

sinuosidades que lhe permitiram definir uma identidade própria dentro

ser adotados

com um olhar novo

analisado cerca de setenta deles

percorremos os

Nossa intenção era reconhecer

medida em que tinhamos

análise visual,

projetos posteriores, muito embora o

ao mesmo tempo, de

em que ele se movia.

e não
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de relações históricas, politicas culturais. complementaçãoComoe

de iluminar interfacesrecorremos dacapaz

também politica.

Na construção do texto permitimo-nos por vezes algumas breves anotações e

com contextualizações e comentários.
assumem caráter ora mais genérico, expondo simplesmente,Es tes

especifico, quando a complexidade parecia exigir um espaço maior.

fio condutor elegemos práticaComo arquitetônica. Contudo,a e

particularmente determinadosem processos,

prática politica inútil,confundida tarefacom a que nos pareceu

diferenciá-las. Tentamos nos equilibrar na tensão entre ambas.

relevante atuaçãoNecessário registrar ainda, que embora reconheçamos a

tratar dessade Artigas nãoensino de arquitetura, ano

trabalholongo doestá presentequestão particular. Se aoem

seria possivel falar sobre Artigasacreditamos

impunha-se em alguns momentos.além de lhe Masser

sem nos deter exaustivamente.

Enquanto organização procuramos respeitar, sempre que possivel, uma ordem
Dividimos capítulos,trabalhocronológica. introduçãonoveemo e

principais dados biográficos de Artigas.dosconclusões,

Deliberadamente optamos por não incluir relação de seus projetos,a como
inicio, da impossibilidadepretendido de de sistematizá-la

convenientemente pelas razões já expostas. Fica Apara uma outra etapa.
processamento maispara umrecursos adequadodefalta das imagens,

presença de Artigas na prática arquitetônica e

e ora mais

entramos e saimos,

citações, aprofundando-nos em outras

sem tocar nesse

tema que,

além de resumo

que não

a uma bibliografia auxiliar,

nos propusemos

essa prática se

é porque

em virtude

tão caro,

encontra tão
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levou também, referências ao
longo do texto. Contamos com a compreensão de todos.

O primeiro capítulo do étexto tratado forma de apresentaçãocomo uma

arquiteto, fazendodesse de próprias palavras retiradas deuso suas
várias entrevistas depoimentos concedidos em diferentes épocas. Acimae

de tudo, visamos capítulo quadroneste de formaçãocompor um sua
intelectual profissional, além de inquietações artísticase suas e
arquitetônicas.

início da vida profissional de Artigas como

engenheiro-arquiteto, relações trabalho, primeiros projetosdesuas e

Mundial dasdo da 2a.obras de arquitetura, dentro Guerracontexto e

também dos referenciaisdificuldades período do Estadodo Novo. Trata
planomarcado,ele naquelearquitetônicos tomados momento, nopor

pela busca de um lugar entre os profissionais que atuavamindividual, em

São Paulo.

partir do envolvimento de Artigas com

rebatimentos práticaprática política vai encontrar naqueuma
período de transição qual abandonaarquitetônica. deTrata noum sua

condição inicial de isolamento para aproximar-se de colegas paulistas e,
cariocas, empenhados caracterizarprincipalmente, "arquiteturaem uma

reunir refletirbrasileira" de interesses políticosmoderna ecapaz

destaqueimportantesObrasnacionais. merecem neste capítulo, por
iniciação de Artigas linguagemnuma sidorepresentarem haviaa que

cariocadesenvolvida pelo uipseminava-se,grupo ITiã3 qdê nosagora,

infelizmente nos

O terceiro capítulo é construído a

a restringi-las a pequenas

O segundo capítulo aborda o
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principais urbanos do pais .centros Dentro dessa aindaproposta
inexplorada, Artigas consegue preservar certas singularidades.

O quarto capítulo desenvolve cenário de franca contraposição àsse no

políticas imperialistas levadas cabo parte dos EUA. No contextoa por
histórico da lado das
formulações do projetos e obras
estej am pautados, última instância, legado de Corbusier,Leem no

cenário particular das condições locais.

capítulo conflitosexpõe gerados interior doO quinto confrontono

prática política prática arquitetônica. Pressionado pelas proposiçõese

expressão artística do socialismo,

confundidade "moderna", alturada arquitetura essa come, a

de contrapõe ambas,interesses capitalistas, Artigasoutro, numase a

frente discurso e prática. Tomadoatitude inevitável de quem põe frente a

abandona a prancheta porpor uma crise pessoal, política e arquitetônica,

algum tempo, em busca de reencontrar suas próprias origens.

O sexto capítulo trata da agora

período de intenso debate,

confrontar linguagens de origens culturais diversas, ArtigasDisposto a

procura
arquitetura passa então,Sua

ordens, enquanto seu desenho tende a se concentrar na qualidade do espaço
forma volumétrica.domuito ma is que na éSeinterno, que importa,o

relações humanasabrigo para que as se desenvolvam,definir o

habilmente transposto para o

explicitar na prática a

tomado como

sob uma

retomada do fazer arquitetônico em 1956,

um lado,

muito embora seussocialismo soviético,
se coloca politicamente ao

à sua própria atuação anterior.

do "realismo socialista",

perspectiva crítica com relação às posições colocadas durante o

o avanço

atitude crítica que formulara anos antes.

"guerra fria", Artigas

e inclusive,

a expor formalmente contradições de todas as
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tecnológico passa construção da dinâmica doa na espaço
interno.

viés trabalhoSeu encontra respaldo nos
colegas encanta principalmente, j ovens estudantes. Geradoe Sãoe em

ambiente propicioPaulo diálogo, critica aperfeiçoamento,um ao e
ampliam-se perspectivas atuação diferente. Circunstânciasas para uma
particulares permitem formulações arquitetônicas tanto no plano danovas

especulação estética, comprometimento práticacomo no com uma que
contemplasse mais de perto os interesses sociais.

sétimo capitulo explora dos mais dificeis históriaO damomentosum

recente do pais, golpe de 64 num primeiro momento, e,

definitivamente, possibilidades de encaminhamento dos ideais

companheiros.politicos, e arquitetônicos, colocados por Artigas seuse

debusca niveis, inicia-sedo fazerNa que

terminapolitica,partilhamentodissidências emque, começa eme se

é penalizado pelosArtigasturbilhão,arquitetura. deNo centro um

poderes centrais e

oitavo capitulo afastado Universidade,daaborda periodoO em que,o

exclusivamente à prática na prancheta,Artigas quase

interessantes.bastanteproj etos algumas obras Sãoe os

maioria dos projetos estão vinculadostempos do "milagre brasileiro"

à iniciativa pública. essa época, Artigas vai elaborar propostasPor no
âmbito do desenho urbano. Como profissional da prancheta, este periodo é
de muito trabalho, embora totalmente isolado

também posto em xeque por alunos e companheiros.

o AI-5,

e alijado do debate.

e a

truncam as

um processo

no qual o

Com proposições como essa Artigas se lança na pesquisa de outro

em diferentes

dentro da arquitetura moderna.

saem inúmeros

se dedica

ser um aliado

de onde
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capituloO aborda à Universidade apósvolta dez denono a anos

afastamento alunos professores.reconquista de entree a espaço eum

tambémidéias doExpõe algumas de Artigas sobre arquitetura, tratae

concurso para Professor-titular enfrentado dentro da FAU.significado do

contribuição deconclusões, fazer breve balanço daNas procuramos um

aspectos que seriam a nosso ver relevantes em seu trabalho.

Artigas à experiência da modernidade na arquitetura brasileira, apontando
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INTRODUÇÃO

"...O edifício criado pelo homem, tudo que é
prevalece no conjunto do a

linguagem do autor, de todoexpressãomas como a o
conhecimento artístico da época em que foi feito. E esse
projeto, quanto se cristaliza

séculos, ele não pode jamais parar de falar. Separa-se
livro de autor, costasumcomo seu para o

próprio autor, passa a ter vida própria.”

(Artigas, 1984)

É possível presença singularque Vilanova Artigas temconstatar nauma

àsestá relacionadoistoarquitetura brasileira.história da Em parte,

historiografia distinguerespeitáveisinúmeras obras suaque acom
estar relacionado também aatuação profissional. Mas em parte, umaparece

encaminhamento de questões daparticipação ensinomarcante e nono

arquitetura moderna no Brasil.

relevância de algumas de suas obras,Mais do que tentar destacar a nosso
sentido de apreendertrabalho vaineste totalidade dosnointeresse a

permitiram Artigas construira consideramosoque queprocessos uma
panorama da arquitetura brasileira.identidade própria no Dentro dessa

perspectiva, mostrar aindaprocuraremos trajetóriaquenossa a
I

profissional de Artigas permite distinguir duas posições relativas que

. <4

--

assim como

fala para os

criado por ele, ambiente com

no edificio.

vira-se de
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Uma, que acata

tomando-

referenciais para rebelaoutra,as como e que se e procura
constituir parâmetros próprios, que vão servir de referência dentronova
do quadro da arquitetura brasileira.

afirmarPodemos atuação de Artigas distingue algumasque a se por
peculiaridades até mais 1953. devemosMas reconhecer contudo,ou menos

prática até ali, comprometidaestava experiênciascertasque sua com

arquitetônicas quais havia tomado através docontato. Quercom as

convivio direto profissionais, pela influência deoutroscom quer

internacionais,determinadas da arquitetura, nacionaiscorrentes e

visualizadas no contexto politico-cultural da época.

A partir de 1956 no entanto,
adotara anteriormente. Dessereferenciaisdiferentes dosbases, que

Distanciando-sepróprios.caminhar porem diante.momento rumospassa a

pelos arquitetosprincipalmentearquitetônica levadada experiência
pais, Artigas pareceàquela altura já disseminada por todocariocas, o

políticoscompromissos arquitetônicostentado desvencilhar deter ese

50.

sentido, repercussãomostrar denesse que aProcuramos suas novas
arquitetos, principalmenteoutrosentre deformulações maisgerações

1 jovens, vai colocá-lo a partir do final dos 50, num papel inusitadoanos
encaminhamento de outrasde referência para o propostas arquitetônicas,

- da arquitetura paulista,particular panorama também naquelano masem
praticada por todo o pais.

E 
á

--

L

ser recolocada em novassua prática começa a

que assumira até inicios dos anos

sua prática,

e desenvolve tendências já colocadas pela cultura arquitetônica,

esse arquiteto assume no contexto da arquitetura do pais.



25

de Vilanova ArtigasO encontra, deentrenome outrosse o
arquitetos contribuíram constituir história da arquiteturaque para a

Brasil. poderíamos dizerrecente Entretanto, trajetóriano que sua
profissional estava ainda relativamente inexplorada.

Tomando base constatação, inúmeraslevantamos questõespor essa pouco
esclarecidas respeito desse arquiteto.

Na busca de respostas para algumas perguntas, sentimos instigadosnos a

itinerário profissional. pesquisarmosMastentar recompor seu ao a

defrontamosexperiência arquitetônica de Artigas, não com oraro nos

níveis deimbricamento ativa participaçãodesta outrosemcom sua

atuação, principalmente na área cultural e política.

Nesse sentido,
viesestambémexperiência profissional outrossónão commascom sua
formar

trans formandoacaboudécada 30,Politécnica, deEscola sequeenana
interrelaçõesbrasileira. Quefigura da arquiteturaproeminentenuma

conduziram

Artigas faz parte de uma geraçãoque pela data de 1937,formatura,sua

que começa e
político, determinado pelo Estado Novo Guerra

sido referênciasteriamQuais arquitetônicasMundial. suas nesse
panorama? Que relações teria estabelecido trabalho de pioneiros da
arquitetura moderna em São Paulo como Warchavchik, Flávio de Carvalho ou

com o

as questões básicas que animam este trabalho se relacionam

a construir um lugar de destaque entre os arquitetos brasileiros? É certo

nos exíguos trabalhos existentes a

contidos na trajetória de um estudante que veio do Paraná para se

a atuar profissionalmente num clima de isolamento cultural
e pela deflagração da 2a.

sem dúvida,

Artigas teria desenvolvido com as questões de seu tempo que o
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Rino Levi? certo modo contemporâneoDe grupo de arquitetos cariocasao

ligado a Lúcio Costa, que relações Artigas manteve com esse grupo?

lado, sabe-se que Artigas militanteDe outro do Partido Comunista.era
Quando teria entrado prática politica? Que implicaçõescomoe para essa

prática profissional? Que tipo de atuação Artigas

arquitetos dianteentre da arquitetura brasileirasustentou os e como
membro desse partido?

também conhecidasSão ligações ensino da arquitetura, assimcom osuas

atividade de professor da FAUUSP durante longo periodo. Porquecomo sua

que papel teria desempenhadocaminhoArtigas teria enveredado por eesse

compulsoriamente aposentado como professor peloUniversidade aténa ser
dede dezdela mais anos? termosAI-5 1969, afastado Emporem e

estreitasque Artigas mantinhatambémassociação profissional, sabe-se
entidadeforma participava dessaderelações IAB, e quequemascom o

sua prática?influencias isso teria em

percurso profissionalque compõeminúmeras obrasAo pesquisarmos oas
depararmos com classificaçõesé relativamentedesse arquiteto,

principio um tanto apressadas, afirmampareciam como as quenos aque
de"corbusianos", acordo"wrightianos" obrasperiodos ou com as

pertinência de tais afirmações? Em que
teria conseguido destacar cenáriobases Artigas da arquiteturase no

desempenhoupapel debrasileira, no formaçãoque processoe e
transformação da arquitetura moderna no Brasil,

criação de novas propostas?

enfocadas. Seria possivel aferir a

comum nos

isso teria tido em sua

a ponto de influenciar a
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Foi enfim, perspectiva de encontrar respostas para uma presença
referencial arquitetura paulista brasileira,na e que nos proposemos a

analisar e comentar percurso de Vilanova Artigas.tentar recompor, o

colocadasquestões priori investigaçãoQuatro nortearama nossa no

deste trabalho. A primeira delas diz respeito mododecorrer ao como
Artigas se relaciona o desconhecido, principalmente dentro danovo,

prática arquitetônica. A segunda, diz respeito ao modo relacionacomo se

estabelecetécnico ligaçõesconhecimento entreo e essecom como

essência artistica da arquitetura. A terceira, se coloca

atravéssociedade daarquiteturaplano do relacionamento entre eno
refere ao mododimensão politica. A quarta, se

élhequadro da arquitetura queoutras práticas arquitetônicas nocom
delongocolocadasAtravés dessas questõescontemporâneo. suaao

históricos, mostrarà dos tentamosluztraj etória asprocessossempree

arquitetura brasileira.

arquitetura brasileira é possivel verificar,história daquadro daNo
trabalhos sobreausência derelativapela bibliografia disponível, uma

pouco se conhece. Porém, e

trabalhos dedicadosobservamos entreao mesmo tempo quecuriosamente, os

à documentar e/ou analisar história recente da arquitetura brasileira,a

conteúdos polêmicos,decitado dentro muito emboracostumaArtigas ser

não tivesse sido ainda, ver, objeto de investigaçõesa nossosua presença

mais aprofundadas.

singularidades que levaram Artigas a construir um lugar próprio dentro da

com o

com essa

como Artigas se relaciona

Artigas. Mesmo quanto ao conjunto de sua obra,

conhecimento e a
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Nesse sentido, acreditamos

contribuição para estudantes, pesquisadores estudiosos, talvezos e em
dois niveis distintos. analisamosComo de Vilanovao percurso
Artigas à luz da história arquitetônica, politica cultural do períodoe

obra insere, possivelmente servirá de referênciasuaque seem para a
realização de estudos do próprio Artigas,outros também,acerca e para

questões da história da arquitetura Brasil.recente Darever no mesma
forma, longo de leitura situar, refletircomo ao nossa procuramos e

razões subj acentes de transformação da trajetóriaapontar ao processo

profissional de Artigas, imaginamos ter lançado um olhar diferente sobre

conteúdocontribuição arquiteto. Sob talvezaspecto,sua como esse o

deste trabalho venha instigar outras leituras e eventualmente discussões,

deenriquecercontribuiria, de todo modo, processooo que para

conhecimento da história da arquitetura no Brasil.

presente trabalho poderá constituir uma

um pouco

que o
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CAPÍTULO 1

Construindo caminhos para ser arquiteto

23 de junho,

em São João,

(Artigas, depoimento em Fortaleza/1931)

valeeu

conj untura social,biográfico, apanharmas sempre a

dentro da qual cada um de nós se formou."

(.Artigas, depoimento a Rodrigo Lefèvre/1962)

Arquiteto brasileiro de obra respeitada,João Batista Vilanova Artigas.

personalidade acima de qualquer circunstância.professormarcante,

da contribuição brasileiraDefensor da qualidade, ao
Militante politico paracultura universal.conjunto da questõesquem as

relevância. Polêmico,maior portador desociais discursoa eraassumem

Digno,de prática consequente. bem humorado, irónico,farto severo,e
apaixonado, indignado, instigante, contundente. Arrojado simples ume a

simpatias antipatiasAngariava esó facilidade.comtempo. a mesma
só permitiu que tempo abalasse quando jáoeConquistou espaço, o na

"...nasci

em todos os niveis,

como dadocreio que não dar isto

é João Batista, inevitavelmente".

a pena.

dia de São João. E quem nasce nessa época.

em Curitiba por volta de 1915.
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ante-sala do , começou a devolver as questões que lhe colocavam a
respeito do futuro, gerações mais decidissempara que as novas o que
fazer dali frente. Seriam sinais de imaginava tarefapara quem sua
cumprida?

Figura interessante, João Vilanova Artigas,

dificilmente seria confundido classe média faz de siretrato que a

Irrequieto, ativo, talvez pudesse confundido maismesma. ser com o

operário deste século:imigrante do brasileiro de origenscomeço

aculturado. interiorano e urbano ao mesmo tempo.internacionais,

são muito clarasorigens do Artigas nãoVilanova Artigas. As nemnome

ficou conhecido o arquiteto ade modo geral,para o próprio Artigas, como

tornou-se paulista.Artigas não era paulista,

Num depoimento,1915.junho deParaná, de23Curitiba,Nasceu emem
éBrasilio Artigas imprecisa.pai,ascendência decomenta seuque a

é adotado,que são.Artigas a gente não sabe bem"(■ • ■) seoos

Artigas. minhasuruguaio tenhodo Issoprodutofomosnós eunome

libertador do Uruguai, além de solteiro, não deixou

arquitetodepoimento vai além:Em outro o um pouco

tenho bem certeza dos detalhesr nem nós conhecemos; eu não acreditomas ,

"grande mestre da arquitetura paulista".

**2descendentes

"cosmos"

com o

Se o nome

1 conforme diz em seu último depoimento, concedido ao Olhar Eletrónico em outubro de 1984.
2 Depoimento em Fortaleza, 1981.

quem alguns se referem como

como gostava de ser chamado,

eu não

suspeitas, porque o

"Artigas é um nome que se perde um pouco na história do Paraná,
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nem que meu avô tivesse atestado de nascimento, é claro. Há quem diga que

Rio dodo Grande Sul, nós descendentes doo nome vem e que somos

libertador do Uruguai, não guardo em relação isso,certezaeu nem uma a

nenhumaisso não importância. Artigastem Os dogenteeram campo ,

camponeses, pequenos proprietários agrícolas,

demais, patriarcassevera campestres;severa, um pouco pequenos

autoritário avô Artigas. (. . .) irmãos, velhos Artigas ,Oso meu os eram

três irmãos: João Evangelista, meu avô,um chamava-se tio avô Eloimeu e

tio Marcelino. tio Marcelino histórias,contador deO poeta,meu era

tocador de violão, Me lembro muitoera

ter ido paradeste tio velho, mesmo deantes eu

tio Marcelino ia do avô,quando alguém dizia entãocasapara aque o

Marcelinotiocrianças reuniam látodas contarescutarpara oseas

capacidade incrível de contar históriasEsse homem tinhahistórias. uma

todas aquelas histórias dohistória do Pedro Malazartede ecamponeses:

O que haviafolklore brasileiro em geral.folklore paranaense e de todo o

notável vocaçãoavô,Artigas , não tantoen tre era umameucomos

literária, isso não há dúvida nenhuma; e artística. Porque quando menino,

avô , de desenhoslivroslembro, unscasananos

é claro,você não sabia importância de procurar autor,o masnem aque

entre os Artigas, havia um tio meu chamado Gersim, grande desenhista, não

fazer lá Curitiba, jovem daquela época,todonadatinha comoemque e

todo desenhando careta de artista de cinema: Tom Mixtempo eopassava

minhada família,É havia dentro lado dos Artigas,noqueoutros. um

realmente,lado,grande pendor prá desenhoesse para o

3 Cidade do interior do Estado do Paraná.

Teixeira Soares3, porque

o homem que as crianças gostavam.

uma gente de formação muito

eu me do meu

em particular,

que havia
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vocação literário-musical, do lado do Marcelinocertapara uma que eram

homens tinham gaitas,tocavam violão etc. ,que e e que

tuberculosos vinte de idade. Famílias inteirasaos anos que se

consumiam tuberculose a tingir idade.de 30 deantes Nosna os anos

Artigas, então, minhas tias, tios, há coleçãoetc. ,as meus uma

infindável de tuberculosos de todo jeito,

Vilanova, avós Vilanova é italiano.pertence maternos. O Meuaos nome

um imigrante veneziano,avô era que veio para cá por volta de 1860, muito

ajudou como operário na construção dajovem ainda, 14aos

que por circunstâncias estranhas,estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, o

Em outro depoimento,projeto é do engenheiro Teixeira Soares, veja você.

italianos. avôminhaavós da mãe Meu"Meus por partecomenta: eram

Por estranhoMinha família ainda existeVilanova, veneziano. Veneza.em

visiteiatrásHá poucofamília de advogados.qu e seja é tempo euuma

'éVilanova , eles me perguntaram:assinei, no hotel,quando euVeneza e

„6veneziano?'. A família ainda existe lá.

infânciaà particularidade circunstânciasDevido das aque cercaram e

avós maternos e paternos foramadolescência de Artigas,

estreitando durante os longos periodos de permanência em Curitiba.se

26A morte prematura de seu pai, quando futuro arquitetoaos anos, o

levou sua mãe,cinco anos de idade, D. Alda Vilanova,contava apenas

Rodrigo Lefèvre, outubro de 1962. 
Rodrigo Lefèvre, outubro de 1962. 

i Fortaleza, 1981.
* Depoimento a I
5 Depoimento a !
6 Depoimento em

e poucos

uma languidez estranha.

a se

anos de idade,

os laços com seus

em geral morriam
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João Batista,filhos, Giocondo
vilarejo, Teixeira Soares, no interior do Paraná.

disso, boa da infância de ArtigasPor conta parte foi marcada pela
cultura extremamente simples e interiorana do meio semi-rural paranaense,
longe da sofisticação dos grandes contandocentros aindae com recursos

comparados à média da vida urbana.mais Situado
km à Curitiba, Teixeira caracterizava-seSoares por essa época

frente exploração de madeira,de "ponta de trilho",umacomo nova uma

referência natural ao ramal ferroviário que terminava ali.

destacado de modo especial para eleo

ensino público. Recém-chegada de Curitiba,foi

atividades de professora primária naAlda Vilanova passouD.

escola pública daquela pequena localidade, enfrentando sozinha tarefaa

si chegatrês meninos .sustentar os

principalmente se considerarmosinicio dos anos 20,

mulher naquelas condições provincianas.papel estabelecido Ao para a

Alda Vilanova,atitude corajosa assumida por tantoD. no que

independência interesse pela qualificação do sujeito aindasua como no

parece ter repercutido em Artigas e talvez sinalizeque no meio rural, as
ensino que manteve ao longo da vida.

formação intelectual dos própriosAldade D.A preocupação filhos
parece ter preponderado acima das dificuldadestambém é evidente, e que

Torna-se mais nítida inclusive,
filhos pelas exigênciasafastamento dos daquando escolaridade acabao

possíveis vantagens dasobreprevalecendo as convivência familiar mais

no contexto da época,

fortes ligações com o

a exercer as

com a

transferir com os para um pequenoe Joel,

aquela precariedade de recursos colocava.

Nesse ambiente,

a presença de sua mãe no

O fato em

se refere à

parcos se

que parece ter se

a surpreenderde educar e

oeste de
a menos de 200
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estreita. grau de compromisso que
mantinha formação escolar também, reconhecimento
quanto ao papel da cultura essencialmente urbana.

recordações de infância, Artigas teve oportunidade deDe destacarsuas

alguns cenários que ficaram mais presentes Rememorando-os
depoimentos épocas bem posteriores,concedidos fala vaiemem sua nos

revelando,

naquela pequena localidade do interior paranaense:

armazém de erva-mateera

reuniam os meninos que queriam aprender a ler.qual se

fui para escola porque nãoler, mas apara a

sóirmão,dois meninostinha jeito deixarde meu eem casa , eu e

escolatendo voltado da eu

soletração'estômago'.consegui soletrar palavra Mas eraaa

ficou muito alarmada poisminha mãees-to-má-go,engraçadíssima: eera

que nós tivéssemostínhamos aprendido a ler de graça,pensou que nós sem

guardo recordações impressionantes. Umafeito isso.

de Ruy Barbosa, dasdia foi dadelas morteoutro umaocorreuque me

ocasião, seinão razão.lembro dada tas Masporqueque eu mepoucas

figuras impertinentesvilarejo de Teixeira ondeSoares,falou-se asno

Barleta,Sr. velho italiano

dodono ele chefetempo da banda doaçougue,como eramesmoaoque

Esta bandatocava pistão. coisa engraçadíssima: tinhavilarejo: era uma

uniforme, todo mundo se vestia de branco

grande importância, para

das impressõesimportância, mas porque uma ficou dessesem

"A escola de minha mãe

e nas

Tal descortino nos permitiria avaliar o

em que nós,

escola não para aprender a

ao mesmo tempo,

festas de igreja tinha uma

um pedaço de um

Na verdade eu fui

Dessa pequena vila eu

eu não digo isto evidentemente

interessantes passagens da história e da vida

prestaram atenção prá nós no dia

com a

e tinha só uma mesa em torno da

em sua mente.

com um certo

que mais me

contar um caso,

eram um homem dono do açougue, por exemplo,
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período é num plano mesmo da vida democrática

variadas profissões das diferentes sociais deescalas nívelcertoe um

de importânciacultural de demonstração deles oposição àse mesmos em

(■ ■ ■) Foram datas

foi nesta época, por volta mais ou

eu guardoque morreu

recordação muito das manifestações nósclara fizemosuma enormes, que

seis1922, tinha meio naquele comemorandotempo,como em eu anos e o

centenário da Independência do Brasil. Me lembro perfeitamente da marcha

que nós fizemos na poeira do vilarejo

Não seialgum futebol mal tratado.ocasião, evidentemente por decausa

Barbosa,impressionou de Ruyrazão morte porqueaporque me

Brasil inteirinho era de talevidentemente o prestígio de Ruy Barbosa no

vilarejo do interior do Estado do Paraná deveordem, seque mesmo nesse

respeito da morte do grande homem, marca

exploração de pinhofronteira daia ,do prestigio do Ruy, a té onde na

paranaense, fronteira gigantesca.

possibilidadesprimário. de estudoConcluido esgotam-se emcurso aso

Teixeira Soares. Artigas é então mandado pela mãe, mais

avós em Curitibade idade, para poder cursar11 para a oanos
Sobre formação nesse periodo,Estado.doginásio sua comenta:

atenção significavapreste Ginásioparapreciso o queseque o

secundário em Curitiba, cursei.Paranaense,

Rodrigo Lefèvre, outubro de 1962.7 Depoimento a

profissões que desempenhavam e

uma maneira geral.

a profundidade

ou menos

e de participação das mais

que eu guardo da infância entre seis

ter conversado a

o curso

e meio

e do pé machucado que eu

menos do centenário,

casa dos

o papel que eles cumpriam na comunidade de

tinha na

nesse periodo que eu

o Ruy Barbosa no ano de 1923,

e sete anos de idade, porque

aos 10,
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professoresOs Curitiba,ginásio homensdo feitos lutaem eram na

republicana, simbolismo,periodo do do ponto vistade artístico. Ono

professor de História Universal era

do simbolismo, ardente anti-clerical, se deu ao relaxamento deque nunca

históriaaula de nós. Polemizoudar uma para conosco e arrasou com o

clero brasileiro, (. ..) Claro que

expressão mais ardente de todo havia Sebastiãoumaera o

Paraná, Lizimaco é só conhecidoFerreira da hojeCos ta um nome no

Paraná, evidente, desempenhou vários cargos políticos , foi secretário da

da Educação do Estado em várias oportunidades,

exploração do petróleo no Brasil. Em 1928,pela

também tãoFerreira dava , nãoLizímaco da Cos taDr. eramquenosesse

de Dario Veloso,aulas parecidasaulas, em

torno da grande Sinclinal do Petróleo que começava

ia pelo norte do Paraná atéPaulo e

tivepoisdaquelepalavrasParaná. repetindo tempo,Estou nuncaas

existência grandedessapossibilidade dainteresse confirmar aem

das palavras doexiste dentrosóqu e prá mimsinclinal de petróleo,

outros professores todosnaquela época.Ferreira OsLizímaco da Costa,

eles viviam mais ou menos dentro do mesmo nível de manifestação, eu diria

época professorpatriótica. HistóriaNós tivemos denestaaté, um

dentista,alemãoGuido Straub, dentro daqueleNatural, que eraum mas

estreito, "hobby"curitibano homem pesquisavaambiente como esse na

dava aulas de uma beleza sem par; ele tinha a capacidadezoologia

de desenhar o interior de todos que ele descobria

Conseguia

o Dario Veloso

ou mesmo paranaenses,

com as

Viação e

na região de São Pedro

com uma veemência enorme

e nos

nas aulas de química que

mas um apaixonado

nas praias catarinenses,

movimento mas

com giz de cor.

no Estado de São

ou eram

um homem como o Dario Veloso, poeta

a polêmica era

as margens do Rio

os insetos e moluscos
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despertar conjunto de alunos de 4o. 5o. ginásiodeno e ano um

alemão enérgico , pesquisador voluntárioSevero, das riquezas do nosso

esquecido. recordação

fica desse curso secundário é muito menos do aprendizado do que da

homens tiveram de formação da juventude, gigantesca,

extraordinária capacidade.

porção de atitudes que hoje sou obrigado com esses

aspectos do passado, conhecimento da própria realidade da vida

adolescência em Curitiba, onde concluiArtigas passa praticamente toda a

Escola Federal de Engenharia do Paraná,a

fazer essa opção profissionalAcerca dos motivos que o levaramem 1932. a

Curitiba,acadêmica aindainiciando formaçãoengenharia,pela emsua

engenharia porqueengraçado queArtigas comenta: eu

Desenhar a gente desenhava.imensa facilidade para matemática.

que me parece uma figurahomem severo eum

dissesse para gostava dedo Garcia Marques (. -.)

ele me achava assim,desenho,

necessária para ser descendente dele; porque o desenho era tipicamente um

de quintal,exercido feminino, de fundo escondido. Desenhar?

'deixa de besteira.coisa de homem,Isso não era Você vai?' Mas aacuda!

foimasculino. interstício,Esse dentromatemática o do qualera eu

entrei para

Rodrigo Lefèvre, outubro de 19ó2. 
i Fortaleza, 1981.

que me

capacidade que esses

a engenharia, para depois descambar para a arquitetura. 1,9

o curso secundário e entra para

que eu vivi quando jovem até a formação do ginásio."5

se eu

a tomar em consonância

com esse

o meu avô que eu

tinha uma

tuberculoso e

fui parar na

Deus me

8 Depoimento a I
8 Depoimento em

um pouco desconfiado, não tinha a machidão

Mas a

Mas, meu avô Artigas, que era

entusiasmo, que ninguém era mal estudante para o professor Guido Straub.

Estado, morreu lá abandonado,

E aqui eu ligo de certa forma quase que uma
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Enquanto rigidez dos avósexcessiva tendia direcionar formaçãoa a sua

Artigas parece ter tentado sensibilizarpara sua
fim demãe pudesse desenvolver lado do interesseoutroa que o seu

intelectual, nitidamente aquele que se encanta pela criação artística.

talvez tenha representado uma
manobra fundamental vida do jovem Artigas sentido de resolverna no em

grande parte questões pessoais familiares. Mesmo porque, concretamentee

Federal de Engenharia do Paraná.Escola

Artigas então,

transferênciatotal apoio de Alda Vilanova, solicitarD. suacom para

escolas ondePolitécnica de Paulo, dasEscola São ouma poucaspara a

especializaçãooferecido.engenheiro-arquitetode Se emacurso era

irrefutávelfuncionadoarquitetura argumentoter paraparece como

da engenharia,caminho tempo,garantir permanência omesmoaosua no

proporcionar sobretudo, autonomiadesvio Paulo parecia lheSão apara

necessária para desenvolver

É interessante em alguns depoimentos, Artigas refereseporque a essa

fuga desendo Curitiba deque umacomo mesmo quase suaspassagem e

provincianas, grande parte provocada pela decondições vontadeem

contrariamentedesenho, colocado pelos avós.praticar Emao que erao

"É claropróprias palavras: que nesse tempo visão de arquiteturaasuas
em Curitiba, Só agora éera quase que nenhuma.

faz um curso de arquitetura, lá. Mas, <2 verdade é que consegui virque se

ou pelo menos convenci

o gosto pelo desenho artístico.

e ao que tudo indica

que eu devia vir

utiliza esse recurso perante os avós,

desvio de rota de Curitiba para São Paulo,

o curso de engenheiro-arquiteto eSob esse ponto de vista,

como profissão no Paraná,

o conhecimento técnico,

o consequente

não havia essa possibilidade na

para São Paulo, a minha família
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para São Paulo 18 anos de idade, porque queria estudar arquiteturaaos e

„io

impróprio portanto,Não dizer foi muito mais dacontaparece que por
curiosidade sobre desenho do que pela possivel diferença de qualidadeo

conhecimento técnico,do que Artigas abandona Paraná 1933,o em e vem
sozinho São Paulo, fim de continuar universitáriopara a o curso na
Escola Politécnica.

Ainda movido forte determinação pessoal impeliaqueque por o aessa

liberdade de opção, sua mudança para São Paulobuscar os caminhos

alémousadia. dascostumam acompanharcontinha riscos Paraaqueos

cidadeenfrentadas 18dificuldades naturais anos numaaosa serem

outra estadual,escola federal paratransferência de umadesconhecida, a
não era de todo imediata,principalmente, de um curso para outro, comoe,

indicaçõesressaltar.próprio Artigas oportunidade de Outrasteve ao

engenharia civil, Artigasdecursopara onesse sugerem que

deregular,aluno enquantopoderia considerado cursopara oser

sub judiceletivoengenheiro-arquiteto seria necessário cumprir um ano

que garantiria nãosubmeter-se final, ou suano aopara
conforme foi salientado peloPolitécnica,permanência naquele dacurso

transferência implicavadepoimento:Artigaspróprio num em

seguinte regimedo 'exameaceitar fazer vago '. Quernoanoexamesos

vai fim do enfrentar os professoresdizer: no anoano ecursa o comse

sem coisa nenhuma,sem ponto,todo o programa,

Depoimento a 
FICHER,

sentido11

"exame-vago"

na pergunta voluntária de

10 Depoimento a Rodrigo Lefèvre, outubro de 1962.
11 Cf. FICHER, Sylvia. Ensino e Profissão - O curso de engenheiro-arquiteto da Escola 
Politécnica de São Paulo. Sào Paulo, 1989. Tese (Doutoramento) — Departamento de História 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 2 v. p. 516.

não havia curso de arquitetura lá.

para a
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examinava.quem me E me

submeti coisa, transformar em paulista depois dea essa

passar pelo diabo do Em algumas matérias com notas

com a qual passei com distinção.

era professorque na

disse (porque eles também eram homens válidos, esses paulistas

desse formidáveis,tempo, machões sujeitos bacanas. algumaEuuns sou

Éadmitindonão tamanho deles, cheiropelo deles.se o menos o

inevitável. feridas pelagem...) Ai, Ulhoa falou:então daOu as o

'Artigas, que nota você quer?' ’0 senhor que dê. ' 'Vinte chega?', que era

i,12

Engenharia do Paraná,
foiPolitécnica.paralelo dentro da Escola

e,

Dois anos depois, Artigas veiotempo, ouvinte no de engenheiro-arquiteto.

desistir definitivamente da engenharia civil em favor da arquitetura.a

estudante davivida Escola PolitécnicaexperiênciaSobre comoa
Reticentepoderia dizer. grandes ênfases,entretanto, e sempouco se

palavras falar desseeconomizar período: vida"AparaArtigas parece

universitária da Politécnica nessa época, não creio que fosse assim uma

tivesse me emocionado muito. Aliás foi vida universitáriacoisa que uma

época

• -■> no MIS/Fortaleza, 1981.
FICHER, Sylvia. op.cit. p. 516.

Segundo apontam documentos13,

o jeito que me tornei paulista.a nota máxima.

a partir de 1934

razoáveis, mas uma ou outra... Houve uma

ao mesmo

levantou e

'exame vago'! Passei.

lhe permitiu frequentar inicialmente dois cursos em

'exame vago',

em só poder me

aluno regular no curso de engenharia civil

essas arrogâncias juvenis, que vá!

' Tá bom ' . E foi

Sabe como é,

coisa porque andei ombreando com gigantes, você compreende? E você acaba,

E ai no

a condição de estudante transferido da Escola deAo que se tem notícia.

o Ulhoa Cintra,

12 Depoimento
13 Cf. í



41

rela tivamente curta, 4 um poucoanos,

da engenharia Poli técnica, sem muito brilho lá dentro. Masna o que eu

acredito para mim constituiu recordação do tempo de estudante e queuma

foi fato de quando eu cheguei ao 5o.o ano

precisava ganhar paraescolada (issofrentetocare o curso para a em

1936) , iria terminar 21 22 demesmoe porque eu o curso com ou anos

idade, um pouco imaturo ainda, achei que poderia dividir último anoesse

2 fazeranos ,em e um grupo pequeno

de matérias um grupo pequeno

de matérias atrasandooutrono ano,

sair da escola,ano queum para o

daria trabalhar foramargem e mea

aperfeiçoar pouquinho, comoum

arquiteto, foi realmente umao que

„14decisão justa.

que parecem tê-lo impressionadoprofessores da Politécnica,Entre osos

ligadosrealmentetenham sidode forma mais contundente talvez aoos

Anhaia Mello, MaiaPrestesde engenheiro-arquiteto, oucomocurso

particular dos doisAvaliandode Albuquerque.Alexandre a presençaem

Artigas chegaMello,Anhaia bemMaiaPrestes comentarprimeiros, ae

Maia homem de"O muitotemperamentoPrestesposteriormente: era um

difícil; escolhia os alunos de que gostava e adorava e permitia tudo. Meu

de um sujeito chamado Seraphim Trappé. O Maia botou a pata dele na

Também eu devolviafiquei... afeto dele maisminha cabeça, que eu o ou

14 Rodrigo Lefevre, outubro de 1962.

Figura 1. Composição de Artigas no 
5o. ano da Politécnica.

Depoimento a

uzn ano,

caso e

com a secura mesmo do aprendizado

me influenciou razoavelmente,
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sempre me protegeu violentamente. Por isso quemenos

posso falar sobre

um meninote de vinte e de uma inocência lamentável que vocêe poucos anos

pode bem imaginar. A verdade é visão urbanística do Prestes Maiaque a

quem vê o plano de avenidas, hoje, engenheirosa, de meio fio,

alargamento avenida,de conciliaçãode de desapropriaçãoentre e

alargamento, coisa muito peculiar. Já o Anhaia procurava formular algumas

buscar o urbanismo nacional que precisava ver quais

conjunturas sócio-económicas cidade issolevaramas a ser ouque a

aquilo; interessescidade era manipulado por nãoda quecomo o espaço

profissional cristão moraImenteinteresses legitimos do eeram os

depoimento, Artigas analisa ainda: que

arquiteto defoi particularmentecoisa curiosa: Anhaia umnuncao

arquiteto que orientouum

É uma figura desprezada por razões quefoi maisUrbanismo. que

Mas ele foi buscar nos autores ingleses e americanosvale a pena estudar.

particularmenteamericanos,área ,ci tava daele osos nomes que

Prestes Maia,cidade.querendo enfrentar Mesmo queo

de perspectiva, homemprofessor de desenho, um que senossooera

organizador da cidade.notabilizou como prefeito, O que caracterizou oo

Politécnica,arquitetura da Escola nivelde dessesao menos aocurso

15
16

Sylvia Ficher, 1982.
Sylvia Ficher, 1982.

Depoimento a
Depoimento a

professores, foi a preocupação com a cidade e não com o monumento.//1S

na mesma escala, mas

estruturas teóricas e

esses dois homens,

ou menos

a problemática da

pa triota . "15

era, para

o lado do

No mesmo

prédios, mas foi a arquitetura para

sem rancor nenhum. Apesar de eu ser

"Você veja
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da família sozinhoLonge São Paulo, vida de estudanteeme a

universitário não parece ter sido

pequena mesada enviada pela mãe, garantia-lhe uma subsistência precária,
principalmente durante primeiros quais aindaos anos nos morava numa

tarde,Mais tudo indica quando jápensão. com algumcontavae ao que

ganho próprio, Artigas transferiu para "república", divididase uma com
Otacílio Pousa Sene e Luís Saia, colegas na Politécnicaamigos seus eos

tambémcompanheiros outros percursosem

curiosidadeInclinado explorar suaa

artístico, assimpelo desenho que

matricula-sepossível Artigas no curso

haviade desenho livrenoturno naque

Paulo.SãoEscola Belas de Sede Artes

Paranáafinal, saída do estavasua
íí. -poderdedesejorelacionada essea

maisnadadesenvolver artístico,ladoo

Artigas tivessenatural seque Figura 2. Desenho, sem data.
meiosmobilizado encontrar queospara

aprendizado da expressão artísticairiam permitir aproximação com osua

vários depoimentosé curiosoMasencantava.tanto que nos em queoque
fazer referênciastrata desse assunto, Artigas não chega caminhosa aos

pelos quais chegou à Escola de Belas Artes. Poderíamos talvez, encontrar
desconhecidosdesvendar meandros levaramospistas aquepara o
desenhode dessaaulas Escola, através algumasdenasinscrever-se

reconhecidas ligações mantidas na época por Alexandre de Albuquerque, um

...... >
£
&

a princípio muito fácil para Artigas. A

ao longo do trabalho profissional.
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com a Escola de Belas Artes. Mas nada
há de afirmativo nesse sentido.

Também não foi possivel precisar melhor data, deve sidoternos a mas
1936/37,volta de conforme vários dosconstapormesmo em seus

inclusive alguns remanescentes dedepoimentos trabalhos maise em seus

Artigas efetivamente frequentarantigos, aulas deque começou a as

desenho artistico daquela escola. A riqueza da experiência vivida nesse

de desenho aproximaçãosobretudo curioso desua com um grupocurso e

época como artistas,principiantes, ainda não reconhecidos terparecena

universo da vida paulistana do jovem Artigas.marcado forte presença no

que Artigasinúmeras oportunidadesPelas em

da Belasepisódio doreporta a cursoessese
se contrapunhatodas formasde asque

Politécnica,Escoladauniverso pomposoao
importância queavaliarpoderíamos talvez a

artísticavidainicialcontato com aesse

traj etória de meninosuaem

provinciano. muito entusiasmoSempre com

tempos de Belas Artes: "(. - .) uma

escola de pintores aí Onze de Agosto.na rua

vivo, à noite,modelo genteo que a

20 mil réis mês ondepor por mee

reuni com Alfredo Volpi, Rebolo, Zanini, Aldo

Bonadei, Clóvis Graciano, D 'Amico,Tereza
Figura 3. Desenho, 1938. minha mulher Virgínia Artigas,

passaram depois conhecidosa ser Família Artísticaartistas comoque

Artes,

■

adquiriu

relembra os

O
Havia

! - a 1 u ga va

TL ~

<• / d

b

um conjunto de

de seus professores na Politécnica,
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Paulista foiMário Andrade descobrirde Em outroe que nos

depoimento, Artigas detalhes do cotidiano daqueleacrescenta degrupo

interessados linguagem artística: "Curioso foi precisona que euque

decisão muito eu podia não podia pagar Cr$tomasse uma severa, se ou

20,00 por mês para frequentar as seções de modelo vivo da Escola de Belas

também haviam de lutarMasArtes. outros Meos

lembro que artistas que participavam disso naquela época, iam paraos a

aula de modelo vivo sem professor, para a frente do modelo e comiam pão,

sandwich, tudo uma pobreza tremenda. A própria Escola de Belas Artes era

envelhecido,barracão chovia lá barracãohorroroso, dentro. Umum

iluminar fim do mundo.luz não havia modelo,tremendo, Oonem para o

nóspodia arranjar,modelo qualquer que porque seera uma morena se

ficar paracoisa tinhapagávamos Cr$ mês , alguma20,00 aqueepor

a modelo.Escola, Deus me acuda

maisquinze, àsreunir dezdesse modelo pudesse vezestorno ouse

todasprincipalmente naqueledaqui Paulo, tempo,artistas de São as

Para vocêinclusive aos sábados.noites, das sete às dez horas,

talvez nada que atraisse mais a atenção, entãoem São Paulo não havia ou

de tal ordem que pudesse justificar isso. Nósardor desse pessoal erao

desses modelos dade modelo Escola devolta desseficamos ouem curso

não tenho bem certeza disso,três anos,Belas Artes,

dizerdia. vocêfalhar Vou Por exemplo,para os nomes.umsemmas

vivomodelode Rebolo, ClovisVolpi,cursofrequentavam oesse o

estudavaD'Amico, RulloTereza que escultura,Graciano, com o nesse

Rafael Galvez, Zanini, haviaoRosa, que deoeu,tempo, emvezumo

17 Depoimento a Sylvia Ficher, 1982.

(...) "1?

o que sobrava para Pias é incrível que em

ver como

eu acredito que uns

com a mesma dificuldade.
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quando tinha de loucura, todos desenhos,uns acessos rasgava os se

considerava hospital, depois voltavamonstro, temposum passava uns no

considerava atéEu desenhavanovamente. razoavelmente apareciamque e

japoneses. Lá, disso discutia... esqueciAh,tornosempre uns em se o

do Penacchi, que desapareceu depois aí, artista,nome como e que era o

italiana,da moderna da época mussolinesca aquirepresentante arte no

Brasil. discussõesAs do modelo,travavam tornoque se em eram as

discussões mais ferrenhas. ocasião,O Rebolo, ganhou um prémio donessa

Salão, 1937-38, uma pequena paisagemengano, por volta dese com

do Canindé. Eoi

quadrinho de 20 30 um h ornempodia imaginar quenão cm,porque xse um

Mas isso meEoiem dinheiro do Governo do Estado.

artes plásticasmovimento Sãoestreito defez tomar conta to emocom

de que maneiraé claro, pelo pessoal que se formava,Paulo, pela base, e

meninosa té nãosó sei. desenhos,dessesUm me engano osseeu

publicaram13 , vocêjustificado, podebemelestenho amorumeu por

conhecimento do Mário de Andradeimaginar. Disso ai veio mais tarde eo

dos homens da cultura paulista, veio a minha participação, mais tarde do

'família artística', junto com o Paulo Rossi19. Quando eu memovimento da

arquiteto, já estava conta to movimentopor exemplo,formei, em com o

creioartístico paulista, bem estreito. Em mais meeusuma, que o que

minha carreira de arquiteto,mim, foi muitoinfluiu mesmo, para aem

conhecido peloOsi r, trabalhoRossiPaulo atelierrealizouquea no seu

um dos maiores escândalos que já houve aqui em São Paulo,

como o Rebolo,

não me

um escândalo tremendo.

18 Refere-se aos alunos da FAUUSP reunidos em torno do grémio daquela escola, o Gfau, que 
publicaram um de seus desenhos, datado de 1940, na revista Depoimentos—1, de abril de 1960, 

77’

Refere-se
OSIRARTE.

que era um ex-jogador de futebol, pudesse ganhar um prémio
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eu pudesse ter feito,menos, que sem querer com

isso desmerecer de nenhuma forma formaçãode dentro dao processo

Poli técnica, valor, hánão dúvidateve nenhuma, é claro, deuque seu

„20critério científico para avaliação de uma porção de coisas.

A convivência jovem Virginia Camargo, sua companheira por quase 50
ai, curso de desenho da Escola de Belas Artes. Virginiaanos, começa no

tinha origens humildes conjunto, caracterizava todomesmas que, como

aquele de principiantes. Despertadagrupo

vida talentoo seua

Virginia movida peladesenho, erao

rebeldiainquietações aas e

Artigasela,dos artistas. Com

aquelesconvivioestreita como

frequentavamtrabalhadores-artesãos oque

Escola de Belas Artes que,enamesmo curso

particulares,circunstânciasdecontapor

Praça daPalacete Santa Helena,tinham o na

Sé,

No nome do prédio encontram-se origens doas
Figura 4. Desenho, 1938. caracterizouque depois "Grupo Santase como

artes plásticas, identificado tambémdasHelena" por vezespanoramano

trabalhadores simplesPaulista". Os e pintorescomo
constituiam esse tornaram-se amigos possivelmentegrupo,ocasionais que

pela proximidade do espaço de trabalho que, a despeito de suas condições

outubro de 1962.Depoimento a Rodrigo Lefèvre,20

"Familia Artistica

.j próprias

VMS

como ponto de reunião.

com a

- ?í muito cedo para

-S Para
í;
■í vivacidade,s

um curso de arquitetura

e para
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pouco privilegiadas, conseguiam manter no prédio Santa Helena. Interesses
comuns acabariam por aproximá-los, transformando aquele local em ponto de

encontro troca de experiências plano daspara a conversa artes,e a no
pintura desenho. comentárioNum das origens do Grupoe Santaacerca

Helena, CeciliaMaria afirma: artistasFrança Lourenço "Os do Santa

Helena não priori''a intenções definidas (. ■ ■)se agrupam com

Inicialmente Rebolo aluga sala depósito de material deuma para

construção e tintas, com que trabalhava, e também para facilitar contatos

comerciais. seguir estabelece-se EdifícioLogo HelenaSantaa no mesmo

colega Mário Zanini, Rizzotti, Fulvioseguido por Alfredo Rulloseu

Os primórdiosPennacchi, Aldo Bonadei, Clóvis Graciano

desse núcleo respeito daseriam também Falando presençaem a

desses artistas, ainda amadores naquele momento

Almeida confirmarPaulo Mendes deinstalados Helena,Santa avemno

livre de desenho,à noite,versão de Artigas : "Frequentavam, na

época dirigida por Lopes de Leão,PaulistaEscola de Belas-Artes, ena

11 de Agosto,dalocalizava 41 numruano no.que se a

quarteirão depois inteiramente demolido, para dar lugar à Praça Clóvis

Bevilacqua. Bem fronteiro

qual abriam janelas das salasde lado pararesto, asoera,e que o

alugadas por Rebolo Zanini. camaradagem entreNesse nasceucurso, ae

Volpi, Graciano, Manuelcolegas, Martins...algunseles Ecomo ae

salinhas,Escola mais doproximidade isso,entre e asa e , aque

afinidade, vale dizer a proximidade do espirito, conspiraram para que, em

Lourenço, Maria Cecilia França.21 Lourenço, Maria Cecilia França. Maioridade do Moderno 
doutorado apresentado à FAUUSP, São Paulo, 1990, p. 152.

1935. "21

um passo dali,

e Manuel Martins.

um curso

e artesãos profissionais,

em São Paulo Anos 30/40. Tese de

pouco tempo, no Palacete Santa Helena se reunissem todos costumeiramente,

aos fundos do Palacete Santa Helena, portanto,
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pintar, idéiasdesenhar, sobre técnica,trocar arte,para sua seus

mistérios.

Embora Artigas fosse um jovem estudante da Politécnica, diferenciando-se

de perspectivas daquele conjunto, o
particular interesse desenvolver artistico,desenho ainda sobem o que
toda precariedade das condições de momento, não demora por aproximá-a

los . relacionamentoAo tudo indica, estabelecidoterque parece se um

final de década de 30, periodo em quebastante intenso elesentre nesse

livre daArtigas frequenta assiduamente conhecera cursoque noo grupo

Escola de Belas Artes.

"Familia ArtisticadenominaçãoA identificação daqueles artistas acom
23 realizadas primeiras exposições queadvém de emo grupouma

nãoconhecidos.maisartistas Olado de1937, outros nome pegou, eao
infelizHelena.do Porpróprio grupo Santafoi confundido com oraro,

coincidência a data de inauguração dessa mostra,

é também aquela em que1937, a

instauração do Estado Novo.

Artigas encontrava-se às voltas com a conclusão doPor essa mesma época,

definição dosPolitécnica tomados,rumos a serem noe com acurso na
atividade profissionalencaminhamento da engenheiro-dosentido como

condição particularTodavia, não terarquiteto. suaessa parece

P-22
23

,,22

Paulista"

São Paulo, 1976, p. 130:131.
A Família Artística Paulista. 

137:153.

de certo modo em termos de formação e

Almeida, Paulo Mendes de. De Anita ao Museu. Perspectiva, 
Ver a esse respeito: Motta, Flávio L. Textos Informes.

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (1), 1971, p.

era dado o golpe de Estado no Brasil para

o dia 10 de novembro de
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representado qualquer impedimento para continuasse frequentarque a o
pessoal do "Santa Helena".

Envolvido naquele universo que transpirava ambições artisticas, Artigas

chega inclusive a participar alguns desenhos da segunda exposição dacom

Familia Artistica Paulista", realizada 1939. Reportando-seem a essa

exposição, Paulo Mendes de Almeida complementa com alguns detalhes: "Dois

após (a maioprimeira), junho deanos em e

1939, realizou-se segunda exposição,a

acrescida de Cândidoelementos,novos como

Portinari, Alfredo Rizzotti, DomingosRullo

Piza, Renée Lefèvre,Toledo Nelson Barbosa,

VilanovaNóbrega,Rudofsky, NelsonBernardo

grande Ernesto de Fiori. O localArtigas e o

do prédio ondeescolhido foi subsolo seo 8
Automóvel Clube, àinstaladoachava Ruao

„24Libero Badaró.

tambémserá1939Curiosamente, um ano

trajetória profissionaldecisivobastante na

de Artigas,

Figura 5. Desenho, 1941.
Artistica Paulista""Familia tenha realizadoembora aindaMuito a uma

terceira exposição em 1940, não se tem noticia de que
Artigas tivesse tido outras participações. Àquela altura, por. indicações
advindas da intensidade de sua atividade profissional, não seria dificil

Paulo Mendes de. op.cit. p.125.24 Almeida,

■ . «

no Rio de Janeiro,

como veremos em breve.
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aferir comprometimento engenheiro-arquiteto tomava,quantoo comoseu e
cada vez mais, lugar de centro das atenções.

Percorrendo paralelamente periodo que explorava seu particularesse em

pela atividade artistica, Artigas haviainteresse dado desde 1935, os

primeiros passos rumo à familiarização com questões ligadas à prática de

opção profissional. A porta de estágioentrada foi "Bratkesua o na e

Botti", dois jovens engenheiros-arquitetos,a

Oswaldo Arthur Bratke Carlos Amélio Botti, formados antespoucos anose

qualidade do trabalho alipela Es cola de Mackenzie.Engenharia do Na

paulistana,clienteladesenvolvido receptividadeboa entre ae na

dotavam aquela construtora de granderesidiam principais pontosos que

particular,Oswaldo Bratke,prestigio cenário local. deO emnomeno
burguesiadaprofissionaismuito bem aceito setoresparecia entre e

sinónimo dereconhecimentopaulistana, desfrutando de enquantocerto

qualidade em arquitetura e construção.

finais deBratkedesenhista-estagiário de entreEstudante, foiArtigas
tudorigoroso ambiente daquela construtora,1935 1937. No queque aoe

inicia os primeiros contatosera bastante profissionalizado,indica, com

universo da prática. Aprofundando a linguagem do projeto e sobretudo, oo

aprendizado do detalhamento de peças, tempo aproxima-se também
intimidadeadquirindodas obras, certaexecução materiaisda com e
formação,parte deconstrutivas. Como Artigas parece tertécnicas sua

trazia da Politécnica.acadêmico Mas seria necessárioqueconhecimento X
convivio com Oswaldo Bratkereconhecer também que o representou em outros

aspectos, de ordem técnica e profissional, um importante ponto de partida

ao mesmo

uma construtora pertencente

importante fonte para complementar oencontrado na "Bratke e Botti" uma
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prática posterior de Artigas. nãoE pelo interessantepara a apenas

instrumental tivera oportunidade de adquirir. Avançandoque a esses

limites, assumido papel de referência qualidade deterparece um na

elaboração de projetos poderiam ser creditados àNesse sentido,

Botti""Bratke muitos dos parâmetros iniciais de projeto, assime seus

e também

detalhamentode adotados por Artigas. além disso, experiênciaPara a
vivida lado de Bratke,Oswaldo teria encorajado seguir passosao o a

enfrentamento da própria autonomia profissional.

sentidoPolitécnica, Artigas parecede concluirPouco terantes sea

colega Duilio engenheirocapacitado livremente. Marone,Comatuar oa

escritóriodecide montar em finais de 1937,civil já formado, um pequeno

conhecidodois haviamtrabalhar juntos.onde passariam Os nasea
da engenhariaalunosdePolitécnica, quando integravam turmamesmaa

Embora Artigas tivesse desistido dessa formaturacivil diplomada em 1936.
isso não chegou1937,de engenheiro-arquiteto aemcurso

"Eupalavras:constituir nenhum empecilho naquele momento. Nas erasuas

(Duilio Marone)Eleum moço pobre, era umeu era

Ele fazia civil eEra meu colega na escola.moço daqui, de família, rico.

Fui colega dele todos

ia me formar,de 36, eu

fazia doisatrasei,Ai de engenheiro-ele. ose cursos,eu mecom

formarEuarquiteto em um outroe no

e me formeiEntão eu larguei em 37. Mas nós combinamos

alugamos uma sala imunda lámontar o escritório, e na

Também eu acredito que organizar sociedade tãouma 37 não484. eraem

muito semelhantes no

como o dominio da execução de obras,

eu fazia o curso de engenheiro-arquiteto.

o curso de civil,

um menino do Paraná.

o ano que

e obras.

No ano que era

os rigidos padrões técnicos

os anos.

para terminar o

em 37.e de civil.

me formar junto

rua São Bento, no.

ia me

eu ia

em 36,
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difícil um moço rico.é hoje. sócio dacomo

zz2S, e eles tinham outras propriedades.

A despeito das enormes diferenças que distanciavam Artigas e Marone, em
de condição económica, familiar,termos de modo, também doscertoe,

relacionamentos pessoais, dois parece
ter caminhado inicialmente de modo satisfatório. Contavam a princípio, de

lado técnica de Duílio Marone,assinatura engenheiro civil jáum

formado de pequena experiência profissional adquiridaoutro,e,

por Artigas é"Bratke Botti", conforme acentuadoconstrutorana e num

depoimento: "Eu já tinha uma prática de arquitetura quando fui trabalhar

direitinho,já sabia fazer conhecia37. tudoMarone Eucom o em os

sabia o trabalho que elessabiamestres de obra, um por um,

relacionamentotinha amizade eles , tinhaexecu tavam, um com acom

simplificadosabia desenho (. --)construção. Eu executarcomo um

suficiente para aprovação na Prefeitura,a

as fundações,detalhes. Fazia

aprendi faziatudocolocava ventilação permanente. Isso eu e noa

gente não aprendia nada disso. Ninguémescritório do Bratke.

„27

privilegiada da famíliacondição deforma, DuíliocertaDe Maronea

vida profissional

um ponto de apoio muito concreto. Não é difícil verificar

Casa Fachada25

jovens iniciassem a

o desenho do telhado de modo simplificado,

o nome deles

a partir de um

sabia como se fazia uma planta para ser aprovada na Prefeitura.

com uma

O Marone era

Na escola a

23 A Casa Fachada era uma perfumaria bastante conceituada, localizada na Praça do Patriarca, 
centro de São Paulo.26 Depoimento a José Luiz Teles dos Santos. 16/07/80.
27 Idem nota anterior.

também contribuiu para que os dois

com a

a associação profissional entre os

sem precisar colocar todos os

O pai dele era
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nesse sentido,

1937, pelo duas reformas empreendimentos ligados àquelamenos para

Figura 6.

familia, o que permitiu, pelo minimo.

origens nãoiniciais. estudos clientes cujasOutros pequenos para

incentivos àpossivelmente constituíramconseguimos identificar, novos

àao que tudo indica,associação profissional de ambos, que chegou ainda,

residência,

Chavasco, no bairro paulistano de Perdizes.

Embora não tenha sido possivel localizar documentos muito precisos,nos

após a formatura de Artigas,foi provavelmente só no inicio de 1938, que

estabelecer oficialmente.ambossociedade Conformeentre passou seaa

pode ser constatado nos carimbos das pranchas de projeto, começa a partir
"Maronedenominação: Artigas Engenheiros".de aparecer uma eagora a

pode avaliar, detratava-seSegundo uma construtorase pequenaqueo
semelhantesmuito da "Bratkemoldes aoscalcada Botti", que,eem e

faixa de clientelabuscava alcance entresobretudo,

estabelecerem-se em seus propósitos

que Marone e Artigas conseguem realizar nesse mesmo ano de

a mesma

a de Nilo Lisboaconstrução de uma

que acorria

contratação do projeto e

Casa Nilo Lisboa Chavasco, 1938.
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àquela residências. Exploraremosdecontratação asuntopara suas esse

mais adiante.

inicia profissionalmente como construtor ao lado

Duilio realizandode obras mais dasMarone, pequenas vezes,e no

residências, também às deArtigas vê voltas tipooutrose com um

perspectiva profissional: projetos urbanos.grandes De naturezaos

intermédiodiversa da deanterior, vinha impondo poresta ex-seusse

professores da Escola Politécnica. É turmas deépoca em que asque nessa

reduzidissimas23, pareciaformandos do curso de engenheiro-arquiteto eram

prerrogativa de interferirprática professoresentre noaser comum os

Ou pelo menos, daquelesalunos.um dedestino profissional de cada seus

continuidade em seu próprio campopossibilidade de umaem

de atuação.

construtora montada, Artigascondição de recém-formado,Na mesmoe

obras públicas. Atentotrabalharé, dizer. designado, aemparavamos

particularmente pelo respeitadoconduzir,recomendações, deixa-seessas

Secretaria de Viação e Obras

Públicas do Estado de São Paulo no inicio de 1938. Ali,

participar de projetos urbanos,equipe de profissionais, Artigas passa a

perspectiva durante cerca de sete meses. Inadaptado

acabatrabalho,de contrariarcondiçõesàquelascontudo por as

2B era composta 
Nico Oscar Lino Defilippi e Seraphim 
Profissão - O curso de enqenheiro- 

1989. Tese (Doutoramento) 
e Ciências Humanas da USP. 2 v.

de Artigas no MIS/Fortaleza em 1981: "...o Alexandre Albuquerque, que 
dizia: 'Artigas, apareça amanhã à tarde no Instituto de Engenharia'. Eu 
'Você vai trabalhar na Secretaria de Viação como estagiário, durante um 

eles vão fechar por um ano".

permanecendo sob essa

que anteviam a

com a

A turma de formandos do curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica 
no ano de 1937 por Henrique Ernesto Guilherme Bresslau, 
Trapé, além de Artigas. Cf. FICHER, Sylvia. Ensino e_____
arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo. São Paulo, 
Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras 
p. 786.
* Segundo depoimento 
foi meu professor, 
fui lá e ele disse: 
contrato que

como parte de uma

Ao mesmo tempo em que se

professor Alexandre de Albuquerque29, para a
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preferindo abandonarexpectativas dos ex-profes sores, Secretariaa e
seguir próprios respeito, depoimento:A comentaseus rumos. esse num

verdade é (. . .) politécnicos deram,a que esse que osemprego me

E durou, exercício dao no

Secretaria de Viação, mais 6 meses. Depois achei,ou menos uns eu como

tinha vindo audaciosamente Paraná, ia minhado fazer carreira

,,30profissional audaciosamente também.

Embora de experiência vivida por Artigas Secretariacurta duração, naa

ao que tudo indica, produzindo algunsde Viação e Obras Públicas acabou,

observados.desdobramentos interessantes De umque

o contato direto com as questõeslado,

cidade de Sãorefinamento do olhar sobreurbanas permitiu a Artigas ao

conjunturalá parece criadoPaulo. terDe outro, umapassagem poressa

vida profissional longe dali.propicia que lhe favoreceria na

segundo Artigas, teve lugar dentro daUm dos aspectos mais curiosos que,

respeitável arquitetoaproximaçãoSecretaria, foi russocom oa sua
ideiasintrodução depapelreconhecidoWarchavchik.Gregori De na

de mais nada,Warchavchik representava, antesBrasil,inovadoras ano

Destacado pelas chamadasproeminente arquiteto-construtor.figura de um

modernistas" que havia realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro,"casas

Warchavchik conseguira ainda, animar intensamente um debate arquitetônico

de forte presença entre finais dos anos 20 e princípios da década de 3031.

30
31

"Mas,

Depoimento no MIS/Fortaleza, 
Ver a esse respeito:

Modernista. São Paulo: Documentação Artísticas, 
Contemporânea, 1982.

de. Trajetórias da Arquitetura 
Departamento de Informação e 

Informação sobre Arte Brasileira

talvez merecessem ser

1981.
SOUZA, Ricardo Forjaz Christiano
Secretaria Municipal de Cultura,

Centro de Documentação e

e apesar de seu caráter episódico,

logo entrou em conflito com meu voluntarismo.
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Dificil tentar explicarseria, contudo, encontro profissionalporque o

própriateria dadoambos Secretaria. Principalmenteentre se na se

há, realidade, pouquíssimas referências concretasconsiderarmos que na a

respeito de tal fato. Em todo Artigas comentários extremamentecaso, em

atribui efetivamente Warchavchikprimeiros contatosvagos, seus com ao

trabalho vinha desenvolvendo dentro da Secretaria, onde vistoque era

Reproduzindo própriasj ovem profissional promissor.como um suas

ouviu falar que tinha um meninopalavras: "Gregário Warchavchik (.. na

Viação fazendo uns desenhos muito bonitos tal (. .-)Secretaria de e eue

que... de arquitetinho. Ai elesei ládefinição, dologo ganhei uma

'nós fazer...lá disse:do jeito dele (■ ■ .) euvamospassou epassou,

issoconcurso prá... participar do concurso prá'...fazer emumquero

32'prá o projeto do Paço Municipal de São Paulo".38, né?

dessadespeitoA

difusamenteversão

Artigascolocada por

nãodepoimento,em

impróprio dizerseria

não conheceque se as

razões, exatasnem as

circunstâncias dessa

aproximação. E nem
Figura 7. Paço Municipal de São Paulo.

entremeiotampouco, o
do concurso para o Paço Municipal de São Paulo,que a separa

1981.32 Depoimento no MIS/Fortaleza,

-

f

em abril de
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1939. éafirmar contudo, Artigaspode WarchavchikO que quese e

sociedade provisória33,estabelecem de fato vistas participaruma com a

daquele concurso promovido pelo então prefeito Prestes Maia. Elaboram um

proj eto Municipal de São Paulo obtêm resultadosPaçopara o e

gratificantes que os destacam no conjunto.

Ressaltando episódio,aspecto particular de contribuiçãoum sua nesse

Artigas comenta:

no qual ganhamosPaulo,São o

segundo lugar. Com os desenhos

ocasião, muitofiz naque eu

peloinfluenciado preto e

branco do curso de modelo vivo

fizerams da umque

época aquigrande sucesso na

cuidadosamenteexaminarmosAo

Paço Municipal éprojeto apresentado por Warchavchik e Artigas oparao

quêtenha elaboradodeindependenteverificarpossivel quem oque,

desenhosarquitetônica, de perspectivaconcepção urbanaenquanto ose

realmente atribuídos Sua comparação com outrospoderiam ser

época, apontam semelhanças inequívocas.exemplares produzidos mesmana

original noencontra-se

Figura 8.
Warchavchik 
Paulo.

assinado por Warchavchik, cujo 
FAUUSP apresentado por Artigas em 1984.

a Artigas3’.

'Nós fizemos juntos um concurso para o Paço Municipal de

Exposição do projeto de Artigas e 
para o Paço Municipal de São

em São Paulo",35

33 Conforme consta em documento
Memorial para concurso na
34 Escola de Belas Artes
35 Depoimento a Rodrigo Lefèvre, outubro de 1962.
36 Curioso observar nesse sentido que não se conhece o desenho de Warchavchik nesse período, 
uma vez que em publicações de seus projetos, invariavelmente aparecem desenhos técnicos e no 
máximo axonométricas, mas não perspectivas e desenhos livres.

E.B.A.34
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projeto propriamente,Quanto seria mais complexo tentar reconhecerao

autorias inesperada parceria entre Artigas e Warchavchik,nessa uma vez
tudo indica, não havia de ambas partes precedentesque, ao que as em

trabalhos de intervenção urbana dessa natureza. Artigas, é certo, contava
algumas referências teóricas sobre questões urbanas partir dascom a

aulas da Politécnica também, possivelmente, intimidadee com pequena

atuação passageira dentro da Secretaria de Viação e

Públicas.Obras será suficientebagagemMas que essa pouca era para

enfrentar um concurso desse porte?

Warchavchikurbanístico elaboradoproj etode vistaDo ponto por eo

Ampliando o local previstocertas ousadias.Artigas continha sem dúvida,
Clóvisorganizadores doinicialmente pelos a praçaconcurso, apenas

proposta da dupla vai incluir também a Praça da Sé, naquiloBevilacqua, a
interligação dascivica".caracterizam como uma grande "praçaque

Helena","Palacetedodemolição Santasugeridaduas ficava apraças

edificio marcante na paisagem central da cidade.

fato de ArtigasOlhando do ponto de vista pessoal, ser co

da demolição dotratava-sedessa proposta. Porqueautor
mesmo prédio que servia de referência e ponto de encontro para

artistas que ele próprio tão assiduamente frequentava.

pública muito maior que ia além dos aspectos implicados na demolição do

áreaaudaciosa intervenção cidadecentral daHelena. ASanta na

evidentemente, conceder dignidade àquelecerta■ pretendia, uma espaço
generosa amplitude espacial ao conjuntotempo,público mesmo umaaoe

o grupo de

Com a

prática adquirida na

Mas as qualidades urbanísticas do projeto parecem ter visado uma dimensão

em principio,

é curioso o
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arquitetônico do Paço Municipal. sentido, a proposta previa aindaNesse

reformulações todo viário da incluindoregião,setorem o passagens

subterrâneas liberavam a grande praça do tráfego intenso. Em termosque

arquitetônicos propriamente, conjunto formado pelo prédio principalo e

revela de linguagem monumental. Poderiaseus anexos o uso umanos ser

comparada talvez às tendências de de origemmoderno classicizante,um

principalmenteeuropéia italiana. Assemelhava-semarcadamente pore

prédio da Bibliotecaadotada Pilonexemplo, àquela Jacquespor no

qual posteriormente acostumamosMunicipal de São anosa

"art-déco".nome deprópria ou impropriamente,atribuir, o

classificação final, projeto2o. lugarefetivamentereceberAo onao

merecerá destaqueapresentado por Warchavchik e Artigas,"Praça Civica"

e na

empenho dos poderes públicosdotalvez, nalembrarValeria apesarque

projeto vencedor,decaracterização adorealização ume naconcurso

foinaquele localPauloPaço Municipal de Sãoconstrução doidéia da

importância assumidaissoabandonada. Mastotalmentedepois, anem por

desseAfinal,subestimada. eventodeveriaépocapelo episódio serna

sentido defato habitual. Enquanto indicações concorrem noporte não era

amplas repercussões dos trabalhosobjeto dessevalorizar asconcurso,o

3? Eduardo.Carlos Arquitetura Moderna Paulistana.

1925 a

3 9 grande mostra dos projetos finalistas .

Paulo31

e Corona,

3 8 na imprensa cotidiana

Ver: Xavier, Alberto; Lemos, 
São Paulo, PINI, 1983. p. 5.
38 Ver a esse respeito diversas matérias publicadas em jornais da época: ”0 Paço Municipal", 
O ESTADO DE SAO PAULO, 09/05/1939; ”O Paço Municipal", O ESTADO DE SAO PAULO, 11/05/1939; "O 
Paço Municipal", O ESTADO DE SAO PAULO, 13/05/1939; "Julgados hontem os projectos do Paço 
Municipal", FOLHA DE SAO PAULO, 06/07/1939; "Maquêttes do futuro Paço Municipal", FOLHA DE 
SAO PAULO, data não identificada; "Apresentadas ao concurso para a construcção, inaugura-se 
hoje a exposição de 'maquêttes' do Paço Municipal", Jornal e data não identificados.
39 Cf. Ferraz, Geraldo. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 
1940. São Paulo, MASP, 1965.
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dão prova do alcance atingido na sociedade paulistana e entre

os meios profissionais.

Por conta

nome do jovem Artigas adquire inesperadamente uma dimensão

proj eta além do restrito território profissional daque o para

continuava mantendo com Duilio Marone.

a parceriapossivelmente pela qualificação do desempenho conjunto,Mas

Artigas

vão participar juntos detempo depois, dois outroPouco concursoos

República.
própria linguagem de apresentaçãoacabou desclassificada pela ousadia na

partir de desenhosrealsituaçãosimulavadas pranchas, eaumaque

A intrigante relação profissional que unia Artigas
As ambiguidadesmuito fácil deentretanto,

considerarmosprincipalmentereproduzindo,vão osaoseque a cercam
à inesperadarefereque Artigasdiversos depoimentos essa suaseem

proximidade com Warchavchik. concurso para

contato inicial de ambos,Paulo foi
aquelajuntos propostadesenvolvessem enquantoWarchavchik para que

se havia outro tipo de relação deArtigas ainda estava na Secretaria, ou,

40 Ver nota (38)
41 Cf. Ferraz, Geraldo, op. cit.

bastante importante para a

vencedores40

e Warchavchik naquele

Se o

ser definida.

o concurso do Paço Municipal.e Warchavchik não se dissolve após

a proposta por eles apresentada

momento não é,

se houve um convite derealmente o

o Paço Municipal de São

fotografias .

construtora que, em paralelo,

do surpreendente resultado de sua atuação

cidade de São Paulo: a remodelação da praça da

Warchavchik, o
ao lado de Gregori

Neste caso, ao que se sabe,
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trabalho já colocada, seriam especulações que poderiam feitas,ser mas
que se revestem de incertezas para produzir afirmações.

Enfim, restam mesmo algumas dúvidas do relacionamento profissionalacerca

de Artigas com Warchavchik razões dessa curiosa aproximação.

Enquanto depoimento citado Artigas afirmano que
Warchavchik conheceu-o Secretaria Públicas,de Viação Obrasna e num

outro depoimento um pouco posterior, datado também do inicio dosmas anos

80, (Warchavchik) quando meArtigas comenta:

formei fuiImagine você que quandoformai f depois me e

nãovinte idade.tinha três detrabalhar ele , Ee anoseucom

traha 7 ha-r porque precisava de i nformação sobre arquitetara

minha obrinha já feita. te falar aconstruído alguma coisa, Para

tinha minhasjá1937 1940,três deverdade, 37, a euanosnessesem

Artigas,escritório Maronecoisas feitas; algumas coisas junto ecom o

concedido mais de quarentafoiúltimo depoimento citadoComo anosesse
confundido quanto às datas,é bem possivel que Artigas tenhadepois, se

Warchavchik é do inicio de 1939,pois na com

quando efetivamente já tinha várias obras construidas. Na épocade 1940,

do Paço Municipal, 1939, emborada realização do construtoraaconcurso

formado'2

42 Ver nota (32)
43  . .Grifo nosso.
44 Grifo nosso.
45 Depoimento a Sylvia Ficher, 1982.

anteriormente''

e as

tinha a

aquela construtora que tinha".45

44. Eu já tinha

realidade o concurso

trabalhar com ele

e não
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"Marone Artigas" realmente existisse jáconforme tivemose mesmo, a
oportunidade de comentar, muito pouco havia sido feito.

Tomando base documentos organizamos primeirosentrepor os que os

projetos de Artigas, podemos observar que, se confirmarem datas por nósa

atribuidas, realizados quatorze projetos executadas setee

obras, nâo chegava nada muito expressivo. maisDoo que a ser exame

detalhado dessa produção de projetos obras podemos aferir aindae que

f

1938.Figura 9.
repertório que chamamos desem exceção,todos,

muito diferente inclusive da linguagem adotada no"variações ecléticas",
Paulo.Municipal de São CompreensivelmentePaço aoparaconcurso

valores estéticos locais. Provinha em grande parte do aprendizado prático
convivio com Oswaldo Bratke, tenuemente talvez,que

Tratava-se,

experiência projetiva de Artigas até ali estava intimamente vinculada aos

Casa Henrique Arouche de Toledo, 
estavam pautados num mesmo

e maisobtivera no

com as lições arquitetônicas dos professores da Politécnica.

tinham sido
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enfim, de repertório limitado de linguagem cujasum contornosaos uma
origens prendiam-se tanto a resquicios do neocolonial aos românticoscomo
"estilos" regionais recortados da cultura internacionalizada. Apontava,

última instância, direção diametralmenteem todasopostana a as
inovações da experiência "modernista" havia sido desenvolvidaque por
Warchavchik no Brasil.

Dizer nâo precisava de "informação sobreportanto, arquitetura"que

poderia tomado comentário já vestígiosleva deser como um que um

des focamento função Seria possível, talvez,do tempo passado. queem

Artigas quisesse ter se referido mais conhecimento de construção do

que de proposta arquitetônica propriamente. Mas ainda assim,

seria francamente discutível em face da larga experiência comprovadamente

acumulada por Warchavchik.

interpretação se mostraria aindaDe qualquer modo,
citadoArtigas,depoimento decondizentemuito mais outroocom

chegafala,continuidade de esteanteriormente. qual, asuanano

eu participei do23 anos de idade,afirmar: "Acontece concursocomque,

imagine!. . . AqueleWarchavchik, monnzudi toGregóriosócio docomo

arquitetura estrangeira no Brasil'

iníciojovem de carreira,é clarovê,Como em aumque parase

figura tão consagrada do arquiteto Gregoriaproximação como aumacom

reconhecidamentemais experiente dasWarchavchik, portadormuito e

estéticas européiasidéias Brasil,renovadoras não conseguiria serno

4 b i ffAl

,s Grifo nosso.
47 Depoimento no MIS/Fortaleza, 1991.

o comentário

o sentido dessa nossa

a um
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sustentada como estatura. E
nem poderia ser diferente.

Entretanto, questão de que possível, Artigaspermanece a que, sempre

querer minimizar relações de trabalho existentes ambos.parece entreas
Isto pode constatado num outro de seus depoimentos, datado do inícioser

dos 60, onde faz apenas algumas breves referências: "(. ■ -)o conta toanos

Warchavchik foi relativamente curto, durou talvez

tive el e não fosseou tro conta to outrocom que nesse concurso, nume

Praça da República que nós fizemos juntos, tambémconcurso para numaa

nósMaia, pediuprefeito época,propos ta Prestes nesta queque o

espécie de pequeno Ibirapuera,um parque de diversões,fizéssemos de uma

também só fizemosInstituto Modelo de Menores,no Brás, onde hoje é maso

foramnão sei porque razão. Essesanteprojeto,o

,,49Warchavchik,

dedosà dissolvência contatostendemcomentáriosdessesApesar que

há alguns indícios de que Artigas tivesse tido outras relaçõestrabalho,
alguns projetos de residências. Dentroprofissionais com Warchavchik em

hipótese de talvezdescartadadessa perspectiva não poderia queaser

tais relações se prendessem mais à elaboração de desenhos de apresentação

do que especificamente de projetos construção das obras.de estudos, ou

tipo de trabalho paraArtigas desenhava muito bem e chegou a fazer esse

ocorrido também àpode relaçãoprofissionais, teroutros emo que

aindaPorém, pistas não puderam tododeWarchavchik. como essas ser

comprovadas, fica difícil fazer afirmações concretas

A0 Depoimento a Rodrigo Lefèvre, outubro de 1962.

um mero

um ou outro projeto isolado.

a esse respeito.

o Maia fez parar tudo,

um ano,

os contatos com o

contato entre profissionais da mesma

eu nuncacom o
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Em qualquer é perceptivel projetos realizados por Artigas logocaso, nos

olhos possibilidadesoutras arquitetônicas, diferentes daspara que

de todo modo, aprimorara no convívioque, com
Oswaldo Bratke. Voltaremos a esse assunto mais adiante.

Observando sob outro aspecto, valeria considerar boa receptividadeque a

dos trabalhos elaborados Warchavchik para aqueles aindacom concursos,

tenham sido só projetos em parceria, ampliaram em muitoque asesses os

perspectivas profissionais do jovem Artigas.

Àqueles resultados satisfatórios, principalmente do

convite muitoaindapoderia creditadoPaulo,Municipal de São umser

Possivelmente sensibilizado com o desempenhoespecial na vida de Artigas.
Mello chama-oAnhaiaInácio deLuizprofessorde ex-aluno, aseu o

cadeira dePolitécnica,EscolaAssistentecolaborar nanaseucomo

É interessante, deixadotendoEstética"."Composição Geral aporquee
tinhaArtigas1937,definalestudantePolitécnica anocomo

já no inicio de 1940,via,ela,possibilidade de retornar napor essaa

condição de professor.

talvez seja um dos pontosinicial de Vilanova Artigas esteNo percurso
Principalmente porquantodestacado.importantes começam seasera

ainda,jovemmuito questõesolhos,delinear dediante as oseseus

conflitos a serem enfrentados no ensino de arquitetura, pelos quais passa

a se interessar agora num outro nível.

que a aproximação com Warchavchik lhe abrira osapós o primeiro concurso,

concurso para o Paço

aprendera na Politécnica e



67

É doiscerto de afastamento plena atividade profissional,que anos em

muitorepresentava perder intimidade estruturaspouco para a com as
internas daquela escola. seráMas experiênciastempo,ao mesmo que as
vividas reconhecidamente defensor da arquitetura

européia, teriam lhe permitido voltar à Politécnicanova mesmas

poderíamosCom curiosidade aguçada ainda: seriaperguntara como a

participação de Artigas ministrado por Anhaia Mello e qualcursonesse

afinal,era,

colaboraçãoAssistente, professorProfessorqualidade deNa a com o

Anhaia Mello se daria nas disciplinas "Composição Geral I e Estética", no

"ComposiçãoEstética", 4o."Composição Geral3o. II ano,no e,eano,

no 5o.Urbanismo",Geral III e Estética.
três últimos anos do curso deEstética" oferecida aos

O papel reservado a Artigasengenheiro-arquiteto da Escola Politécnica.

alunosatividades dosde acompanhar de pertocondições era asonessas
atividadesparticularmentearquitetura",dedurante "atelier aso

Contando com pequena autonomiapráticas do que era chamado "composição".

ter conquistadoArtigas parecetrabalho,tipo depara dirigir umesse
introduzir, outra, certasalunosmínimo entre vez ouparaosespaço

ele colocavam,arquiteturaquestões da mesmo se emaquenova
tão arraigado Politécnica.acadêmicoensinocontraposição naao

ao que tudo indica, de exclusivalado teórico do curso era,Entretanto, o

responsabilidade do professor Anhaia Mello. Como Artigas fez questão de

a ênfase de uma cadeira de nome tão genérico?

49 Cf. FICHER, Sylvia. Ensino e Profissão - O curso de engenheiro-arquiteto da Escola 
Politécnica de São Paulo. São Paulo, 1989. Tese (Doutoramento) - Departamento de História 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 2 v. pp. 446-453.

"Composição Geral e

idéias com que saíra dela dois anos antes?

ao lado de Warchavchik,

ano45, que compunham a cadeira de

com as
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realçar diferentes oportunidades, famosas aulasem do professornas
Anhaia Mello, este mantinha-se fiel à preocupação fundamentalsua
urbanismo. As questões relacionadas à cidade parecem ocupar presença
muito mais discursomarcante do aquelas voltadasem seu que para o
edificio si. Remetendo-se universo de preocupações defendido peloem ao

professor Anhaia Mello no curso da Politécnica, do qual ele próprio fora
aluno, Artigas "O Anhaia só de questões de urbanismo.tratavaresume:

tempo desenhávamos tudoCerto que você poderia imaginar,aoque mesmo o

desde coluna subestimou coisas,Nunca de uma maneiragrega. se essas ou

italianosHavia ensinavamartesãos fazer colunaoutra. os que nos a

dórica coisas todas. Não tem problema. preocupação teóricaessase

estética do edifício, porém com problemática da cidade.não era a

torno da problemática urbana. Tanto mais interessanteArdente debate em

o Anha ia se deuque nunca

temáticaE eu apanhei, mais tarde, para defender por outro ângulo a mesma

que ele defendia

defesa da independência nacionalenquanto ele faziacá, estética,da a

Vej a ,pelo lado do espaço.

tinha formado cidadecritica à... Light, aque era quemuma

ensino de urbanismoverdade,interesses suspeitos. Na era umoseus

i,50independente, de caráter local e descolonizador. Como se pode observar,

exacerbada preocupação com o urbanismo, manifestadaé bem possível que a

cadeiranaquela deMello "Composição GeralAnhaiapelo professor e

abrindo realmente algumas brechasacabasse dasEstética", tratono

edifício.do talvezestéticas Istoquestões exigisse de seus

so Depoimento a Sylvla Ficher, 1982

eram sempre, mais ou menos

a partir de

ao relaxamento de discutir questões estéticas.

a da independência da cultura nacional - pelo lado de

as aulas do Anhaia

com a

Mas a

com o
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colaboradores

sentido, aulasNesse atelier realmente permitidoteras no parecem ao
jovem Artigas, de próprio de amadurecimento,no correr seu processo

práticaensej ar estéticadiscussão de idéiastorno outrasna a em

arquitetônicas.

Assistente de Anhaia Mello de residênciasconstrutorna

burguesia paulistana, frequentador dos artistas do Santa Helenapara ea

Gregorirelacionamentos profissionaisestreitostempo comao mesmo com

25perfil de Artigas por volta dosWa rchavchik. Em sintese. era oesse

anos de idade.

PP-

Politécnica5i

31 Segundo Sylvia Ficher, op. cit. pp. 446-453, Artigas foi Assistente do professor Anhaia 
Mello em 1940 junto com Zenon Lotufo; de 1941 a 1942 junto com Ariosto Mila; em 1943 Artigas 
assumiu interinamente a cátedra tendo como assistente Ariosto Mila; em 1946 com o retorno de 
Anhaia Mello, Artigas permanece como seu assistente, quando se licencia entre final de 1946 
e 1947, para retornar ao mesmo cargo em 1948 permanecendo então até 1952.

um enfrentamento mais direto da questão do edificio em si.
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CAPÍTULO 2

Fazendo arquitetura durante a 2a.Guerra Mundial

que faz ao período da o trabalho que elaborou ali foi

ma is rico decisivo trajetóriaextremamente construção dee na sua

profissional que pensávamos até há nada conhecida,do Quasepouco. a

daquela construtora chega a surpreender.

é possível perceberperplexidade,Paradoxalmente, não quantooseme

invejável dedilui quantidadeArtigas subestimafrancamente e essa

espaço é reservado para comentarEntre seus depoimentos,trabalho. pouco

experiência daquele período. Num tom de quem gostaria mais de encerrara

Artigas parece empenhar-sediscussão,o

comentários sobreBrevestrabalho construtora.minimizar anapor o

por exemplo: " (...)umaencontrados,podem comoser

série de obras.realizei umaqual eu(. • .)

Aquela célebre reforma da Casa Fachada1, em plena Praça do Patriarca, que

está lá, certocustou e que causoume

do Rio Branco Paranhos, aqui noescândalo também na ocasião.

■

■

"Marone e Artigas",

"Marone

até hoje2

e Artigas"

1 Projeto elaborado em 1939, Estudo no. 24 da classificação de Artigas, cuja execução foi 
iniciada só em junho de 1941 e finalizada em julho de 1942, segundo indica documentação.
2 Referia-se a 1962, quando a obra ainda permanecia.

com a

Ao contrário do que Artigas sugere nas poucas e superficiais referências

até a casa

e obras

certo esforço fazer e

enorme quantidade de projetos cerca de sete anos

firmazinha construtora

assunto do que de abrí-lo para

elaborados nos
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Pacaembú, O conjunto de obras até

de Warchavchik, tomar unicamente por suas palavras nos depararíamos

ou três obras interessantes
todo trabalho elaborou "Marone e Artigas". Tal atitude vai,o que na

direção à farta produção encontradaentretanto, exatamente opostana

desse período, cuja documentação chega a reunir quase duzentos projetos e

que possível.tenderiaPorque então Artigas sempre umaa menosprezar,

experiência de tal porte?

Diante dos comentários ásperos

não parece tarefa fácil tentarmos analisar serenamentecom Duílio Marone,
experiência não é nada desprezível,

papel dadesvendar construtoradetentativa noaventuramos onanos

conjunto do percurso profissional de Artigas.

váriostalvez fosse preciso Nosde ma is nada,Antes
as palavras de Artigasdepoimentos concedidos em épocas bem posteriores,

muito provavelmente, permeadas por fortes doses de ressentimento,j á vem,

das difíceis relações pessoais levaram aofruto dos embaraços que oe

em meados de 1944.rompimento da sociedade com Duílio Marone, Ainda,

diante do papel que passaria a assumir a partir dessa época,mesmo tempo,
i

3 Depoimento a Rodrigo Lefèvre, outubro de 1962.

o Rio Branco Paranhos foram feitas pela Marone

e que é uma das coisas mais conhecidas.

a nosso ver a

e ao

cerca de cem obras.

e Artigas."3

mais uma vez com tentativas de reduzir a duas

De modo muito semelhante ao que ocorre com relação à experiência ao lado

um esclarecimento.

esse episódio. Mas como

com que normalmente se refere à sociedade

a se
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favor da autonomia da profissão de arquiteto

sociais da arquitetura, Artigas talvez não guardassecompromissos mesmo
muita satisfação pelo fato de ter estado ligado durante tão longo período
às atividades comerciais de lado deconstrutora, um engenheirouma ao
civil tudo indica, não mantinha maiores interesses pelasque, ao que

questões propriamente arquitetônicas.

Contudo, construtora
durante período inicial de Artigas acabaatuação, assumindoo sua a

égide dos

comentários parecem explicitar muita clareza quantoseus com essao

prática profissional paulistana encontrava-se naquele momento, em pleno

Mundial, culturalmente comprometidadecurso da Segunda Guerra com um

submetia alguns dos aspectos mais intrínsecosde certo modo,

determinadosprópria arquitetura à interesses de diversasda naturezas

pela clientela:

fazer orçamentosépoca , tinhavocê construtora,ter euma empresaque

residências, e

comercial4 .*através paramentenoções arguitetura processonrn

para pequenos proprietários,construir que eracasas para

que se fazia naquela época.o

Bratke e Botti,

i

4
Grifo nosso.

5 Depoimento a Rodrigo Lefèvre, outubro de 1962.

posição de porta-voz de toda uma geração de profissionais formados sob a

modelo que,

empreitava pequenas obras e

reportar ao tipo de trabalho desenvolvido na

e que os outros arquitetos paulistas também faziam."

cursos de "engenheiro-arquiteto" em São Paulo. Ao mesmo tempo,

"(...) não havia a profissão de arquiteto como tal, nessa

renda ou casas

e da defesa dosem franco

ao se

Mais ou menos no gênero das coisas que o
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Desnecessário seria lembrar talvez, que o contexto da época sugeria mesmo

tal atuação. Num olhar retrospectivo do exercicio da profissão até meados
dos 40 São Paulo, é possivel "engenheiro-constataranos em que ser
arquiteto" como profissional liberal, poderia ser quase interpretado como
sinónimo de "construtor". Em outras palavras, não se colocava o exercicio

atividade ligada exclusivamente ao projeto

desvinculado da construção da obra. Sob conjuntura rotineiroeraessa

após a aprovação dos estudos preliminares,que,

projeto completo dessaengenheiro-arquiteto obra pronta nãoo uma e o

estamos acostumados hoje.obra, foi reivindicado logo depois comocomo e

niveldesenhosdetalhamento do proj eto chegarAssim, nopara aoso

obra viriasegundo contrato, a

particularmente noconstruída.efetivamente Nesse contexto casoesera
ficavaexercício da profissão de engenheiro-arquiteto,de residências, o

equipe de trabalho capaz decondição de constituiratrelado à umaquase

Cabia, portanto,obra como um todo. eexecutar a

o papel de construtor.acima de tudo,

exercício dacaracterizavaquadro históricoAinda dentro desse oque

também éobservarinteressanteseriaPaulo,profissão São queem
construtoras de residências querelativamente comum encontrarmos entre as

semelhante. Estaconstituição maiscidade, eraatuavam menosouumana
pela associação entre dois profissionais6. Odefinida, no mais das vezes,

da época,encontradas construtorasperfil dessa= pequenasnasa c

própria estrutura interna de funcionamento :delineava de certo modo sua

voltadotrabalho mais empresarial, ao gerenciamentohá, de lado, umum

6

___

Observação apontada também pelo professor Carlos A. C. Lemos, em: Alvenaria Burguesa. São 
Paulo, Nobel, 2a. edição, 1939, p. 17.

feito no momento em que,

ao engenheiro-arquiteto,

o cliente contratasse com

da profissão de arquiteto como

executivo só era
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da construção,

há um trabalho mais técnico-operacional, ligado aos "estudos
de planta", apresentação dos desenhos artísticos da fachada e
perspectivas, desenvolvimento do projeto responsabilidade técnicae na
execução das obras.

As inúmeras pranchas de estudos e de desenhos executivos produzidas pela

principalmente a partir de 1939, indicam claramente

este último papel,que na

E nesse aspecto, sua

Politécnica,especifica engenheiro-arquitetoformação de na como a

construtora de Oswaldo Bratke,

de inicio, o trabalhoparecem ter-lhe favorecido para que desempenhasse,

Contribuía isso,alguma desenvoltura.de arquiteto-construtor paracom

os

atividades noturnas da Escola de Belas Artes.

induzfalar da construtora,Intrigante que Artigas nos aao

efetivamentehomogeneizadora dos proj etossimplificada tanto quee um

de qualidade,termosrepresentasseali.desenvolveu Como umaemse

E também, ou

principalmente, Artigas tentar desprezar,talvez,
significado que aquela imensa quantidade de projetos obrasoutro, eo

assumiu para ele enquanto um fabuloso laboratório para seu amadurecimento
profissional.

■

relacionamento e

unicidade que francamente não é possível de ser verificada.

experiência adquirida como estagiário na

sua aptidão no trato do desenho artistico e recursos aprimorados nas

contato com novos clientes,

excetuando um caso ou

tanto a

dos recursos

e, de outro,

sociedade que mantinha com Duilio Marone.

"Marone e Artigas",

foi Artigas quem esteve mais identificado com

uma visão
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questionarmos parte daquelese
comentário citado parágrafos acima7. Principalmente, quando Artigas seseu

refere às "noções de arquitetura". A seria complicadosuas nosso ver,
atribuir absoluto, únicotentar chama depermanentee ao que
"noções de arquitetura" diante da importante experiênciasuas

profissional possibilitada pela construtora. A menos, que fosse possivel
considerar de saida, transformações de conteúdo que tal expressão vaias

adquirindo ele próprio. comentárioOu seja, detempo,no e para esse

já está comprometidoArtigas, criticaposturanosso ver. com quea a

da "Maroneadotou desvencilhar posteriormente das atividades eseao

"um processo puramente comercial" sugere aArtigas": qualificando-as como

datrabalhode conflito construtoraexistência entre aeoum
que chama dena prática cotidiana,possibilidade que tinha de interpor, o

opinião o conflito não existe. EmEm nossa

periodo da "MaroneduranteArtigaspalavras, teve, eoutras onem
prática em todo e qualquer projetoArtigas",

"noções de arquitetura",suas
mais"noções de arquitetura". Odechamarelação estanque queocom

ver, é que tenha sido o próprio trabalho construtoraprovável a nanosso
transformarrecolocarreformular,lhe permitindofoi e orepensar,que

conteúdo dessas suas "noções de arquitetura".

Revendodimensão. atentamenteprojetos revelaA análise de oessaseus
podemos observarseteelaborado durante aquelestrabalho anos, oquase

propostas arquitetônicas de Artigas vão, na prática,ideiasquanto as e

sendo objeto de um processo muito peculiar de pesquisa e refinamento. Os

7 Ver nota (4)

a mesma
a oportunidade de colocar na

Não deve parecer impróprio nesse sentido,

e nem manteve,

suas "noções de arquitetura".

um valor

ao longo do tempo,
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de duzentos proj etos daquela época permitem reconhecer talcerca

mais se manifesta de forma linear,processo.

pelo menos, nâo chega perceptivel dentro deou,

refletida sequência de produçãoque na
dos proj etos é exceções ficam porAsseus

conta de alguns momentos muito fortes que se impõem sobre a regra.

Partindo dessa observação nos e

obras elaborados por Artigas entre

y '•
s

Figura 1. Residência José Morganti, 1938.

distinguirá,trabalhos,um primeiro conjunto de emque se

A marca divisóriagrandes linhas, do que foi produzido a partir de 1939.
experiências vividasdasà riquezaestá associada porpossivelmente

porquanto será partir dali1939,Artigas durante aquele de queaano

idéias arquitetônicas, diferentes dos parâmetros que vinha adotando.
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começarão a se manifestar suas primeiras inquietações em relação a outras

Se no este não

1937 e

apareça diretamente

foi possivel verificar que os projetos

e obras,

das vezes,

a ser

1938, permitiriam caracterizar

uma unidade

uma outra questão.

ressalte ou
uma regularidade

5-1S
—
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Já 1939 1941 deparamosentre um Artigas incerto,tantoe nos com um
experimentando opções caminhos alternativos, direcionamentoe sem um
único claro. A proj etos elaborados periodonestee nosso ver, os

caracterizariam contráriosegundo conjunto. doAo primeiro, esteum

conjunto de trabalhos é um pouco impreciso quanto às datas. Enquanto a
divisórialinha inicial, é1939,

claramente perceptivel, limitesos

finais poderiamnão de todoser

reconhecidos. Artigas parece estar

de tentativa deprocessonum

linguagemconstrução uma

seriaprópria disso,diantee

distinguirmos suao
deconcretizaproposta se 1939.da Cunha,

mais,completa. Além do os

nãodesse muitasperiodo vezes
referências permitiramalgumasdatas, que nosapresentam apenasmas

data provável para elaboração.atribuir, suauma
I sem dúvida, para que ressalte a imprecisão.Tal fato também contribui,

SP

dificil

Figura 2. 
da Cunha.

Casa Pedro Otávio Carneiro 
Planta.

forma Figura
Carneiro 

projetos Elevação.

momento exato em que

com alguma segurança,
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1941 1943 ArtigasEntre mais dos caminhos que desejae parece seguro
trilhar. Abandona definitivamente linguagem utilizada primeirosa nos

voltava a aparecer entre os trabalhos datados

jlZLl.-
j

SO.4O5

.1 ’ .,
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Figura 4. Projeto Horácio Rodolfo Rienzi, 1942. Planta.
satisfeitopareciaArtigastudo indica,de até 1941. Ao com aque

definir para si própriode algum modo,expressão formal que conseguira,
Dentro dela transitavatrabalho que desenvolvia.o

facilmenteembora sejammuitocriação,deliberdadeextremacom
linguagem peculiar. projetos desteOsdereconhecíveis suamarcasas

Este é contudo mais fluidoperiodo caracterizariam um terceiro conjunto.
inicioSe não há precisão

fim desse processo na verdade adentra 1944,pelas razões já colocadas, o

seria deresidência Luiz Carlos Uchoa Junqueira,projeto da quecom o

data estiver absolutamente correta.maio daquele aseano,

poderíamos dizer que é também de maio,ressalva,
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em seu

projetos, que ora ou outra,

o projeto da residência
Com a mesma

.74x^400

como orientação para

do que os anteriores em termos de data.
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Figura 5. Projeto Horácio Rodolfo Rienzi, 1942. Perspectiva.

Rivadávia de Mendonça, onde Artigas já vai

capitulo seguinte.perspectiva de trabalho Por contatrataremosque no

disso, para efeitos práticos, data de 1943 que gerariaficaremos

confusão. entretanto,menor

conj untos trabalhos,datas de referemdefinir taisadotadas separa

particularmente aos projetos

Enquanto expressão arquitetônica, o primeiro conjunto de projetos e obras

desenvolvido por Artigas entre 1938, poderia nos

Principalmente porque era quase final da década de 30,certa estranheza.

referências projetivas ainda se revelavam bastante conservadoras.

Mas ainda maior, história deconsiderássemosseriaestranhezaa se a

arquitetura carioca nesse mesmo periodo. E, se

I

e não às datas de finalização das obras.

MARONE « Aiiíív.:.. 
<• ««smicscs rrjTTãí.'

com a

causar hoje uma

ebulição por que passa a

se manifestar

e suas

1937 e

Não se deve esquecer, que as delimitações e

sob uma outra
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primeiros trabalhos de Artigasos não revelam sinais de contato com os
arquitetos cariocas envolvidos linguagem "moderna", parecem também

distanciamentomanter das experiências de arquitetosum outros que
tentaram, durante fim da década de 20 início dos 30,o e o anos
introduzir tendências diversas do ideário moderno São Paulo,em como

Álvaro Vital Brazil,Warchavchik, Rino Levi, Flávio de Carvalho, e alguns
arquitetos recém-chegados.estrangeiros Artigas de forma,certa nos
confirma: 36, 37 , 33, Corbusier tinhaLemomentoera o em que o

ouvi falar disso lá na Escola. São Pauloe eu nunca

uma província, nós estávamos isolados, isso acontecia lá Rio,era e no

referenciais arquitetônicos de Artigas?

poderíamos pensar ensino infundidoNum primeiro momento, no

ênfase do curso depelos professores da Politécnica, mas ao que parece a

torno de questões de outraengenheiro-arquiteto naquela ocasião girava em

dimensão pública da cidade. Aomais comprometida talveznatureza,

que tudo indica também, Artigas se mantivera um pouco distante do contato

profissionais da Politécnica dedicados às atividades de "construtor",com
ele confirma,principais pontos de apoio, mesmocomouma vez que seus

Anhaia Mello,de professoresfortefincadosestavam comopresençana

mantinhamde Albuquerque, outrasAlexandrePrestes Maia queou mesmo

levasentido, tudoperspectivas profissionais. Nesse nos oa crer que

prática arquitetônica de Artigas estavareferencial mais consistente na

B 
9 Depoimento Ver a esse 
publicados e.

a José Luiz Teles dos Ssantos, 16/01/80.
respeito dois projetos de Artigas enquanto estudante do 5o. ano da Politécnica, 

na Revista Politécnica: Composição. Revista Politécnica (123). São Paulo, jan-abr 
1937; e, Ante-projeto de um hospital de cirurgia. Revista Politécnica (124). São Paulo, 
mai-ago 1937.

acadêmico9

vindo para

Quais seriam então os

o Brasil,

com o edifício do Ministério da Educação."3

com a

com a
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representado figura de Oswaldo Bratke, introduzira,na aindaque o
estudante, caminho da construção de residênciasno

porte. Mas Artigastempo, também tomadoao mesmo terparece como
parâmetro trabalho de vários outros profissionais, principalmenteo os
formados pelos

bem sucedidos, Para
quem parecia preso à condição primeira, um lugar entre os
clientes média paulistanada classe ascensão, é bem provávelem que
aquele repertório arquitetônico fosse suficiente. Sob

preciso considerar ainda, que como grande parte dos clientes da "Marone e

Artigas" àquelaprovinham, altura, sobretudo dos relacionamentos

sócio, Duílio Marone, que

não interessante, necessário buscarparecia portanto outrasnem nem

referências.

primeiros projetos obras de ArtigasNão é dificil observar eque os

em grande parte residências, reproduzem os1938,

valores vigentes. Artigas vale-se

chamamos de "desenhos de variaçõesformal que,

diversa de composição. Constituiam, deecléticas", dada natureza suaa

principalmenteadquiridosarquitetônicostodo parâmetrosmodo, noos
provavelmenteconvívio Bratke. Este,Oswaldo sua vez, osporcom

partir de referências distintas que acrescentara à herança

Engenharia do Mackenzie,deEscola lugarde formação acadêmica nasua
dasStockler Nevesonde figura de Christiano marcante.era presençaa

também não havia divergênciasindica, muitoPorém, tudoquee ao

10

■■■

transitava nesse meio10,

Ver a esse respeito nota (21) do Capitulo 1.

e de obras de pequeno

localizados entre 1937 e

esse aspecto seria

por falta de nome melhor,

desenvolvia a

cursos de engenheiro-arquiteto de São Paulo e considerados

estabelecidos por seu

isto é, de ampla repercussão entre a clientela local.

nesses trabalhos de uma certa simbiose

de encontrar
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significativas formação daentre Politécnica do Mackenzie naquelea e
momento.

linguagemA representada Artigas proj etos iniciais estápor nesses

composta basicamente em cima de um repertório formal maneirista que, sem
maiores pretensões, reproduzir,tentava não mesclar,raramentee
"estilos" popularizados "estilo inglês", "estilo espanhol", "estilocomo
colonial mexicano", "estilo colonial norte-americano", entre outros
mimetizados a partir de exemplaridades francamente estereotipadas.

Figura 6.

da arquitetura paulistanarestritoconsiderarMas napanoramaoa se
algo absolutamentevistoépoca, trabalho de Artigas poderia comosero

alguma fidelidade valoresintegrado. com

repertório arquitetônico durante a década de 30, o arquitetocorrentes no

ilustrariasintético bemquadroAbelardo compôsde Souza que osum

também alguns outros mais posteriores, elaboradosprimeiros projetos, e

arquitetura residencial, inaispor Artigas: "Para que era seo quea

grandes avarandadosfazia , 'espanhol';copiava-se o

janelas protegidas por grades de ferro retorcido formando desenhossuas

delages (sic)os mais variados, com

tambémpedra água.meio, geralmente Copiava-se osemnopoçoe um

seus pátios internos pavimentados

com seus

Casa Celso Arthur de Oliveira Rodrigues, 1938.

Curioso que ao tentar retratar

em arcos,
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'mexicano', 'espanhol' transportado paraum sem

passar pelo México. (. . ■)

'inglês' 'tudor' de diferenças , confundidosou que apesar suas eram

quando copiados, porque seus elementos:

pórticos de pedra, vãos guarnecidos vigas de (geralmentemadeiracom

alvenaria pintada imitando madeira) ; fachadas de madeira

estivesse suportando cobertura (simples tábuasaparente como se a

pregadas na alvenaria) ; telhado várias águas; pesada porta de madeiracom

dando sempre pavimentadohall de pedralages (sic)acesso ao com e

(é precisorevestidas lambris madeira. living-roomparedes de Ocom

z/11estilo é 'inglês') sempre tinha uma grande lareira (...)

tão curiosamente pormenorizadaEssa vertente da linguagem arquitetônica,

parte do repertóriocontudo,representações locais, apenasera

Enquanto parâmetrospor Artigas.referencial utilizado seessescomo

para atender às expectativasdemonstravam suficientes
encontradospodemparalelo entreclientela paulistana, seusserem

composiçõesposteriores,algunsprimeiros projetos, outrosmesmo eme
tardio, dopopularizado, tantorepertóriodecorrentes do ume

"neocolonial".

originários da dearquiteturamodo, aspectosRecompondo, de certo

"neocolonial" ganhara impulso durante e após o fim

por um conjuntosobretudo,Caracterizara-se,da primeira guerra mundial.

de elementos resgatados da cultura arquitetônica anterior ao século XIX,

lembrar que o

o Brasil via Hollywood,

11 Souza, Abelardo de. Arquitetura no Brasil - depoimentos. São Paulo, Diadorim/EDUSP, 1978. 
PP- 15-16.

Outro estilo muito em voga naquela época era o

de uma parcela da

tradição portuguesa, o

em suas

com estrutura

'criadores' empregavam os mesmos
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de configurar alternativacapaz apregoados valores da culturauma aos
clássica afrancesada. repertórioEnquanto formal, "neocolonial"o
incorporava soluções iam desde distribuição do interno,que a espaço
desenho de telhados balcões, até detalhes diversos de aberturase e
fachadas. Sugerindo enfim recuperação do consideradouma que era
"arquitetura tradicional", contraposição "estilos" importadosem aos

principalmente da Itália, Inglaterra,França "neocolonial" acaboue o

fértil em São Paulo, disseminando-se particularmente
pelo trabalho de Ricardo Victor Dubugras mais algunsSevero, outrose

"neocolonial" havia de inicio se impostoSe a

notadamente alta burguesia, fortesda repercussõessuasnas casas se

faziam sentir àquela altura, 30, principalmente nas

Interessante observar nesse sentido que

desenvolvidas longo do tempo, jávariações sobre tema aoas mesmoo

de autenticidade dacaráterhaviam há muitoperdido proposta.de o

estereotipados, ganhavamreduzidosElementos combinaçãode tanto eum

duranteengenheiros-arquitetosarquitetura produzida peloslugar ana
encontrando apelo entre adespeito de tudo,década de 30 e continuavam, a

presença dessalevaPelo menos,clientela paulistana. que a

sentidoprimeiros projetos de Artigas. Apontam nesselinguagem entre os
revistas especializadas de Sãodiversos trabalhos publicadostambém, nas

conceituados engenheiros-maisdoscontribuição de algunsPaulo, como

arquitetos da época.

é preciso alguma atençãotomarsinalizamos,jáEntretanto, aocomo

leitura do trabalho desenvolvido por Artigas durante o período

arquitetos12.

11 Ver a esse respeito, entre outros: Lemos, Carlos A. C. Arquitetura Brasileira. S3o Paulo, 
Melhoramentos/EDUSP, 1979.

em plena década de

fazermos a

casas da classe média paulistana.

encontrando terreno

presença do

é o crer a
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semelhança entre alguns projetos
de datas bem diferentes chegaria confundir, aprofundarmosa nos ao a
análise começam a

trabalhos que configuram

Trans formações mudanças de orientação linguagem de Artigas vãoe na

ocorrendo meio inesperadamente, muito embora sejam marcantes no conjunto,

de franca indefinição que permeiam seus projetostraços obras atéos e

Em pouco tempo sua produção não estará mais pautada

só "desenhos de variações ecléticas",nos

direcionamento. claramente identificável. alémseguindo Epropostauma

tampouco conseguirá limites dodisso, se

expectativas de clientela promissoradascumprimento estrito euma

estereótiposreproduzirtalvez,interessadadesilustrada, mais em

culturais veiculados pelos meios de comunicação. Tateando quase
sorrateiramenteArtigasdesconhecidos,caminhos parecee por

étrans formaçãodepróprio trajeto. Esseconstruindo queprocessoo

tornar possivel sobretudo pela farta quantidade de trabalho queparece se
também pelas experiências quecotidiano construtora, enaperpassava o

oportunidade de viver fora dela.

ecléticas""variaçõesdelinguagem projetivaaquelatodo modo,De
Bratke em grande partepartir do estágioincorporada ea

incontestavelmente primeirossofre1938,1937reproduzida osentre e
Empartir da aproximação de Artigasabalos a

particular logo após

elaboração de alguns projetos1939dedata emConsiderando-se aque
respeitado pela introdução de uma linguagemparceria com esse arquiteto,

Artigas teve a

o concurso para o Paço Municipal de São Paulo.

no escuro

Se num primeiro olhar a

conter nos

quase finais de 1941.

nem se

se revelar distinções bastante acentuadas entre aqueles

da construtora.

ao que tudo indica,

a produção dos primeiros quatro ou cinco anos.

com Oswaldo

com Gregori Warchavchik.

definirá por um único
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moderna paulistanas, poderíamos supor que Artigasnas tivesse,casas a
partir daí, se deixado levar totalmente por tais influências. E mais, que

o conduziriam no sentido de incorporar os preceitos modernistas tãoestas

bem representados formalmente obra de Warchavchik. não é bemMasna
assim.

É claro que por intermédio de Gregori Warchavchik, Artigas se depara com
fato de ideiashaviam muito diferentes das aprenderao que que na

Politécnica ou mesmo através de Oswaldo Bratke, para nortear o desenho na

deprancheta. idéias permitiam prática existênciaTais umaana

cenárioarquitetura "moderna" caminhara europeunoque

até pouco antes da Segunda Guerra, e

PauloSãoprincipalmente emexperiências já realizadas
parece ter sidocarga de informações, contudo,Rio de Janeiro.

tomada pelo jovem Artigas mais

discretas experimentações,

deresidência Ottonipoderia ignorar quenãoNessa perspectiva, ase
1939, levadesetembroArtigasprojetadaArruda empor

da classificação de13 Projeto elaborado em setembro de 1939, Estudo no. 
Artigas.

Castanho13

e menos para servir-lhe como referência única.

efetivamente os traços do contato com Warchavchik.

Essa nova

como a

14 e Obra no. 6,

que além disso contava com algumas

abertura de horizontes para fazer

e nono Brasil,

a passos largos
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Além de primeira projetada Artigas linguagemser a casa por numa
despoj ada daqueles pareciamornamentos imprescindíveis,que e que
caracterizaram todos os seus

projetos anteriores,
!•semelhança apresentaque com o

vocabulário utilizado por

Warchavchik naquele momento,

exemplificado na sua i. n i -.1*
obra para a residência Klabin14.

de linguagemTrata-se uma

moderna, porém, não

sentidomais "modernista" no
ií.

primeiras ,estrito daquelas
t-pretendiammanifestações que

arquitetura 1transpor nopara a

racionalizaçãoBrasil e aa

próprias da "erafuncionalidade

da máquina".

.£
daexperiênciaparalelo àEm

Ottoni de Arruda7.Figura Casa
Arrudaderesidência Ottoni

1939.Castanho,projetosCastanho, outros

elaborados por Artigas na mesma

seu desenho nitidas influências depermitem verificar que há em

Warchavchik.

conhecida '•

1

..

i '<ium ;ruz wni

3

o catálogo da exposição Warchavchik arquiteto modernista 100 anos, 
29 de maio de 1996 no CCSP/SMC, p. 14.x< Ver a esse respeito 

realizada entre 06 e

época nos

; j Jl

é notável a

sem dúvida,
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Giulio Pasquale15,Entre eles está residência também de setembroa de
1939. Curioso observar nesse projeto influências aqui colocamque as se
sob outro ângulo. O que Artigas parecia disposto tentar retomar serãoa
algumas das proposições inicialmente contidas trabalho de Warchavchikno
de fins da década inicio dosde 20 30. Projetada numa linguageme anos

"Xis&L

Figura 8. Casa Giulio Pasquale, 1939.

obrasresidência Giulio Pasquale é das"cubista", poucas que seumaa
análise dos trabalhos iniciais de Artigas, pela volumetriadestaca, numa

exemplo da atitude debeirais. Atelhadosladodedeixa epura que
nesta Artigas tambémde 1927,Cruz,da SantaWarchavchik ruacasana

para evitar interferênciasesconde o telhado atrás de altas platibandas,

convencional,interno, de saborOvolume geométrico espaçono puro.

no.

li V:

|

■ ‘ teas

; ™......gx *-

&

-U

e Obra 7, da classificação de1S Projeto elaborado em setembro de 1939, Estudo no. 17 
Artigas.
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representa entanto vontade de racionalização que evita qualquerno uma

efetivamente, acaba por utilizá-la na escadae,
de piso superior que, tudo indica, foi construidaacesso ao ao que em

Um projeto absolutamenteoutro

contemporâneo dois citados,aos

apontará direção muitonuma

diversa das anteriores. Trata-se

da de reformaproposta para

lo j a deCasa uma

perfumes do Patriarca,Praçana

familia dede propriedade da

ArtigasDuilio Aqui,

"art-déco"linguagema s s ume uma

Proj etade elegância.extrema

bastanteinternoespaço com

compondoracionalidade, na

levefachada painelum grande em

tijolo defeitocurvatura, em

iluminaçãovidro, para garantir a

da loja. Umanos diversos andares

coerênciaextrema operpassa

incluindoarquitetônico,projeto
Figura 9. Casa Fachada, 1939.visualainda identidadea mesma

(2?) dodepoimento a

Marone11

Fachada10

Ver nota (1) .
Conforme Artigas comenta no 

Capitulo 1.

se pretendia tão racional

concreto armado e não em madeira como era comum na época.

supérfluo. Curiosamente, Artigas tenta introduzir curvas nesse espaço que

José Luiz Teles dos Santos. Ver nota
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da loja no ambiente urbano.

Analisando projetos que apresentam franco contrastecomo esses,

primeiros, sentimos autorizados a fazer uma afirmação: é precisamentenos

partir do concurso paraa

Municipal dePaço Sãoo

Paulo, portanto meados de

1939, serãoque

encontradas nas propostas

de Artigas pretensões

arquitetônicas vãoque

além daquelas referências

iniciais já citadas.

dosreproduçãoA mera
Interior.Casa Fachada, 1939.convencionais Figura 10.padrões

dedaquela linguagem
deobrasprimeiros projetostão"variações ecléticas", marcante enos

serádescontinuidades. Nãociclo departir daiArtigas, entra numa
daNelson Pereiraresidênciaimediatamente descartada, prova acomo

, pouquíssimo posterior à Casa Fachada.

integralmente presente no repertórioEntretanto,
abrirá lugar ao mesmo tempo, para outras investigaçõesformal de Artigas,

da classificação de

Costa18

se permanecerá por vezes

no mobiliário e equipamentos, assim como no logotipo que marca a presença

18 Projeto elaborado em setembro de 1939, Estudo no. 23 e Obra 
Artigas.

no. 8,

com os
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e experimentos diversos, compreendidos tanto no plano construtivo
proposta arquitetônica.

papel cumprido por Warchavchik trajetória inicialna
de Artigas, poderia afirmar é que, nem
Artigas passou completamente incólume peso daquela influência.ao

Warchavchik àquelamais, altura doscontava acontecimentos, com o
esplendor

ponto de influenciar Artigas de maneira contundente.

portador, comoe,

■A

fiS

St

como na

Desfeita em grande parte a aura de novidade da qual Warchavchik se fizera

e as certezas que

e nem

acreditamos que

Tentando avaliar o

o máximo que se

Figura 11. Casa Nelson Pereira da Costa, 1939.

XBfcjaJSíífa?*- • f 2$ •: ■ > I

de todo modo já mais aculturado às condições locais,

o haviam distinguido tanto dez anos antes, a
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arquitetosoutros de formação europeia São Paulo,atuavamque em
Warchavchik parecia estar correndo, àquela altura,

engenheiros-arquitetos paulistas buscavam lugar.os Nesse sentido, sua
inicio da prática profissional de Artigas, poderia

tomada, talvez, possivelmente até,ser como

Na prática, contudo, Warchavchik não

assumido pessoalmente nenhum papel fundamental para Artigas,

de imaginar.

partir do contato com

Warchavchik e das experiências de este ainda não poderia ser muito1939,

pelabem definido. pela inconstânciaTanto comocom que aparece

diversidade de direções para as quais aponta. O que pode ser verificado é

arquitetônica.pesquisadespertarafrancamente, Artigas para aque,

configurar comoessa pesquisa não chegaPorém, já observamos,como
ocasiõescom plenitude,manifesta outrastrajeto linear. Se emseora

trabalhos. Aforaleitura do conjunto deapenas deixa-se seus

caracterizar umaque Artigas chega amomentos de excepcionalidade emos
buscamais dascotidiano aponta, para umaproposta, vezes,nonova o

partido de algumas oportunidadestirandovaidiscreta, nasquemcomo
Aguçando o olhardiferente.quais seria possivel intervir de modo nos

Warchavchik,parceriaposterioresprojetos imediatamente comsuaa

percebemos que Artigas
Desde o desenho de apresentação até a propostaocasião tornasse viável.
incorporação de novos materiaisarquitetônica,

construção.

—

"I

na mesma raia na qual

num plano mais teórico.

entrever na

destacada presença no

Se há algo novo como dado de projeto para Artigas a

ou mesmo a

parece ter

a se

um importante referencial,

e técnicas de

como seria

se mostrava interessado em experimentar o que a
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Trabalhando sob nova perspectiva, principalmente no contexto dasessa e
residências paulistanas, uma das alternativas que parece ter permitido a
Artigas maior mobilidade para reformulação, foi estudo do agenciamentoo
dos ambientes internos. Encontramos tal preocupação representada em
vários de desenhos em planta, pelo exterior, a propostaseus mesmo que,

apresentasse ainda dentro dos mesmos padrões da linguagem convencionalse

de "variações ecléticas". além,Indo é possivel distinguir que algumas

dessas inovações relacionadas à distribuição ambientes planta,dos em

acabam servindo para antecipar soluções refinadas linguagemnumaque,

niais coerente com o conjunto da proposta, adotadas em outros

Ou seja,projetos logo posteriores. O contrário também seria verdadeiro.

cliente umpor vezes percebe-se esforço de Artigas para apresentar aoo

estudo que apontaria para

mantendocontinuavamdo partido revela mesmasasespaçosque os

artificiosAtravés deconvencionalidade.caracteristicas da esses,como

isto é,velada,Artigas parece ir conseguindo de forma mais que

cada obra, respostasisoladamentedeixa atransparecer empouco se
tudo indica,ele vinham se colocando. Masalgumas questões que queaoa

si o sentido exato de suatalvez nem o próprio Artigas tivesse claro para

procura.

postura deassumirconvencionalA tensão uma novaentre eromper
a adquirir algumapelo que se pode ver,projeto começara de todo modo, e

partir de 1939. Ao tempo,trabalhoimportância aemesmoaseuem
deexperimentalmeiodespeito Artigas estarde processoa esseem

caminho.curiosos retrocessosdeparamospesquisa, não nocomnosraro
imaginarpoderiamconquistasNegando que sepequenaseavanços
de atévários projetos datadosArtigas parece voltarconsolidadas, em

I MMii

ou menos

com o

uma linguagem mais despojada, quando a análise

viriam a ser
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meados de 1941, reproduzir aqueles valores estéticosa mesmos que
particularizam trabalhos do periodo entre 1937 1938, sejaseus e ou o
desenho de "variações ecléticas". pode perceber,Como haverianãose

permitisse reconhecer com segurança

O que parece,
é esta irá realidade doque

trabalho dentro de uma pequena construtora possibilitava.

Todavia, é vir,interessante observar de deprocessoque nesse e

vão ficando evidentes no trabalho de Artigas tentativasavanços

Se muitasde racionalizações vezes

aparecem indicadas

Inútil seria,não se encontram presentes na obra final. nesse

irrefutável dedesmerecer componentesentido, tentar percursonoum

assim como de qualquer outro arquiteto, representado pelo papelArtigas,
verifica,inevitavelmentemuitasdo cliente. Se serecuovezes o

"Maroneclientela dagrandetambémseriapossivelmente eaporque

enfim, muito predisposta a inovações.Artigas" não estivesse,

eventuais percalços que acabariam conferindoMesmo considerando desvios e

lícitoassim, seriaaindapalmilhado,caminhomaiorriqueza aouma
partir do contato com Warchavchik,reconhecer que Artigas iniciara, uma

De um modo ou de outro,modernidade.certo namoro

dá mostras de que pouco resistiu à tentação de experimentá—la na prática.

já seria bem mais complexoperguntássemos qual "modernidade",Mas
incursões não assumemPrincipalmente porqueresponder. nessesuas campo

de"modernismo",estética doespecíficas da umacaracterísticas neme

L

com a

qualquer processo de linearidade em sua trajetória inicial.

contudo que

se definindo muito mais pelos meandros que a

seu trabalho nos

e de exploração de outras linguagens.

nenhuma rigidez determinante que nos

se nos

e recuos,

nos inúmeros estudos preliminares, é possível perceber
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consciência arquitetônica maior j us tifiçasse "atitudeque avançar uma

Artigas ficava a meio caminho.

40, se traduziria,anos a
tentativas formais de aproximação à estética danosso ver, apenas como

modernidade. algumasSe tentativasestas apontarvezes parecem para
concepções ligadas à modernidade europeia, outras tantas vezes, não.

Num plano ainda timido, de quem suporia transformações estéticas

longo prazo, podemos encontrar em meio estudos e projetos de Artigasaos

ainda de 1939, diversos elementos introduzidos meio furtivamente

remeteriam a referenciais bem distantes de Warchavchikpropostas, que nos

européia. tonalidades sinalizam tendências dada influência Suase

representadas mais particularmente talvez,norte-americana,arquitetura

trabalho desenvolvido por Frank Lloyd Wright nas Prairie Houses.no

hipótesepermitimo-nos construirindicações,algumasSeguindo uma

Não nos parece de todo improvávelbastante interessante a esse respeito.

qualde 1939,exatamente naquele surpreendentesidotenha noanoque
começariaWarchavchik,de tomarpróximomuitoArtigas aesteve que

arquiteto norte-americano Frankobras docom projetostambém,contato e

Lloyd Wright. Que o trabalho desse arquiteto despertou especial interesse
não teria sido por intermédionão haver dúvidas. Mas,em Artigas, parece

do próprio Warchavchik que Artigas acabou tomando conhecimento das obras
conhecera Brasilpois afinal Warchavchikde Wright? anosTalvez, noo

em suas

Seu trabalho nesse

a muito

moderna" como um todo.

final da década de 30 e com o qual adentra os



96

antes quando este chegou a visitar sua obra da no Rio de
Janeiro.

Contra nossa hipótese contudo.

despertar de seu interesse por Wright, em todo ainda deixariaque, caso,

margem a algumas ambiguidades: "(...) Nessa coisa de Belas Artes, de eu

ter ido fazer desenho livre artistas , a arquitetura começou

significado diferente. comecei ler revistasaparecer Ecom um eu a

americanas. E a partir do conhecimento, da leitura dessas revistas sobre

Arte é que fui ajudar o pessoal a fazer o desenho a mão livre, com caneta

tinteiro. talvez fosse caminhoMas levou obra doesse o que me a ver a

Wri gh t nessa época.sua razão radical,

que foi intereaaantiasima

- é importante que eu diga - um macJcenzista, Nós dois noao Jacob Ruchti.

encontramos e-x-a tamente nessa época. Ele,

procurei leva-lo para decursooeueu, um

E haviaEle fazia umas esculturas.modelo vivo,

um suíço, arquitetoseu pai,Bárbara,também sua mãe, Da. e o

mãe donatinha Eformado na Suíça, construtora. auma empresamas que

não me engano, judia. entrei em contatoBárbara E euseera uma russa,

discutir estudarentãonós fizemos amizade; passamosRuchti, a ecom o

juntos. chegada para

E nós rachamos na horafui paracaminho outro. em queeueum

IS

um jovem estudante do Mackenzie,

jovem estudante da Poli20

o Wright nóa fizemos meio juntoa21. EleDe modo que a

rua Toneleros19

Residência construída em 1931 na 
Wright nesse mesmo ano, como aparece 
Wright, Warchavchik e Lúcio Costa. Cf. 
arquitetura no Brasil: 1925 a 1940.

Grifo nosso, n _ . -Grifo nosso.

rua Toneleros, Rio de Janeiro, visitada por Frank Lloyd 
na célebre fotografia onde estão reunidos além de 
Ferraz, Geraldo. Warchavchik e a introdução da nova 

São Paulo, MASP, 1965.

na Escola de Belas Artes.

e conhecendo a

com os

há a versão apresentada por Artigas para o

a me

o Ruchti,

Há uma figura de jovem estudante, nessa época,

foi para

e acabar estudando
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tive dizer ele: 'isso aqui é Brasil, você éque enquantoa um

«22estrangeiro'. E quando chegou por volta de 45, nós estávamos rachados.

diversos depoimentos Artigas não se mantém muito fiel às datas,
seria dificil fazer afirmações concretas quanto em que
tomou obra de Wright. Se pode ter sido quandocontato ainda era
estudante, afirma depoimento acima citado, contudotercomo no sem se

deixado impressionar na prática por aquelas ideias, pode ter sido também

por esta época, sabe, Wright foi objeto de1939, quando, segundo se um
.23fasciculo especial da revista Architectural Fórum" por ocasião do término

Como Artigas afirmada Kaufmann,conhecidasua casa

aproximou da obra de Wright junto e que

também chegoueste
conforme consta

não seria nada improvável tenhado próprio Artigas, que

sido mesmo durante

através dedo concurso, e

farta. Warchavchik,

ambos,biblioteca, que

tomaram os

primeiros contatos acom

daquele importanteobra

1
équalquer nãoEm caso,

1940Figura 12. Estudo para casa John Graz,

São

em depoimento24

com Jacob Mauricio Ruchti,

. ■ s • . >

: < arquiteto norte-americano.

que se

Como nos

difícil verificar que é só a

concurso para o Paço

o projeto

Municipal de São Paulo ao lado de Artigas e Warchavchik,

ou "Falling Water".

a participar como desenhista no

seu livro História da Arquitetura Moderna,
22 Depoimento a Sylvia Ficher, 1982
23 Conforme aponta Leonardo Benevolo em 
Paulo, Perspectiva, 1976, p. 610.” Ver depoimento a JLTS onde Artigas comenta: "Trabalhei com ele (Warchavchik) naquele 
projeto do Paço Municipal, o Ruchti também trabalhou 14, de desenhista."

com a
ao exato momento

ou de sua

Artigas e Ruchti,



partir do final de 1939 que os
desenhos de Artigas começam a

formalmente influências deexpressar

Wright. Inclusive desenhos denos

perspectiva.

Quanto às razões apontadas por Artigas

aproximação, seriapara essa

importante considerar a

histórica envolveque o panorama

daquele Em pleno Estado Novomomento.

e deflagrada Guerra Mundial,2a.a os

europeiaculturacontatos acom

modo, bastantede qualquerestavam

tempo, algunscomprometidos . Ao mesmo

conduzidosAmérica,paises da

vantagens daquela situação deliderança norte-americana, tiravam certas

exportação de matériaintensificandocontinente suaeuropeu.guerra no

Talvez precisasse ser acrescentadoprima ou de produtos industrializados.

sedução levada pelospolitica de EUAquadro,ainda por essaaessea

vista da conjunção daspaises da América Latina• Emépoca, frente aos

não é difícil observardiversas condições particulares daquele momento,

UnidosEstadoscultural, terponto de vistado começavam a umaosque

condiçõesdas brasileiras.cenário Nessemais marcantepresença no

facilitadas derazoavelmente importaçõessentido, encontravam-se as

o que permitia uma circulaçãorevistas e livros norte-americanos,filmes,

maior daqueles padrões culturais por aqui.

li á.

conjuntura

Figura 13. Projeto da residência 
pela José Camargo Magdo Neto, 1940.
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Para deestava, lado, informado sobre formulações daquem um pouco as
produção arquitetônica européia periodo deentre-guerras, outro,no e
possivelmente alertado pelos horrores do nazi-fascismo é bemna Europa,

provável que ideais democráticos, fonteos como
ma is interessante acessivel de pesquisa. Artigas fala sobre issoe em
depoimento: "O Wright, evidentemente, tinha literatura maiscomo uma

organizada

falava mais de perto, para quem queria sair da forma só do edifício para

querer organizar aproximou dovida também. é razãoEssa que mea a

Wright. formulações dele,Mais é eu pude compreendertarde que asque

serem progressistas,sob depouco longe,estavam certos aspectos,um

muito pelo contrário, até apontavam um pouco para aspectos mais atrasados

jovem compreenderé difícildesenvolvimento histórico,do para ummas

daencontravamos,muito difícil.isso, Dentro do marasmo nos

haviapaís,dentro dosituação ditadurade queguerranumanosso

pelo menos nósestourado naquele momento, ou

meio daliderançaconduzir.ia Aaondesabíamosnão nonos

autocrítica doou dispersa,intelectualidade estava desfeita

deque nós procurávamosMário de Andrade para compreender, um processo

ofereciamundodiversão enfrentar nade nosovezem

saída deescapista colocada justosaídaocasião. Em Wright naumaera

integraçãode numafuga ; saída voltade procurar umacampo,aona

descentralizassesihomem plantasse pararesidência aonde mesmo eo

indústria; ele tinha qualquer coisa de descrédito em relação ao mundo em

necessidade de umaque nós vivíamos. uma

solução ou de procura de uma solução.

num mundo que ninguém sabia

Razão que Wright não era somente no

e mais ligada à própria estrutura econõmica-socíal americana,

os problemas que

EUA aparecessem em seus

Correspondia mesmo, para mim à

em que nós

é só ler a
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plano estético, uma atração,

principalmente pelas soluçõesmas ele apresentava para doque o caos

mundo época.da Só ma is tarde, 1944 diante, quando fim daem em no

final da ditadura no Brasil,guerra, consequência evidente dacomo

vitória dos aliados contra é que foi possível para nós todos

pelo possível tomar posições ma is relaçãoou corretasmenos, em ao

desenvolvimento do mundo critérios de participação lutana

pela democratização geral. O Wright sempre foi

esquerda, apesar de hoje nós sabermos que pouco tem de esquerda a posição

dele ; mesmo após houve Escandinávia,mas a guerra na e

25 que escrevi em 1951,atenção para ele num artigo ainda havia na

Europa uma convicção de que em

que jáformulações wrightianas. Curiosoarquitetura, estava nessanas

1944 já tinha chegado à conclusãolivrado disso, já em

conteúdo filosófico, ideológico da obra de Wright.

movimentosintegrarépoca,Já jovens danós, nosa noscomeçamosos

critério inteiramente diferenteprogressistas brasileiros, eque

como síntese destaconhecido de vocês, de certa forma. Mas o que me resta

vida que nós vivemos hoje, é mesmo

sensação de isolamento, de homem sozinho, teruma

é éde monólogo, claro,de solilóquio, porque umcom quem conversar,

quem poderia discutir asarquiteto jovem dessa época,problema comum

„26Nem eram formuladas.questões? Na prática, com ninguém.

■

o ponto de vista da esquerda progressista

época, pelo menos em comparação com a

literatura nova e com

com o

o fascismo,

chamei a

entrar em contato com uma

um homem confundido com a

novas idéias e foi fácil

25 Refere-se ao artigo intitulado "Os caminhos da arquitetura moderna", publicado na revista 
Fundamentos em janeiro de 1952.

Depoimento a Rodrigo Lefèvre/1962.

e mesmo dos

tem um

correta de qual era o

época tinha me

num debate que

é claro, que esse era fácil de encontrar,

de autodidata, de não
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Não deixa de curioso que num outro depoimentoser

época em que interessar pela obra de Wright,na ele tambémcomeçou a se

as teses corbusianas,
.28que afirmara num depoimento anterior' . Será que Artigas se referiaao ao

vez por intermédio de Warchavchik,
dentro então daquela hipótese construímos, que Artigas conheceriaque

trabalho de Le Corbusier? É bem possívelainda que sim. E se isso foro

verdadeiro, realmente explicaria "cubismo" da residência Giulioo que o

Pasquale por exemplo, Artigas já havia colocado diante de algumasse

tendo preferido talvez,

corbusianas, Artigas ressalta que elas seriamàsQuanto assumir tesesa

pouco aplicáveis às condições tecnológicas brasileiras, e principalmente

éverdade fazer executar"... Apaulistas, naquele momento: asque para

' toit-jardin',concreto armado, pilotis,teses corbusianas de construção:

de ridículo.isso tinhadesenvolvimento tecnológico nosso, grauspara o

jovensnão podia oferecer pararidículo!!de PorqueGraus os meuseu

intelectuais daquela época fazer teto,clientes seu seme

A verdade étinham muita razão.fazê-los e

chão decustava cinquentalaje, quando laje que oa

construtivacoisa só poderia servir formavigas de peroba. E comoessa

dúzia de latifundiários que vinham da Europa queriam fazerpara meia e

faziam. de estouexibição do Eles Comotinham. prova que o queque

21

28
Depoimento a Sylvia Ficher/1982.
Ver nota (8)

"conhecia muito bem"

27, Artigas comente que

mesmo ano de 1939? Teria sido mais uma

um jardim no

vezes mais

mais ou menos em contraposição

como propor amorrer de rir

seguir os caminhos apontados por Wright.

escolhas arquitetônicas no quadro da modernidade,

caro do
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dizendo é verdade, preste bem atenção nisso, seguinte:e o o que me

irri tava criticaenormemente fazia da arquiteturana que eu

warchavcnikiniana, coberturas das casas modernistas dele tinham

telhado platibanda que escondiaum aquele assoalhoe estrutura,uma a

também, mas que

não tinham nada E a

tecnológico construtivamente imoral de realizar a problemática. Essae

foi lição que eu pude transmitir à arquitetura paulista ela estáuma e

mais em pé até hoje.ou menos

arquitetura responda capacidade de produção forças deà dasque a

realização técnica vivendo.dentro da época nós Agora,estamosem que

que é que eu fiz, não foi evidentemente esconder os meus telhadosentão o

companhia fizeram30,Warchavchikde moderno,fazer masepara comocara

beirais. E procureilargurasfiz telhados e osos

onde era mais fácil ir■Fm-ma original e moderna de volume,fosse

expressões formaisCorbusier,buscar Wright do Le asque nono

Mais tardebelas de certaagradáveis meeu

veja partir dasvocêcoisas do Corbusier,reconciliei amasessascom

tambémcoisas que Corbusier fez posteriormente, ecomo

as obras que o Ãntonin Raymond -

formular hipótesestambémAí, depoisJapão. Oscar, começamos aocom

O telhado tipo brasilit,meu modo.corbusianas, agora amas

29
30

manei ra31

um arquiteto que copiava o Corbusier no

Grifo nosso.
Nota: Artigas também fez, 

de 1939.
Grifo nosso.

â T777 TlJlrl

como pode ser verificado na casa Giulio Pasquale, de setembro

o domínio da

e bonitas,

a Maison au Chile

uma que

recusa das condições da temática corbusiana,

e que dava margem a eles fazerem casas com esse aspecto,

é que as

Essa moral tecnológica capaz de fazer com

que ver com a moral construtiva. Moral construtiva.29

com as

que era fora do nosso avanço
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forma a través do conhecimento perfeito das condições tecnológicas que

„32poderiam determiná-la.

Apesar de todas essas considerações acerca da "moral construtiva" feitas

por Artigas a posteriori, não seria injustificado verificar a validade de

pelo menos parte desse seu discurso. Principalmente porque muitos de seus

projetos partir de 1939 denunciam sim, de desafiosenfrentamentoa o

niveisconstrutivos tecnológicos época.ultrapassar da E nessepara

sentido, dificil desprezarseria

empenhocerta predisposiçãouma e
ide apreenderparte esua em

dadominar construtivoo processo

obra totalidade. Mesmo quena sua

associada,atitude estivesseessa
4papel degrande parte, seuem ao

váriosseja."construtor". Ou

propõemArtigasdeproj etos

requintados :através de

detalhamentos, empregoo

detécnicasmateriais e

diversos usuais. Sedos MaRONE
reformularpermitia

impunhamconstrutivos que
projeto,determinados depadrões Robertocasa

arraigados,àquela jáaltura
rotineiroredimensionarinstância, espaçoúltima otendia também aem

32 Sylvia Ficher/1982

Estudo 
(1)

fúru.MSIHflo* .

o ARTiGAS

i

Depoimento a

de j 
I modos l

isto i I
métodos íiI

Figura 14.
Heyn, 1940.
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artesãos que participavam da construção residencial. Como
de "escadeiros" "telhadeiros" algunsno caso entreou outros, que

reproduziam nas obras o conhecimento em geral adquirido no Liceu de Artes

e Oficios de São Paulo.

Em paralelo, não poderia esquecer diversidade de estudosque a e

Artigas muitasque vezes

realiza obra, acabariampara uma mesma

também reforçar interessepor seu na•r-.-v"-
superação dos limites colocados. Se isso

demonstrou possivelnem sempre se na

prática, é uma outra questão.

além desse aspecto,Para

daspartirArtigas procurou, aque

construirexperiências, uma

Inúmerosformal própria"."expressão

3
visualizar1943 permitem ae

chama de sua "expressão formal própria"

bastante distante das chamadasde todo modo,está,durante esse periodo,

teses corbusianas.

Se é possível distinguir que tal expressão detêm, por outro lado, algumas
que guardaobservadode Wright, precisaobras aosemelhanças sercom

distância destas quanto à concepção projetiva.mesmo tempo, enormeuma

anteprojetos

residência pertinência dessa sua afirmação.
(2)

Figura 15. Estudo 
Roberto Heyn, 1940.

3 primeiras

' projetos elaborados principalmente entre

1941

Reconhecemos inclusive, que o que

reservado aos

é bem verdade
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é,Isto Artigas partese

das lições

elecomo mesmo
degosta admitir, sua

vista como algoser

/ muito particular.

WrightEnquanto afirma e
residência Raul reafirma organicidade doa

da forma, Artigasespaço e

caminha ma is das direção oposta. exceções,Comno vezes na raras os

partidos adotados por Artigas em projetos situados entre 1939 e 1943, vão

tender à compactação dos concentrados volume único deespaços, num

geometria simples, cu j a secção se

aproximaria mais da forma quadrada. Ou, no

volumepavimentos,de dois numcaso

principal mesmasessascom

formalmente destacado

nivel térreo. A

concedialheelaboração partidodesse

amplodeà formalcomposição ummargem

térreas,residênciastelhado, deno caso

paralelos em alturasde dois telhadosou,

de dois pavimentos.distintas, casasnas

Se tais composições talvez

a

denunciaria principios muito mais ligados à busca de uma

 —

Projeto
1941. Elevação.

Figura 17. Projeto residência 
Raul Puccinelli. Planta.

MiiiHíliB

volumetria pura

apreensão da obra de Wright 

poderia
WSíT

do conjunto que avança no

Figura 16.
Puccinelli,

ao mesmo tempo,

O® H | wclgheianas.

caracteristicas, mas

ao trabalho de Wright,

nos remetessem
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racionalidade construtiva. Pelo interior, espaço proposto por Artigas,o
contrário do obras de Wright, contém dentro dose ao que sugerem as se

limites fixados pela racionalidade da volumetria compacta, pelas vedações
internas dos ambientes pelos planos absolutamente superpostos,e sem
ensejar maiores inovações. máximo, Artigas tenderáNo quesempre
possivel, à abertura das áreas de estar e jantar para frente e fundo dos
lotes, tratados jardins. residências proj etadas por ArtigasNascomo

nesse periodo, a contradição que revela entre a aparente representaçãose

da estética deixawrightiana concepção formal do nose a espaço,

declarada influênciapouquíssimas dúvidas quanto à peculiaridade de sua

de Wright.

É claro que a volumetria geométrica relativamente simples, bastante comum

1943,1941de Artigas principalmenteprojetos entre quasevem,eem
beirais,amplostelhadosfartosrecobertainvariavelmente, queepor

condiçõessobhorizontalidadedepropostaacentuar mesmoprocuram a
deÉ elementosdesenvolveque Artigastambém,claroadversas ela.a

telhados,ultrapassamparedesj anelas,caixilharia quegrossaspara
internos externos,outros nosdetalhes lareiras tantos quede ee

domadeira,daintensoobra de Wright. Oàdúvidaremeteriam usosem
eventual doda pedra bruta,tijolo sem revestimento,

levaria a reconhecer também na linguagem de Artigasconcreto armado, nos

aspectos das propostas estéticas de Wright.

detalhado dedofica seusimpressãoassim, exameMas ainda quea
é queconhece sobre Artigas,tudo quecontrariamenteproj etos, seae

noessa aproximação

I

com Wright não passa de um movimento de superfície,
qual Artigas transita com uma certa dualidade.

ou o emprego apenas
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Enquanto aparências poderiam levar semelhança dea crer numa

partidos dos projetospropostas, os

revelam de outra natureza. Aose

que Artigas incorporatempomesmo

?■-.ix princípios wrightianos quanto ao
dos materiais,uso os emprega na

prática, objetivos muitocom

dos encontramosque em

análiseWright. dos projetos deA

evidenciandovai tais

linguagemcontradições. Sua

enfim,arquitetônica estarparece

desenhodoentremeada elementospor

principalmentewrightiano, na

"composição" da visualidade exterior,

em francodo interior,

rigidez da própriaconfronto acom

dainternoconcepção do eespaço
E.»c\:

volumetria.

divulgadatãoNesse sentido, a

Paranhosresidência Rio Branco

1943,projetada por Artigas nosem
excepcionalidade,certarepresentasituaçãocoloca dediante queuma

distintos

•;
i

-
• < • ■

-i ■ ■ rf.VlONE- • \ETIG.AS

Figura 19. Projeto residência Amando Artigas 
Simões Jr., 1941. Elevação.

33 Ver entre outros: Xavier, Alberto; Lemos, Carlos e Corona, Eduardo. Arquitetura Moderna 
Paulistana. São Paulo, PINI, 1983. p. 10; Bruand, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 
São Paulo, Perspectiva, 1981. p. 272; Ficher, Silvia e Acayaba, Marlene Milan. Arquitetura 
Moderna Brasileira. São Paulo, Projeto, 1982. pp. 34-35.

...

Wj77
• r-.. •

e muitas vezes

33
Figura 18. Projeto residência 
Amando Simões Jr. Plantas.
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principalmente termos de concepção volumétrica.em deTrata-se dosum

poucos projetos de

Artigas vaique

tirar partido da

condição

particular de um

muitoterreno

ingreme, para

assentar a

residência em Figura 20. Casa Rio Branco Paranhos, 1943.
patamares, com

volumes recobertos por telhados independentes.distintos, Essa composição

volume estúdiop e rmi t e ressaltar ainda ma is do frontal, cujo ousadoo

balanço fora do conjunto. referência a Wrightproj eta Aparao na sua

de 1925, éconhecida residência Taliesin evidente. jogo deIII, O

Rio Brancojanelas que compõemvolumes, a

dúvida, devidasrevelam guardadasParanhos pelo exterior. sem e as

daquela de Wright.apreciação obra Masproporções, aonovauma

observarmos mais detidamente a concepção do espaço interno de ambas, será

que ficaria tão evidente uma aproximação no mesmo nível?

de muitosexemplartomado outrosEm vista desse e quecomocaso

configuram uma vontade de representação da estética wrightiana, restaria-

nos dizer que,

como portador de propostas wrightianas, possivelmente em contraposição ao
do que na prática efetivamente o foi.caminho apontado por Le Corbusier,

residenciais,proj etos forteinúmeros tãodedosdetalhadoO exame

presença nessa etapa de

ao que tudo nos indica, Artigas mais quis ser identificado

revelam a nosso ver,sua atividade profissional,

visualidade da casatelhados e



109

a relação

voltemosMas à questão da moral construtiva levantada por Artigas no
depoimento acima citado. Independentemente de tenha dadocomo se sua
apropriação dos

ensinamentos wrightianos.

sido a partirterparece

dai questãoque essa

tomar assentocomeça a

ideiasentre suas

arquitetônicas. E nesse
Figura 22. Casa Rio Branco Paranhos. Plantas.sentido, aproximaçãoa

Wright lhe permitecom
relação a outros arquitetos paulistasainda que meio enviesadoentrar, em

talvez lhepara uma proposta "moderna" de arquitetura,e brasileiros, que

decondições locais, termostantomais condizente emcom asparecesse
sociedadeexpectativastambém dasdisponíveltecnologia que acomo

colocavapaulistana nase

época.

É interessante porque dentro»
da perspectiva arquitetônica

construída Artigas apor

referênciasdepartir

vimos,diversas que, como
Paranhos.Rio Branco mantém aproximações e

idéiasdistanciamentos das

I III

3

/ 
/

/
/

ir 
ii

1 ar»i

_.jT~ 
j—

i

ter encontrado lugar no trabalho de Artigas nesse inicio dos anos 40.

Figura 21. Casa 
Planta e corte.

no minimo conflituosa entre ideário

S

e opção formal que parece
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de Wright, ele conseguiu criar, na prática, linguagem peculiaruma em
I

torno das residências paulistanas já a partir de meados de 1941. Se isso
distingue de algum modo daso concepções arquitetônicas colocadas por

profissionaisoutros naquele tambémassegura-lhemomento, lugarum
definido entre arquitetos da época àrelação clientela.os Emcom
especial, promissor de trabalho projetos obrasnesse campo que e

residenciais representavam em São Paulo.

Se, lado, muitos

dos clientes de Artigas não pareciam muito predispostos a inovações, quem

seriam aqueles que aceitam essa

que a clientela daNa verdade seria preciso salientar antes de mais nada,

"Marone muito do QuandodiversificouArtigas" tempo.no correre se

constituída períodoclientelaolhamos mais especificamente nopara a

podemos identificar que enquanto alguns advinham,1943, sem

dasprovenientesabastada,dúvida, média mais outrosda classe eram

relações de Artigas com intelectuais e artistas a partir das experiências

Os primeiros constituíam em linhasvividas
movia particularmentemédiaclasseparcela dagerais, emque seuma

recente processo de ocupação. No chamadodireção aos bairros-jardins, em

imediações da Brigadeiropor exemplo,Jardim Paulista, av.

de Artigasobras dessemuitasLuiz Ibirapuera, encontramosAntonio e
confundem pelo convencionalismo, têmperíodo. Algumas delas se

presença marcante pela linguagem peculiar.

intelectuais, Artigas terartistasdeEntre clientela pareceea

conquistado maior mobilidade para ousar propostas inovadoras em termos de

n

sua proposta um tanto diferenciada?

com o pessoal do Santa Helena.

situado nas

a oportunidade de apontar,de outro

entre 1941 e

e como já tivemos

e outras
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solução arquitetônica. residênciasEssas mais espalhadasencontramse
pela cidade.

Seria interessante também não énotar dificil váriosencontrarmosque

estudos projetos de Artigas dessa época em bairros mais popularese em
do da cidade.torno Muito embora apresentem padrõescentro bem mais

simples caracteristicasanteriores, semelhantes reafirmamque as uma

mesma linguagem.

local onde curiosamenteUm

vários proj etosconcentraram

40,obras inicio dosdesse anos

Antonio,é Chácara Santoa

depróxima bairro Santoao

deDestinadasAmaro. um grupoa

origem estrangeira,clientes de

sidoobras terparecemas
■. '‘ íprincipioproj etadas comoa ; 1

fins-de-semana.casas para

ambienteTalvez devido ao

relaçãosemi-ruralbucólico, em

padrãoao

tivesseArtigascitadino, se

vontadesentido ámais nesses
- - i

projetos, tentar porpara

Wright.deensinamentospauta Figura 23. Casa Max Dreifuss, 1940.
de BertaResidências ascomo

delas hoje jáOtto Scheyer, muitasLouisMax DreifussGift Stirner, e

mais

essencialmente

I em
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descaracterizadas, atestam algumas das contradições perseguiamque as
tentativas de Artigas de construir "expressão formal própria". Essasuma

simbiosecasas entre racionalidadesugerem uma do em gerala espaço,
bastante compactado, de materiais in naturae, o uso e a
horizontalidade preconizados por Wright.

Talvez tenha s ido por

das moradias deconta

fim-de-s emana

projetadas para esses

clientes,

acabou também se

interessando pela

idéia sipara mesmo.

Quando já contava com

algumas experiências

arquitetônicas bem
Figura 24.

linhasucedidas nessa

de pesquisa, uneque

Wright,sugeridosracional encantos surge aporaoso espaço
bairrosua primeira residência,de projetar1942,oportunidade, noaem

de dificil acesso na época,do Campo Belo. Afastada do centro da cidade e

ocasião num apartamento bem central,

depois,do D. Anoslocalizado Parquemetros a .casapoucosa
passou a assumir o caráter de residência efetiva para o casal.

34 19 degravadoCascaldi Dalvaarquiteto Carlos á Thomaz,do em

que Artigas

Conforme depoimento 
outubrode 1995.

Pedro34

"Casinha",1942.

uma vez que

ao mesmo tempo

Artigas e Virginia moravam por essa

a casa destinava-se inicialmente a um lugar de fim-de-semana,
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exemplar bastanteUm importante conj unto da inicialprodução deno
Artigas, ficou conhecida posteriormente em virtude daa como

convivência segunda residência do arquiteto,terreno éno mesmo com a

muito compacta. Num terreno amplo,pequena, ruas,
"casinha" foi implantada de sui generis, negando ângulosa os

ortogonais configuram limites do rompendoterrenoque os com oe

paralelismo da construção em relação tão característicolote urbano,ao

do térreoresidências paulistanas. volume sob amplodasassentamento O

telhado de quatro águas com inclinações distintas, não deixa transparecer
interno.niveis compõempelo exterior diversos seu espaçoque oos

Organizados dotornoem

bloco central onde se

toda parteconcentra a

hidráulica lareira,e a

lado varanda,estão

e cozinha,estar

donivel térreo, e,

doisdivididooutro, em

meios niveis, o
Plantas e cortes."Casinha".Figura 25.mezzanino,dormitório no

e,

obra minúscula em relação a tantas outras,Em termos arquitetônicos essa
Vilanovaarquitetotrajetória doqualitativosalto narepresenta um

revela principalmente
continuidadepelamarcado tanto nointeiramentearquitetônico novo,

tratamento do espaço interno como pela sua peculiar implantação no lote.

Illl

"casinha",

no piso inferior.o atelier de trabalho,

Artigas. Sua importância se na adoção de um partido

de um

na confluência de duas
um modo

todos no
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domínioO do construtivo adquirido por Artigas também pareceprocesso
entrar em plena sintonia proposta arquitetônica, principalmente no
sentido de permitir riqueza de interno deixaa um espaço que pouco se
revelar pela volumetria exterior.

realidade,Na "casinha" reúne interessantes hipóteses arquitetônicasa

que vinham sendo formuladas experimentadas isoladamente durante aquelese

marcados pelo imenso volume de trabalho. Se pode ser consideradaanos uma
obra de exceção sob alguns aspectos, "casinha" pode vista tambéma ser

síntese das pesquisas que Artigas vinha desenvolvendo desde 1939,como

sob forma ensaios.de atitude de exibirEssa momentoa pequenos num

tão bem demonstrada por

Artigas característica que se manifestará"casinha", ressalta como aona

longo de todo percurso desse arquiteto, como veremos mais adiante.

de Artigas período tambémdesse vãoAlguns obrasproj etosoutros e

linguagem próxima àquela usada "casinha", basicamenteexplorar nauma
da dosinternosdosfluidezformulada partir da purezaespaços ea

reveladaradicalidade daContudo,construtivos.materiais surpresa naa

contradição interior/exterior só vai ser retomada muito mais tarde.

expor até aqui a respeito da produção de Artigas,Muito do tentamosque
proj etosinúmeros residenciaisfundamentadoestá particularmente nos

fez residênciasArtigas não1943.1937 Maselaborados apenasentre e
de estejaênfase trabalhoemborainicial, seuanesse percurso

Permeando as atividades daquele período, existenotadamente contido ali.
normalmente relegado por ser menos conhecido.um outro viés interessante,

com a

oportuno a pesquisa oculta no trabalho cotidiano,
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"expressão formal própria" que

Artigas procurou, sem dúvida, casas paulistanas, linguagens
caracteristicas vão aparecendo conjunto de trabalhos da "Maronemenos no

Artigas". Referimo-nos proj etos obras para prédios comerciais,e aos e

administrativos residenciais. Devido talvez caráter maise mesmo, ao
eventual desse tipo de projeto, resultados traduzemnem sempre seus o

nivel de pesquisamesmo

também revelam descontinuidades dentro de um repertório formalexceções,

mais previsivel, tentativa de responder solicitações de naturezana um

tanto diversa.

vocabulário arquitetônico desses projetos de maior porte não chegaO a

daquele adotado para prédios altosdiferir muito, na

em grandeRemeteria-nos,década dedesdePaulocidade de São a

arquitetura européia domodernadamais austeravertenteparte, a uma
Poderiaque parecia aceitável num ambiente provinciano.inicio do século,

melhor compreendido dentro de uma tipologia que apresenta proximidadeser
Rino Levimoldessimplificado, propostos por"art-déco" nonoscom um

todarapidamente proliferouColumbus,edificio em aconhecido quee

particularmente na região central.cidade,

São35 Ver a esse respeito: Salmoni, Anita 
Paulo. São Paulo, Perspectiva, 1981.

3035

formular nas

& Debenedetti, Emma. Arquitetura italiana em

com que Artigas distingue as moradias. Enquanto

em termos gerais,

Em paralelo ao que chama de busca de uma



116

Exemplos das linguagens utilizadas

KArtigas são encontradaspor no
edificio de apartamentos Márcio
Bueno, conjuntos administrativosnos

da Cia. Antarctica Paulista e da Cia.

Melhoramentos, entre outros tantos

edificios espalhados pelapequenos

cidade de São Paulo, muitos deles já

totalmente reformados.

Um projeto destacaque se

residências é proposta paranas a

Paço Municipal de Tupã, cidade

localizada interior do Estadono

São Paulo. final de 1941Elaborado no

Edifício Márcio Bueno,Figura 26.1944, obraconstruídoe a passouem

ho j e descaracterizada.encontrando-se bastantealgumas reformaspor

desenhos do projeto original é possível percebermosContudo, revendo os

algumas referências que parecem ter sido tomadas por Artigas na concepção

princípio,desse direções distintas.apontariam,proj e to, paraaque

de apresentação em perspectiva poderiam nosEnquanto remeterdesenhosos

à representações wrightianas, influênciassi deixaprojeto em escaparo

São reconhecíveis semelhançaslinguagem muito mais européia.

Oud, de Guevrekian, Dudok,trabalho de detalvez J. J. P.advindo ou

Behrens ou Bruno Taut. Ao que tudo indica, Artigas tambémmesmo de Peter

já havia tomado contato com obras desses arquitetos.

pelo

contraponto com a linguagem utilizada

de

com ode uma
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Figura 27. Paço Municipal de Tupã. 1941.

Não parece impróprio lembrar com relação semelhanças, entreque

Éhistórico de inspiração wrightiana.arquitetos citados haviaos um

sabido de Wright haviam impressionadoideias propostasque e

Guerra, chegandola.

partir das influências wrightianas paraGiedeon,dizer de S.estes, ano
36trabalho de caracteristicas próprias. ésentido,desenvolver Nesseum

obra Wright, acabasseinteressado detambémcurioso que Artigas, na

já palmilhado por arquitetoscaminhoalguns projetosrefazendo umem
contudo, que na riquezaImportante seria ressaltar,antes.europeus anos

não é nada fácil tentar reconhecerdo universo da arquitetura "moderna",
Embora as

diversas, advémformalmente estasmuitasmanifestações sejam emvezes

de um mesmo ideário de fundamentos comuns.última instância,

Ed.

■ MARÕNE

36 Ver a esse respeito: Giedion, 
Científico-Médica, 1961. pp.442-

Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura■ Barcelona,
443. ...

particularmente os holandeses no período anterior à

a essas

com maiores precisões as possíveis filiações de uma linguagem.
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que viram nas propostas
de Wright sentido caminho da construção de estéticaum no uma para a
modernidade, com o pensamento

deram num momento muito posterior, quando já se colocavam
outras perspectivas para o encaminhamento da questão da modernidade.

convivio mais tais propostas,

idéias Wright durantede periodo da 2a. Mundial,Guerra tero parece

garantido uma experiência muito singular para Artigas. Num certo sentido,

caráter primordialtalvez tenha assumido embasamento decomoum capaz

teórico da arquitetura, dentro doplano do pensamentointroduzi-lo no

mínimo,Poderíamos dizer, valeu-lhequadro da modernidade. umano que

desensibilizasse questõesentradadeporta umacompara que se

arquitetura contemporânea vinculada a um projeto de sociedade.

amplitude que viu em Frank Lloyd Wright. Entre

idéias de Wrightrespeito do significado quecomentários asaos seus
sólidas, Artigasmaisreferênciasdebuscaadquiriram quando estava em

deixando também razões em aberto para continuar otoca de leve a questão,
aproximei mesmo doÉ curioso realidade,"(. ■ ■) naque,percurso:

partir das linhastorno da arquitetura modernaesforço de teorizar em a

afiguraram, quando eu era muito jovem e

iria encontrarcaminhoúnico paraumaestudante, queocomo

„38resolver o problema da arquitetura.

ética37

eu me

no caso particular de Artigas seus contatos

radicais wrightianas, que se me

Artigas não esconde essa

a aproximação comIsolado do estreito com

wrightiano se

31 Grifo nosso.38 Depoimento a Sylvia Ficher/1982

Mas ao contrário talvez dos arquitetos europeus,
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realidade,Na conjunção ética-estética todo conflitoa seu noem o

universo da arquitetura, viria a

Artigas.

assumir uma dimensão muito maior para
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CAPÍTULO 3

residência Rio Paranhos, continuamenteBranco que vemos como
exemplo máximo das ""influências wrightianas", Artigas relegarpasse a

grande parte vocabulário atédo formal desenvolvera alique para se

lançar hipótese arquitetônica. Efetivamente, análise dosoutranuma a

àsdeixam clarasprojetos elaborados partir de meados de 1944 suasa

caminho tomado até aquele momento. Curiosamente,

linguagem da arquitetura praticada pelo grupo cariocaassumirpassa a a

fortelições de Corbusierligado à qual LeLúcio Costa, marcamasna

presença.

arquiteturalugarcertojáAfinal, Artigas contava nacom umse
sobretudo,definidaclientela maispaulistana, e, comou menoscom uma

práticasdedistinguia outraspeculiarlinguagem oqueuma
intervalode tãomudarfeitoteriaarquitetônicas, numrumooqueo

curto?

Para explicar essa passagem da trajetória de Artigas o autor Yves Bruand,

Brasilconhecido "Arquitetura Contemporânea nono seu

21 Ver nota (33) do Capítulo 2.
2 Bruand, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. Sâo Paulo, Perspectiva, 1981.

"2, simplifica em

e políticos

retratada1

Sintonias e dissonâncias com ideais arquitetônicos

intenções de reverter o

Não deixa de ser intrigante que pouco depois da elaboração do projeto da
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muito complexidade do que estavaa em questão. Reduz de 1945ao ano a
"reviravolta ocorrida obra " identifica plenamentesuaem produçãoe a
anterior de Artigas contidaspropostas ideário wrightiano.com as no
Nessas condições, explora "dilema" que Artigaspretenso teriaum se
colocado diante das posturas arquitetônicas vinha assumindo,que
consideradas pelo autor "negação do progresso" , "submissão do homemcomo

à natureza", modelo impregnado da aliançaEUA,

"grande vizinho do Norte" para "escapar à influência da Europa",

ideal progressista de Artigas,acrescentando final "Nemao que: o nem

convicções políticas (cada vez mais violentamente opostas àquilo quesuas

civilização UnidosEstados mundo) podiamdos representavaa no

arquitetura parcialmente voltadasatisfazer-se por muito tempo com uma

elemento de propaganda parao passado umpara e

rejeitado". explicaConcluindo,pa trimônio intelectual aagora

reflexão mais"circunstâncias"reviravolta" de Artigas pelas e por uma

aprofundada à medida que a maturidade se seguia aos primeiros entusiasmos

deixavisão transparecertal autorA poucaoexpornosso aover,
obras de Artigas daquele periodo, assimintimidade com projetos comoe

versões apresentadasexclusivafonte únicatomado aseterparece como

pelo próprio Artigas. Estas já vinham àquela altura, meados dos anos 70,

arquiteto constituiucertamentecritica apermeadas por oqueuma

Por conta disso,posteriori.

antecipam historicamente razõesDe um lado,para alguns sérios deslizes.

3

as interpretações do autor acabam resvalando

da juventude".3

"tradição colonial" dos

capaz de constituir um

com o

Conforme op. cit. p. 273.
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ainda não colocadas, quais só ma ise tardecom Artigas iriaas
concretamente defrontar,se De outro, analisar aquelascomo veremos. ao

questões sob uma ótica que identifica totalmente a prática de Artigas com
ideário de Wright, autor acabou por colocá-lo diante deo o "dilema"um

não caberia bemque, Artigas,a nosso talvezver, próprioa mas ao
Wright,

Também Sylvia Ficher, breve biografia de Artigas inseridana em seu
trabalho "Ensino Profissão - O curso de engenheiro arquiteto da Escolae

Politécnica"4, alguns equivocos deapresenta, a nosso ver, menor

importância que precisariam ser apontados. Ali autora expõe: "Masmas a

segunda metade da década de 1940 Artigas afastaria do organicismona se

dominante anti-ecléticos:integrar à corrente entrepara se aos

orientação racionalista dos arquitetos cariocas, inspirada na obra de Le

Esta inflexãoser difundida em São Paulo.Corbusier emque começava ae

exclusivamenteescritório próprio decarreirasua seuocorreu em

(. ■ ■)sóciosprojetos, abriu 1944 tendo ecomoque em

„6Octacilio Pousa Sene...

inclusive dose depoimentos,Partindo do confronto de vários documentos
lugarreferências encontraramde muitasArtigas, outras noquecom

518.P-

44 mais
Mas num

Cf. FICHER, Sylvia. _ 
Politécnica de São Paulo, 
da Faculdade de Filosofia, s

Carlos Cascaldi5

Ensino e Profissão - O curso de engenheiro-arquiteto da Escola 
São Paulo, 1989. Tese (Doutoramento) - Departamento de História 
Letras e Ciências Humanas da USP. 2 v. pp. 516-530.

Segundo depoimento à Dalva Thomaz, gravado em 19 de outubro de 1995, Carlos Cascaldi logo 
no começo da entrevista, quando perguntado sobre desde que época era sócio de Artigas, para 
nossa surpresa respondeu: "jVão, eu não fui... veja bem, sócio mesmo do ... sócio nunca fui. 
Na realidade, nunca fomos sócios no papel nem coisa nenhuma. Comecei trabalhando com ele já 
quando eu estava na escola, estava no 5o. ano da escola ele me convidou para trabalhar com 
ele, a desenhar e tudo mais, 44 mais ou menos. Eu me formei em 44. No começo de 44 já 
comecei a trabalhar com ele. Mas num escritoriozinho... ainda no escritório de Marone e 
Artigas". 
‘ op. cit.

se fosse o protagonista no caso tratado.
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cenário da época, preferimos, ser mais cautelosos no exame
dessa questão. Acrescente-se ainda o fato de que atualmente, após estudos
mais minuciosos da trajetória de Artigas, numa posiçãoencontramosnos
bem mais cética quanto propalada identificação de Artigasa essa com
Wright "organicismo". Diante disso, naturalmenteou nosso olharo

ser outro.

Reconhecemos, contudo, não seria fácilnada atribuir razãoque a uma
principal as significativas mudanças que vão

de Artigas, verdade desde meados de 1943. cairiamos outroMasna num

fruto unicamente de questionamentos pessoais. Assim,poucos anos, como

acreditamos considerar umque mais válido

caráter imediatoconjunto de decolocadas,circunstâncias tanto as como

adiante.permitissemde maior amplitude,outras um poucoverque nos

é partir da primeirareafirmarNecessário sentido,seria que anesse

obras apontar parametade projetosde 1944 umacomeçam aeque seus

todo modo,desinalizandolinguagem projetiva,nitida transformação na

concomitantemente vãooutros aspectospossivel consonância queuma com
essa transformaçãodeuA conjuntura especifica em quetomando lugar. se

apreciada dentro de um cenáriodo nosso ponto de vista,merece ainda, ser

histórico particular em que acontecimentos diversos se precipitaram.

poderíamoscaminho,demeandros tortuosoNa detentativa umpercorrer
pergunta inicial:questãoenfoque reduzindo queaproximar uma oaao

teria realmente incitado Artigas

delineada pelo grupo do Rio de Janeiro?

a compartilhar o universo da arquitetura

tenderá a

com o

se manifestando no percurso

e interessante seria tentarmos

equívoco se tomássemos as inflexões que se processam no decorrer daqueles

em todo caso,
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Se isso é intrigante, curioso seria tentar compreender também o porque de

Artigas ter mobilizado, naquela época,se organizar,mesma para

participar debate mais geral respeito dose promover daum a rumos
arquitetura Brasil. Como as motivações levaram assumirno talque o a
propósito não chegam de todo transparentes, sobrariaa ser outrauma

Afinal, desenvolvera atépergunta ali um trabalho de certo modono ar.

isolado, aparente dissonância produção de outros colegas. Asnuma

pesquisas últimosempreendera naqueles quatro apontavam,que anos em

última deinstância, busca "expressão formal própria", depara a uma

tonalidades wrightianas, pareciamtalvez mais tornadotercomo se

Paranhos. bases,evidentes Rioprojeto da Branco Nessas suacasano

perspectiva de atuação tendia a estar completamente assentada no ambiente

possibilidades dentro de um mercado profissional,paulistano e que,suas
primeiro plano construção deenfocavajá referimos, aemcomo nos

Porque então, Artigasclasse média.residências para a
discutir caminhos detentardi reção arquitetos parade os umaoutros

arquiteturavoltar-seaparentemente distintas,Essas duas faces para a

ampla da arquiteturamaisdiscussão nocarioca tentar umapromovere
viéses dedoisrevelar mesmaumaapenasBrasil, acabariam por comose

atitude assumida por Artigas. Vejamos.

livro "Brazil Builds

exposição de mesmo nome no Museu de Arte

TheNew York,1652-1942.Builds:Brazil
1943.

"7. Ao tomar conhecimento do trabalho organizado por

1 Goodwin, Philip L. 
Museum of Modern Art,

prática mais abrangente em termos nacionais?

algumas respostas estejam relacionadas à publicação do

Philip Goodwin para acompanhar a

se mobilizaria na

É bem possivel que

com a

Architecture New and Old,
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Moderna de Nova Iorque, em 1943, Artigas talvez tivesse se dado conta de
enquanto se empenhava por construir isoladamenteque arquitetura deuma

caracteristicas locais, já despontava ao mundo através dos olhos norte-
americanos , arquiteturaoutra reconhecida brasileira.uma Secomo o
movimento de renovação por que passava arquitetura carioca já há algunsa

não havia ainda encontrado maiores repercussõesanos, entre os
profissionais de São Paulo, perplexidade da revelação olhosa aos seus
daquela arquitetura produzida no Rio de Janeiro, talvez o tivesse deixado
insatisfeito próprias escolhas arquitetônico.suascom campono

Principalmente em face do brilho do leque de criação aberto pela opçãoe

carioca, cujas qualidades acabavam de louvadas exposição de Novaser na

York.

consagração da arquitetura doefeitos do impacto provocado porOs essa

não poderiam ser de formaEUA,grupo carioca,
encontrou grandessi surpreendeufatonenhuma desprezados. Se eemo

alargaramdimensõespaulistas,arquitetosrepercussões entre sesuas

À propósito lançamento dodointelectuais.meiostambématingindo os
elevação da "arquitetura brasileira"livro "Brazil Builds"

homemexemplo,AndradedeMáriointernacional,da produção comopor

num artigo de jornal:sentiu-se instigado comentarligado à cultura, a

gestos de humanidade mais fecundosé um dos"Eu creio que osesteque

os brasileiros. Porque eleEstados Unidos já praticaram em relação a nós,

nós, diminuirconfiançavirá. oveio,já em enossaaregenerar

prejudicade mestiçosinferioridadecomplexo dedesastroso que, nos

Já escutei muito brasileiro, não apenas assombrado,tanto.

arquiteturaprova possuirmoslivrodessediante umaqueestomagado,

■ ll ■ l

mas até mesmo

tomada como brasileira nos

e a ao nivel
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Essa consciência

de nossa normalidade humana só estrangeiros é que podem nos dar.mesmo os

Porque nós, pelo mesmo complexo de inferioridade, reagimos caindoou num

porque-me-ufanismo idiota , j eca-tatuismo conformistaou num e

//8apodrecente. Interessante artigo, Mário de Andrade fazque no mesmo

elogio explicito à arquitetura que vinha sendo desenvolvida por
Artigas "a moderna legitima" comparação algunscomo casa na com

exemplares da arquitetura paulista esconder contudosem uma

ambiguidade "O Ministériolinguagem: da Educação jamaiscerta na e o

jamais a Faculdade de Direito;e

„iomoradia neo-colonial.

prática doque Artigas tivesse despertadoé possivel também,Mas na

Politécnica,ensino, para

determinadas questões ali sinalizadas.

diferenciação do exercicio da engenharia

distintas. A premência de tais questões talvez estivesse latente,

aguardasse um momento oportuno para sua manifestação.

colegaprimeiros contatossidotenhamOu sabe, com omesmo osquem
Eduardo Kneese de Mello que acabaram produzido um efeito quase inesperado

à possibilidade dede Mello já atentoestavaem Artigas . KneeseComo
nas propostas doSão Paulo com baseprática da arquitetura em

aproximação tivesse adquirido um papelgrupo carioca, pode sua

jornal O ESTADO DE SAO PAULO em 
' • P- 49.

em São Paulo, projetado por Álvaro Vital Brazil 
moderna carioca.

uma morada de Artigas

e da arquitetura como profissões

e jamais uma

como se

8 Brazil Builds, 
1943 e re- 9

o edifício Ester9

ainda um

e já após alguns anos no papel de professor na

renovar a

Ministério da Guerra;

Principalmente as que envolviam a

artigo de Mário de Andrade publicado no 
-publicado em Depoimentos - 1, São Paulo, CEB/Gfau, 1960.

Edlficio localizado na Praça da República, 
em 1935 sob claras proposituras da arquitetura 
10 Idem nota (8), p. 48.

ser que

moderna tão boa como os mais avançados países do mundo.

e carioca,
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fundamental, espécie de catalizadoruma desencadeamento dessepara o
processo de transformação vivido por Artigas.

O mais provável, contudo, fatores tenham
realmente produzido fortes repercussões em Artigas. De todo modo, parecem
ter contribuido condição de
isolamento,

Mas desconfiamos que a questão ainda não se resumia nisso.

Sinais de estariam sendo gestadas mudanças muito maisesparsos que

definidoras trajetória de vida de Artigas podem ser observados desdena

vida profissional talvez estivessem tãomeados Vida privadade 1943. e

exercicio delicado imputarj untas tornaria um aque senesse processo,
levou delinearprimazia do questionamento queoutra o a umuma ou a a

Seguindo alguns indícios, não seriaatuação.horizonteoutro suapara

hipótese que o Artigas politicamente ingénuo,impróprio colocarmos como
ainda profundamente ligada realizaçãoperspectivapautado suaanuma

meios paulistanos,profissional enquanto arquiteto de parece

ávido construirconflitosderepletoreconhecidoter por umaese
Tanto profissional quanto determosnível.participação emoutroem

atuação política.

partir da visão romântica dautopia,Olhos abertos que amesmopara a

sociedade que apreendera de Wright, Artigas acaba por se encontrar diante
embora naqueleMuitoda prática política. momentoda essarealidade

I utopia,facecomprometida daoutraprática estivesse umacomainda
experiência doconcretas:parecia estar constituída aem bases bem mais

incitando-o a buscar seus parceiros de prática arquitetônica.

é que a

em grande medida para sensibilizá-lo em sua

sucesso nos

conjunção de todos esses
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socialismo soviético. Não conhece muito bem quaisse teriam sido as
portas de entrada de Artigas nessa prática politica. Vestigios podem ser

identificados atravéstanto do pessoal do Helena,Santagrupo como
através de Virginia, mulher, segundo consta mantinhasua que, contatos

movimento operário Partido Comunista do Brasil, entãoe na
ilegalidade. Também através do de intelectuais frequentado porgrupo

Paranhos11,Artigas, próprio Rio Branco conhecido advogado decomo o

causas trabalhistas, ainda de ligações com alguns simpatizantes.ou,

é queO que importa, contudo, antevésperas do final da 2a.nas

da possibilidade de reversão do quadro politico brasileiro, Artigas se

envolve num processo de participação politica, inicialmente meio à margem

dos contornos do território profissional. No encaminhamento deestreitos

irá alinhar-se às expectativas de redemocratização do pais,tal proposta,

intelectuais naquelealgunsvislumbrada principalmente segmentospor

tentativas decolocado lado dasassim termomento, se aoparececomo

reorganização de setores representativos da sociedade civil

aliança quefácil compreendermaisficaperspectiva,Sob aessa nova
quando esteKneese de Mello,arquiteto EduardoArtigas estabelece

aindapossibilidade de aproximaçãolhe abriu emuma
reunir dedeseria tentarimediato1943. propósito um grupoO o

associação dePauloSãoorganizarprofissionais uma novaempara

arquitetos12, já presumivelmente ligada Instituto de Arquitetos doao

visando a discussão divulgação dasRio de Janeiro,Brasil eI

como um todo.

com o

11 O advogado Rio Branco Paranhos era reconhecidamente ligado ao então Partido Comunista do 
Brasil, tendo sido inclusive eleito suplente de Deputado Estadual pelo PCB nas eleições de 
19 de janeiro de 1947, segundo consta no livro Partido Comunista Brasileiro - Conflito e 
Integração, de Ronald H. Chilcote, Rio de Janeiro, Graal, p. 320.

Nova, porque em 1930 havia sido criado o IPA/Instituto Paulista de Arquitetos.

com sede no

com outros colegas,

com ocom o

Guerra e



129

questões da arquitetura "moderna"

Kneese de Mello, num depoimento de 1979:

Artigas não conhecia. Quando faleique eu ele, entusiasmou-secom

imedia tamente "13, reiteradas em 1984: "(• ■ .) companheiros desdesomos os

primeiros dias da década de 40. Lembro-me de fui escritório daque ao

construtora Marone Artigas, encontrei lá jovem magro, de cabeloe um

cortado espetado comorente, fosse já elétrico ativose uma escova, e

até hoje. Mais tarde foi fundado,como São Paulo,se conservou em o

Instituto dos Arquitetos do Brasil todas reuniões que fizemose, em as

instalá-lo, Vilanova ArtigasJoão participou deesteve presente,para

todas ocasiões trabalhamos para organizar desdeIAB;as em que o sua

primeira diretória, lá primeiro secretário? Joãoestava comoquem

«14Vilanova Artigas.

como pode parecer nesse depoimento deMas não foi tão "mais tarde" assim,

Departamento de Sãoanos depois,Knesse de Mello concedido tantos que o

Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil foi efetivamente instalado. Em

Artigas já haviamde Mellofinais 1943, Kneesedaquele eano,mesmo

Oswaldoarquitetos paulistasdosváriosconseguido sensibilizar como

CerqueiraLevi, RobertoRino Cesar,Bratke, deLéo Ribeiro Moraes,

criarde Souza outros,AbelardoGuilherme Malfatti, umparae

Brasil/IAB.de Arquitetos doInstitutodepartamento doPauloSãoem

então Capital Federal, existissesede do IAB no Rio de Janeiro,Embora a

13 Ver a esse respeito. 
Desenvolvimento Nacional - 
1979, p. 14.

Palavras finais de Eduardo Kneese de Mello como presidente da banca do concurso de 
Artigas para professor titular da FAUUSP, em 29 de junho de 1994. Publicado in Artigas, João 
Batista Vilanova. A função social do arquiteto. São Paulo, FVA/Nobel, 1989. p. 83.

in Arquitetura e 
Paulo, IAB/SP-PINI,

Eduardo Kneese de Mello 
arquitetos paulistas. São

"Lembro-me de que fui visitar o

Depoimento de 
depoimentos de

num âmbito mais geral. Nas palavras de
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desde 1921, dimensões eram bastante restritas.suas Tinham sobretudo um
caráter local, sem maiores influências no resto do pais.

Após reuniões encontros preliminares estabelecer objetivose para os e
daestatutos entidade em São Paulo, é feito 06 de novembronova deem

1943 registro da sede paulista do IAB. Como sócio número um e primeiroo

presidente, deencontramos Eduardo de Mello,Kneese enquantoo nome

Artigas assume realmente cargo de secretário geral. Sobre as atividadeso

do 1AB/SP Kneese de Mello comenta: "Alugamos um porão no edifício Esther

Lá funcionávamos com exposições, conferências, etc. Apara nossa

sede arguitetura culturade de Sãoarte,centropassou a ser eo

Paulo.(...)Para vocês terem uma ideia do entusiasmo dessa gente, que era

90 arquitetos São Paulo euma meia dúzia talvez S0nós tínhamos ou em

quintas-feirasalmoçávamos todastrabalhavam asconosco,uns poucos que

cada um pagando seu almoço.nos restaurantes de São Paulo,

organização do setor profissional dosenvolvimentodeEsse naprocesso

São Paulo é absolutamente coincidentearquitetos paraem

Artigas, de novas perspectivas
deTambém, formavinha desenvolvendo. certapróprio trabalho que eme

exercicio vidadaencaminhamentofunção suade outrodisso, noum
atividades dadasfim construtoraculminaráprofissional, com oque

"Marone e Artigas".

16

I

sede‘J

13 Inicialmente a sede do IAS/SP parece ter sido instalada, segundo indicações, no Largo da 
Misericórdia, 23/12o. andar, Céridó «iudádó para o endereço a que se refere Eduardo Kneese de 
Mello só após a realização do lo. Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 1945.
14 Idem nota (13) p. 14.

em termos de propostas arquitetônicas no

com a abertura
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qualquerDe modo, sociedade Duílioa Marone parecia jácom estar
enfrentando mesmo àquela altura, uma série de dificuldades. Embora sejam
bem posteriores, alguns comentários de Artigas a propósito da presença de
Marone naquela sociedade são bastante cáusticos: "Para ele servia

qualquer negócio , porque ele tinha rendas da família, era rico tambéme

acomodado. Para mim importante ter o escritório, não tinha nada,era eu

um moço pobre, e não tinha o que perder.eu era

negócio estava rendendo. Para mim também era importante ter lucro, porque

tinhanão Ele muito parado, soube levarou troeu emprego. era nunca

sócio da San-Dar17 ,aquilo adiante. Ele era rico, e tudo

zzia "OE prossegue:

concorrência pública, soubeMarone entrou nunca se prepararnunca numa

sujeito mais capaz,grande empreendimento. Se fosseentrar umpara num

zz-9

interesses expectativasconstrutora,sócios deEnquanto eosuma
longo do temporeveladoterprofissionais de ambos comoaoseparecem

as diferenças1943 1944,E naquele momento, entrebastante distintos. e

Engenheiro civil,mais.ainda Maroneacirradotenhampossivelmente se
largo de todas aquelas preocupações de caráter eminentementepassava ao

arquitetônico que tanto entusiasmo provocavam em Artigas. Ao mesmo tempo,

desvinculado também do panorama de discussão no qual Artigas estava cada

Marone mantinha distância tanto daquela mobilizaçãoenvolvido,maisvez
setor profissional dos arquitetos, parece não tercomopara organizar o

I

n Sãobairro de Pinheiros,O

19

19

o pai possuía.

edificio industrial da Perfumaria San-Dar, localizado no 
Paulo, foi objeto de uma reforma projetada por Artigas em 1944.

Depoimento a José Luiz Teles dos Santos, 16/07/80.
idem nota (18) .

o que eles fizeram foi ir gastando o que

o irmão dele era

ele teria evoluído, mas ele era acomodado.

Ele só se importava se o
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visto também bons olhos interesse de Artigas pela participaçãocom o

condições seria natural que a sociedade entre os dois

estivesse já de há algum tempo com os dias contados.

explicitação da diversidade das propostas de

ambos, tornadas mais claras pelo menos para Artigas, a sociedade rompe-se

definitivamente mesma época,por essa

relaçãoCom episódios antecederam rompimento da sociedade,aos que o

Artigas (Duilio"Ele havia da primeiracomenta: Marone) separadose

mulher. acho que ela chamava Zuleika. Ela era muito bonita, se encheuse

É claro, ele erae

era da sociedade,

Mas então ele ficou psicologicamente abalado,trouxe alguns.

comerciar com madeirasele fosse para e exportar para asque

Ele aceitou e eu fiquei mais

Queria que ele ficasse por lá paraaliviado,

ele ia montar uma construtora lá, qualquer coisa, massempre.

(. . .) Sobreem meados de 44,ai Então,ele voltou. nos separamos.

pessoal ficava elogiando,essa época, até 44, o

é que estava arrastandoquê...', 'Artigas, ho, .

já cansado.imensa, estavatodos comigo, eles eueles cargaumaeram

em meados de 44larguei todos eles, e

337, na esquinaescritório lá na Rua Dom José de Barros no.

do lado de cá, naquele prédio que ainda existeAvenida São João,

I

lín

fui abrir meu

Aquilo tudo me cansava muito,

construções que se faziam aqui em São Paulo.

e pude respirar um pouco.

e eu

20 Não conseguimos precisar mais exatamente a data de rompimento da sociedade Marone e 
Artigas. Segundo Artigas teria sido em meados de 1944, conforme depoimento incluído neste 
trabalho. Segundo depoimento de Carlos Cascaldi que participou também desses episódios, a 
mudança teria se dado "no fim de 44 a 45’.

politica. Sob essas

fato é que eumas o

o abandonou.

e eu propus

com a

'Puxa, Artigas não sei o

o Paraná,

Sofrendo novos abalos com a

não trouxe nenhum contato, nenhum cliente para nós. Ele

um sujeito muito fechado. Mesmo ela, que

Achei que

de meados para o fir^i

em 4 4
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lá. dissoAntes Kneese de Mello ia muito láo escritório daem nosso

Marconi, comigo sobre associação de arquitetos.conversar Fiqueiuma

sozinho lá Dom José de Barros atéRua 1950, quando mudei aqui parana

Mas não tratou de uma mera mudança de endereço dase

JoséDom de fimBarros. daO "Marone Artigas"rua construtora e

representa um momento de transformação muito mais profundo para Artigas.

A partir dali estava decidido a deixar de ser construtor para reafirmar a

intenção de não mais a profissão de engenheiro-arquiteto,exercer mas a

de arquiteto simplesmente.

Da antiga equipe de trabalho da construtora, Artigas leva consigo Carlos

de engenheiro-arquiteto dadoCas caldi, últimoaluno do cursoanoseu

e Artigas" desdedesenhista da "MaronePolitécnica, atuava ocomoque

engenheiro civil Otacilioamigo pessoal,inicio de Também,1944 . oseu

escritório junto com Artigas. Nas palavras dePousa Sene,

aguentávamos aquelanãosaimos doCascaldi: Marone"(. • .) porque

engenharia, aquelas bobagens todas, e Otacilio23, ele (Artigas) (. . .)

três montar um escritorinho,fomos os

José de(. . .) esquinaFutebol Clube, São ana

um escritorinho lá (. . .) Eramsaída Montamosera

(,..)O São Paulo saiuSão Paulo Futebol Clube ocupava.umas1

localizado à rua Bento Freitas 306.

Avenida São João, centro de São Paulo. 
Rua Dom José de Barros.

Refere-se ao prédio do IAB, 
Depoimento a JLTS 16/01/B0 
Referindo-se a

João24 25Barros

este prédio21

vai para o novo

e eu

na Dom José de Barros.

, que construímos".22

salas que o

numas salas que eram do São Paulo

com Dom

rua Marconi para a

21
22
23 Otacilio Pousa Sene, engenheiro calculista, ex-companheiro de Artigas na 
Escola Politécnica com quem este também dividiu uma "república" na época de estudante junto 
com Luís Saia.

Refere-se à 23 „ _Refere-se à
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de lá e, Era

sala, sala um complementozinho.uma E aliuma e trabalharcomeçamos a

fazendo arquitetura,

fazendo só projeto. Só

„26projeto.

Essa tomada de posição em
relação à vida

profissional, direcionada

exercicioagora apenas ao

do projeto arquitetônico e

não ma is da construção de

obras, sinaliza outrauma

atitude prática no Rivadávia de Mendonça,1. Casa ■

de cuidadotratar
daculturaisquestõesas

Livre dosarquitetura.

operacionais comcompromissos a
obras, Artigasdasexecução

atençõesvolta aparasuas

daspesquisa torno novasemt assumira.idéias Porque

intermédio delas tentava se
Figura 2. Casa Benedito Levi, 1944. deaproximar arquiteturauma

mais"moderna" pareciaque
um todo. Em paralelo, os laçosinteresses da sociedadeligada comoaos

Cascaldi à Dalva Thomaz, gravada em 19 de outubro de 1995.26 Entrevista de Carlos

■

■ 

bp

sentido Figura 
1944.

o Artigas alugou uma salinha lá.

com mais

e ficaram sobrando salas,
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mantidos com parte da clientela vão permitindo
prática, das possibilidades oferecidas pela linguagem configurada pelo

carioca. Por caminhos talvezgrupo contraditórios, Artigasum pouco

parecia ter permitido finalmente, sensibilizar pelasse teses

corbusianas. E nesse sentido, grande parte das ideias estéticas que havia
constituído dissemos, caracterizara tão bem obrasque, como suas

Figura 3. Casa Paroquial do Jaguaré, 1944.

pouco tempo abandonadas. Abandono, talvez nãosendoanteriores, vão em
haviadas proposiçõesmuitasverdadese j a bem quenaporquecaso,o

trajetórialongo de todalugar aoformulado encontrarão suaanovoum
vocabulário formal já incorporado. Algumasparte deposterior, umcomo

inclusive, apreendidas de Wright.

A partir do vislumbramento das mudanças de perspectiva dentro desse novo

assumir irreversivelmente umapanorama, os
nãooutra linguagem. Adaptada talvez meio às pressas às condições locais,

um certo aprimoramento na

projetos de Artigas passam a
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deixava de todamanter semelhança aquela ganhava projeçãoa com que
internacional pela mão dos arquitetos cariocas. Teria sido sobretudo,

mais conveniente assumir uma linguagem comum para facilitar a sintonia de
interesses quanto às tarefas da arquitetura?

Sintomas diversos naquele momento, indicariam um
certo empenho de alguns setores para convergência de ideias e propostasa

nivel nacional. Reconhecível áreas da esfera politico-outrasno em
cultural, entre os
arquitetos. Curioso sentido, talvez dos exemplos maisnesse que um

caracterização desse empenho tenha vindo dos arquitetos que

É dentre eles, alguns dosatuavam São Paulo. conhecido maisqueem

conceituados profissionais atravessaram por

semelhantes de arejamento e renovação.

fazer arquitetura parecem ir tomandoalgumas reformulações do pensar e

fôlego, principalmente na direção apontada pelas realizações cariocas.

processo de transformaçãoArtigas não enfim,estaria, no

apenas de transformaçõesrepertório projetivo. Não
conjuntura quedeparticular de Artigas,de caráter pessoal mas umae

propicia mudanças rumo a atitudes consideradas talvez mais modernas, mais

poderíamoselucidativos,exemplos bastanteoutrosprogressistas. Entre
Eduardoencontradas obras deinflexõescitar, evidentes nas

I 
■

■

21 Ver a esse respeito os artigos publicados na revista AU/Arquitetura e Urbanismo, na série 
Documento, sobre esses dois arquitetos. AU (43): ago/set 1992 e AU (45): dez 1992/ jan 1993.

Ver a esse respeito os artigos publicados

mais ou menos na mesma época.

se trataria portanto,

Kneese de Mello, de Oswaldo Bratke'7

parece ter conquistado espaço também, e cada vez mais,

evidentes na

Não seria de estranhar.

no mínimo,

sozinho nesse

Nessa nova tendência à abertura,

e mesmo de Gregori Warchavchik, todas

essa época, processos muito
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deO Oswaldo Bratkecaso apresenta, sentido,certo maiornum uma
de Artigas. Embora não faça parte da fala corrente,sua

algumas das obras de Bratke na década de 30 levaram a marca do "art-déco"
paulistano, mesmo tempo em que várias residências projetadas no inicioao

dos 40 chegam representar aproximações às ideias de Wright.anos a De

modo movimentos dessa transição de Bratkeque os assumirpara

definitivamente arquitetura "moderna", também distinguemuma se por

alguns atalhos lhe permitiram desvencilhamento gradual daquelaque um
linguagem de "variações ecléticas" tão ostensivamenteque marcara suas
inúmeras obras dos anos 30 e inicio dos 40.

Mello é também significativoO de Eduardo deKneese porquantocaso

adquire conotações ainda mais fortes. Ao contrário de percursos como de

Artigas e mesmo de Oswaldo Bratke,
abandonou arquitetura degrandes rapidamenteintermediações: muito a

corbusiana"estilos" diretamenteassumir apara
de Mello associapoderiamos depoimento, Kneesedizer. Em esse seu

arquitetura "moderna", encontrodespertar para questões de a um emuma
estava de passagem por Sãogrupo de arquitetos cariocas que1940 com o

V Congresso Pan-Americanoonde se realizariaPaulo à Montevidéu, orumo
participaçãodurantede comenta sua nesseKneese que

atingida pelo ideário modernovai percebendo estaturaCongresso, naa
jáqual aqueles arquitetos cariocasarquitetura pan-americana, seao

encontravam perfeitamente engajados, enquanto em São Paulo passava aose

ze na revista
razões de

Arquitetos29.

Depoimento à Dalva Thomaz por ocasião da elaboração do artigo publicado 
AU/Arquitetura e Urbanismo, na série Documento: Eduardo Kneese de Mello / As 
ontem, hoje e sempre. AU (45): dez 1992/ jan 1993.
25 Esse encontro citado por Eduardo Kneese de Mello aconteceu em fevereiro de 1940, num 
coquetel oferecido pelo Instituto de Engenharia ao grupo de arquitetos cariocas formado por: 
Nestor Figueiredo/Presidente do IAB, Marcelo Roberto, Rafael Galvão, Paulo Camargo de 
Almeida, Paulo Candiota, João Khair. Ver Depoimento de Eduardo Kneese de Mello, op.cit. p. 
13

linguagem “moderna"28

semelhança com o

a passagem parece ter se conduzido sem
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largo dessa renovação. Tamanha disparidade teria produzido nele um efeito

imediato de revisão própria prática,quase em medidasua na se

conscientizara da defasagem estética, construtiva, e sobretudo moral com
farta clientela de

que dispunha, assumir linguagem compromissos daquelespassou a a e os
arquitetos cariocas.

Ainda mobilizados intenções diversas diante do ambiente deque por
abertura renovação por que passa a arquitetura em São Paulo,e o grupo

torno do IAB/SP participa com assiduidade dosreunido encontrosem seus

periódicos conferindo importância às discussões encetadas durante essas

reuniões. A necessidade de promover uma maior aproximação de ideias entre

arquitetos é rapidamente fomentada. Sobretudo entre aqueles interessados

prática voltada questões modernas.arquiteturade Estasna parauma

ideárioidentificadas naqueletalvez ma is momentoestivessem com o

conjunto derepresentavam contudo,propagado Corbusier,Le omaspor
européia ■arquitetura entre-guerras.experiências envolveu noaque

desenvolvimento dacrescimento das cidades,Questões relacionadas aoao
práticaensinoprodução de arquitetura,indústria apoio à ao ecomo

papel social desempenhado pelo arquiteto, tomam assentoprofissional, ao
pelo grupo participante do famososIABlevadasdiscussões nosnessas

talvez fosse necessárioPara além do cenário propriamente arquitetônico,
de abertura querelevância dosdestacar seprocessoscontexto, anesse

agitavam nesse mesmo periodo de prenúncios animadores. deUm clima novo,
Sãoparecia vir instaurandopolitica,efervescência cultural emsee

Paulo, de modo talvez mais contundente do que em outros pontos do pais. A

i

almoços semanais, em geral no roof do prédio da Gazeta.

exercia sua profissão. Pondo em risco a

em que

que pensava e
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cidade ganhara importância económica decorrente, das própriasem parte,
circunstâncias aqueles deque acentuando-semarcaram anos guerra, ao

tempo conflitos gerados interiormesmo desseos deno mesmo processo
crescimento. A despeito disso, é desconhecidonão âmbito maisque num
geral perspectivas do final da 2a. realmente mobilizaramas Guerra,

inúmeros da sociedadesetores brasileira. particular,Em segmentos
respeitáveis da intelectualidade vinham tentando organizarse em
movimentos de restituir pais,democracia pondo fimcapazes a no ao
periodo do àEstado ditadura Vargas. meios chamavam àNessesNovo e

atenção praticadasimediatas, repressãoquestões censura ecomo a

intelectuais.principalmente artistaseditoras,imprensa,contra ea
atitudes propulsoras de uma união deSobrepunha-se isso interesses ema

enfrentamento das grandes questões nacionais, que pareciamforças para o
avizinhava o fimse delinear maior clareza naquele momento em que secom

é interessante observar queda 2a. Coincidência ou não,Guerra.
, enquanto palavra de ordem lançada pelo Partido Comunista que

extrapola osreorganizar,formastodasilegalidade tentava de seana
assumir dimensões muito maiores. Noslimites da participação estrita para

desejo de união parece ter preponderado num quadromeios culturais, esse

onde a ebulição conjuntural de certa forma propunha e promovia mudanças.

favorável à intensa discussão e participação, osComo parte desse clima
dasdebate tornoPaulo animam novasSão emdo oIABrepresentantes em

dealguns,Particularmente casocomo noquestões profissionais. para

Artigas e,
Ao que tudorevestia ainda de claras conotações de caráter politico.se

Sâo Paulo,30 vol. 2,19Ó4.C. B.Edgard. O P-

I
I

segundo indicações, também de Léo Ribeiro de Moraes31,

Nacional"30

o debate

Ver ; 
Difel.

Ver a esse respeito: Ficher, Sylvia. op. cit. pp. 545-552.

1943 aa esse respeito: Carone,

a "União
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indica, partiu da iniciativa desse demesmo proposta tentargrupo, a
realizar no ano São Paulo do
IAB, congresso de âmbito nacional,um sob a perspectiva de reunir em São

arquitetos de todo o pais ampla discussão daspara uma acerca
questões da arquitetura. Afinal, naquele momento histórico delicado no
qual hipótese de redemocratização do pais jáa delineava, pareciase

necessário como conjunto.

Alguns dos temas em pauta para respeito a questões
urgentes do exercício profissional, atividades
do arquiteto em relação às do engenheiro. Mas é interessante observar que
outros também contemplados para debate estavam vinculados àaspectos o

implementação nivel nacionalpoliticas mais abrangentesde no em
. De modo geral,cooperação inclusive os

>
objetivos desse estão explicitados no primeiro artigo do seucongresso

Brasil entidadeArgui tetos doregulamento: Instituto de"O como

realizade Arquitetos,Brasileirosorganizadora estedos Congressos

às seguintes finalidades:de atender a)primeiro Congresso intui tono

Estudar a

33

il

i;

í

seguinte à instalação do Departamento de

internacionais33

Paulo32

o debate dos problemas a serem enfrentados

32 Conforme noticiam os jornais DIÁRIO DE SÁO PAULO de 06 de outubro de 1944: "Será nesta 
capital o lo. Congresso Brasileiro de Arquitetos"; e, DIÁRIO DA NOITE de 24 de novembro de 
1944: "O lo. Congresso Brasileiro de Arquitetos reunir-se-á na capital bandeirante em fins 
de janeiro".
33 Interessante observar a esse respeito o item "Bases do Congresso", conforme consta no 
documento oficial que regulamenta o lo. Congresso Brasileiro de Arquitetos, datado de 3 de 
outubro de 1944, publicado pelo IAB, onde na página 7 se lê: "O Congresso terá por fim: a) 
Influir perante o'Governo e a opinião pública do País assinalando o valor e a necessidade de 
leis que facilitem a execução de suas deliberações, b) Cooperar, pelos meios ao seu alcance, 
no movimento nacional e internacional tendente ao estudo da fixação do homem do campo em 
coletividades baseadas no sentido económico de cada região, c) Cooperar no movimento 
nacional e internacional de planificação geral das cidades, suas periferias e núcleos rurais 
e industriais, d) Influir perante as organizações industriais do País, no sentido de um 
melhor equipamento industrial como base da evolução arquitetônica, e) Realizar uma Exposição 
em que se apresentem trabalhos de arquitetura e urbanismo executados, projetados e estudados 
por profissionais brasileiros e do Estrangeiro que aderirem ao Congresso, f) Congregar os 
arquitetos brasileiros devidamente habilitados ao exercício da profissão em nosso País junto 
ao Instituto de Arquitetos do Brasil, tendo em vista a proteção social e profissional dos 
mesmos em suas atividades perante os poderes públicos e os particulares em geral."

Função Social do Arquiteto nas cidades e no campo onde existem

com movimentos

esse encontro diziam

como a distinção entre as
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problemas cujas soluções interessam bem daestar coletividade;ao b)
!■

Estimular estudos especializados demaisos de atividadesetoresnos

humana e

relações en tre arquitetos demais especialistas, estudiosos,os e os

técnicos e artistas,

7/34d> Ventilar assuntos de interesse imediato do Arquiteto.

Unindo esforços dos departamentos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas

Gerais, Instituto de Arquitetos do Brasil consegue enfim,o

cidade de São periodo entre 26Paulo 1945, lo.no o

Congresso Brasileiro de Arquitetos.

Numa concedida por Artigas à imprensa, durante atividadesentrevista as

é possivel reconhecermospreparatórias desse tomevento, o que se

"Teremos nós arquitetos, a primeirapretendia dar lo. Congresso: osao

oportunidade de estabelecer conclusões que constituirão no mínimo, pontos

■■„35conseguir-se num futuro muito próximo.

atividades do arquiteto do engenheiro,distinção dasFalando sobre ea

"É domelhor compreensão papel donecessárioArtigas propõe: uma

tornando claradevidamente,conceituá-loarquiteto. também a suaE

z,3 6 final da entrevista, quando perguntado sobre "classefunção. a emAo

união dos arquitetos, Artigas acabasi". direitosdefesa dos aeseusa

arquitetos constituem apenas classe(. ■ .)"Mas umaconcluir que:por os

5

!
!

I
a profissão de Arquiteto; c) Estreitar

etc., que simpatizem com os propósitos do Congresso;

de partida para grandes coisas a

34 Conforme consta no documento oficial que regulamenta o lo. Congresso Brasileiro de 
Arquitetos, datado de 3 de outubro de 1944, publicado pelo IAB. p. 9.
35 Conforme consta na entrevista de Artigas publicada no jornal DIÁRIO DA NOITE, de 6 de 
janeiro de 1945 sob o titulo: "O arquiteto é arquiteto e não engenheiro", reproduzida em 
Depoimentos — 1, São Paulo, CEB/Gfau, 1960. p. 53.

Idem nota (35).

que sejam correlates com

realizar na

a 30 de janeiro de
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mínima neste mundo que os problemas são universais.em Um congresso que

debatesse interesses seria inexequível.apenas os seus O que vamos

realizar finalidadetem máxima a tender às necessidadespor do homem

Como secretário IAB/SP,geral do Artigas participou ativamente da

preparação de todo qualidade de representante de Sãoevento,o

Paulo membros da Comissãoentre Organizadora, de vice-os como na

presidente da Comissão Geral de Exposições ainda, organização dase na

teses coordenação debates sobre dodos relacionamento datemae o

arquitetura trabalhos desseDurante encontro,oscom a

Artigas foi eleito membro da Comissão Executiva do lo.e

Congresso Brasileiro de Arquitetos.

inauguradas sob desãoAs atividades desse lo. Congresso uma aura

sobre dadiscussõesfestividades. excelência daslocalO os rumospor

auditório da Escola Caetanoarquitetura naquele momento passava ser oa

principais:sugeria doisternário pontosde debate,Para o

imediatointeresse dade"Assuntos"Função Arquiteto"social do e

primeiro encontramos:sub-temas. Noprofissão", ambos seguidos por

Habitaçãovida urbana- problema de arquitetura; b) AUrbanismo

Recreação — Trabalho; c) O Urbanismo e

aéreos; d) A organização das coletividades humanas: 1. A fixação do homem

núcleos industriais; e) Onos núcleos rurais; 2. A fixação do homem nos

<0

I

Idem nota (35).
Idem nota (35).
Conforme consta em

I

37
aa
39 Conforme consta em documento do IAB/SP, onde se acha transcrito o relatório final do lo. 
Congresso Brasileiro de Arquitetos. Manuscrito, xerox.
<0 Localizada na Praça da República, centro de Sâo Paulo.

~ 40Campos

í

relator geral39

indústria33

brasileiro como parte da comunidade mundial."31

a Arquitetura em face dos ataques

tanto na
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equípamento industrial base evolução arquitetônicacomo para a

necessidade de um maior entendimento entre o arquiteto

segundo consta: "a) ensinoO de Arquitetura; b) deNormas trabalho

profissional do arquiteto: 1. Norma de contrato com os clientes; 2. Norma

atenção dos arquitetos

outra prática arquitetônica, mais relacionada à potencialidadepara uma

industrial às questões dos humanosassentamentose no campo e nas
cidades, Tambémentão franco de crescimento. apontavamem processo

preocupações formação dos arquitetos, inclusiveda tematornoem que

finaisrecomendações muito especiais. conclusões do lo.contou Nascom

Congresso, reivindicação textual de unir esforços criação depara aa
da engenharia dasindependentes do ensinoescolas de arquitetura, ou

belas-artes como vinha acontecendo, é uma das mais importantes.

datada dedoatividades lo. Congresso,Numa respeito dasentrevista a
principalmente trêsCongresso prendia-se,1960, "OArtigas expõe: a

arquitetura esociedade,temas: O arquiteto

inicio domarcada Congressodataequipamento industrial. Na para oo

coronel Orozimbo Martins Pereira42 , que

'engenheiros' obrigação dareafirmarvinha missão de aaoscom a

edifícios (...)todosanti-aéreosabrigos osdeconstrução em

supervisionada pelo Exército Nacional. Os projetistas construtores erame

e a

de Caderno de Encargos; c) Regulamentação profissional."41

e a indústria." No

o ensino de arquitetura e

41 Conforme consta no documento oficial que regulamenta o lo. Congresso Brasileiro de 
Arquitetos, datado de 3 de outubro de 1944, publicado pelo IAB. pp. 21-22.
42 Conforme notícia publicada na primeira página do jornal FOLHA DA NOITE de 20 de janeiro 
de 1945: "Construiremos abrigos para prevenir o futuro", reproduzida em Depoimentos - 1, São 
Paulo, CEB/Gfau, 1960. p. 52.

Evidentemente os temas propostos visavam chamar a

desembarcou, proveniente do Rio, o
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submeter seus projetos ao Quartel General, construir os

abrigos função dos cálculos de probabilidade de bombardeiosem que o

Exerci to fazia. (. ■ ■) Grande número de construções da época dispõem de

abrigos desse tipo. A parte mais conservadora da população acreditava em

outra o

das bombasargumento atômicas brutalmente explodidas Hiroshimaem e

setor mais conservador do exército da inutilidade

conferência dos

face da

arquitetos e da sociedade em geral. Mas o pomo da discórdia acabou sendo

(...) Ainda sob ameaça de dissoluçãoquestão dos abrigos anti-aéreos.a

do participantes, arquitetosprisão de nãooscongresso seus see

algumas semanas após,viram,

Orozimbo foram particularmentedebates cel.ocasiãotravados ocomna

„45acalorados dentro do próprio recinto da reunião.

também a importância de algumas das questões discutidasAvaliando nesse

arquiteto Luís Saia numa breve referência,primeiro encontro nacional, o

"Nesse Congresso, realizado na Escola Caetano de Campos, e onderessalta:

foram debatidos calorosamente problemas do mais profundo significado ex-

questão dos abrigos anti-aéreos

” Nas palavras do próprio Coronel Orozimbo Martins Pereira em entrevista à imprensa: "Com 
a execução do plano nacional de defesa civil, nossas grandes cidades estarão garantidas para 
enfrentar quaisquer eventualidades. Como vê, essa previsão é muito importante. Construímos 
abrigos, não porque vejamos algum perigo de ataques aéreos no presente, mas porque é 
necessário que os possuamos suficientes, amplos e seguros”. Idem nota (42).
44 Nesta entrevista ficam evidentes alguns lapsos de memória da parte de Artigas, uma vez 
que o lo. Congresso foi realizado em janeiro de 1945, quando ainda não tinha terminado a 2a. 
Guerra e nem sido lançadas ainda as bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagazaki.
45 Entrevista concedida por Artigas aos estudantes da FAUUSP por ocasião da elaboração da 
revista Depoimentos - 1, São Paulo, CEB/Gfau, 1960. p. 51.

terra44

e a

intimidaram e

e o problema da

Quanto mais que a

a famigerada lei revogada. Os

povos saídos da guerra esperava que a façanha nunca mais se repetisse na

O Congresso debateu teses democráticas de interesse dos

se seguir à segunda grande guerra43, e nem mesmo

órbita do estilo, como a

guerra logo a

de construção de abrigos anti-aéreos.

obrigados a

Nagasaki, convenceram o
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regulamentação profissional, desde então sentida como viciada e obsoleta,

saiu organizado que logo depois passouo a

i

Durante Congresso, paralelamente às sessõeso de debate, havia sidoe
montada recém-inaugurada Galeria Prestes Maia, sob o Viaduto do Chá,na

trabalhos dos diversos arquitetos participantes à nivel
nacional. Essa parecia reiterar desigualdadesmostra da práticaas

arquitetônica. qualidade,Em ousadia refinamento, linguagemsua e a

São Paulo especialmente

para esse evento.

nacional dePara além imediatosdos objetivos encontroque esse

arquitetos possa ter alcançado,

émaior.dimensão muitoCongresso de Arquitetos atingiu Selo. umao

para Artigasrebatimentos tantopossivel percebermos importantes como

seria necessário reconhecer também seupara

papel diante do posterior desenvolvimento da arquitetura em São

questões desse porte nãoCertamente,

caberiam ser detalhadas aqui, merecendo sem dúvida um trabalho à parte.

permite perceber queeventoContudo, nosocasião em quea

Congresso Brasileiro de Arquitetoslo.

46 Conforme consta no artigo escrito por Luis Saia publicado no jornal DIÁRIO DE SÁO PAULO 
em 1959, transcrito na revista Depoimentos - 1, São Paulo, CEB/Gfau, 1960. pp. 118-119.

em termos históricos poderíamos dizer que

em diversos niveis.

desenvolvida pela arquitetura carioca ganhava destaque aos olhos daqueles

uma exposição com

haviam outras implicações no ar. Não parece ter sido por mera casualidade

em todo o pais,

porão do edifício Ester. "4b

o grupo envolvido no IAB/SP,

que tinham vindo ainteressados de todo o pais,

IAB de São Paulo,

se realizara em data quase

Paulo e

que o

ocupar o

se deu esse
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concomitante Congresso Brasileiro de Escritores47,lo.ao um dos eventos
considerados mais significativos, determos organização daem

intelectualidade, derrocada do de Getúliopara a Vargas. Agoverno

importância intelectual dos escritores naquelee o peso momento,
encontrava repercussões desmesuradamente maiores dos arquitetosque a íientre sociedade. Além disso, escritores desfrutavam dea os uma

tradicional organização que efetivamente arquitetos não dispunham,os o

lhes naturalmente amplo imprensa.que Nesseassegurava um espaço na
í

sentido, tudo indica proximidade de realização dos dois eventosque a

arquitetos não só para a defesa de interesses Iunitário tambémcaráter de manifestaçãoestabeleciacomuns, como o

politica. dois paralelosAfora realização dosisso, eventos quasea

proposta de união entre vários segmentos sociais,

tambémarquitetospelos escritores,representados ocasiãonaquela e

dois importantesartistas plásticos, delesmuitos presentes aos

acontecimentos.

setores corporativosreunirde orientação politica,Mas eratermosem

conforme pareciaapenas parte do processo de reorganização da sociedade,

intercâmbio culturaldointensidadeA ecolocar naquele momento.se

particularmente entrepolitico entre diversas categorias profissionais,

de todo modo,cientistas tomava,intelectuais, pesquisadoresartistas, e

curiosas. O engajamento político demínimode proporçõescontornos no
<■consonânciaintelectualidade, outroscamada da em comdessaparte

47

i

li

I

liI

Nas palavras do historiador Ronald H. 
Congresso dos Escritores, que contava com 
uma semana em São Paulo e após a aprovação dos princípios básicos, posicionou-se por um 
governo democraticamente eleito por voto secreto, direto e universal do povo.' In: Chilcote, 
Ronald H. Partido Comunista Brasileiro - Conflito e Integração, de Ronald H. Chilcote, Rio 
de Janeiro, Graal, pp. 90-91. Ver também a esse respeito comentários de Nelson Werneck Sodré 
em seu livro A luta pela cultura. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, pp. 44 e 62.

Chilcote: "Em 22 de janeiro de 1945, o lo. 
muitos intelectuais comunistas, reuniu-se durante 

aprovação dos princípios básicos, posicionou-se por

constituía oportunidade aos

reafirmava ainda mais a
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dasegmentos sociedade brasileira, vinha ganhando desdeespaço os

prenúncios do final da De certa forma, questões do socialismoguerra. as

voltavam a provocar entusiasmo em parcelas cada vez maiores da sociedade,
que parecia ir se impondo, no sentido de constituir um

regime de maior liberdade, legalização dos partidos que estiverama na

clandestinidade durante periodo do Estado ParticularmenteNovo.o o

Partido Comunista do Brasil.

Artigas, já plenamente integrado atividades dessa luta política,nas

filia-se oficialmente Comunista, junto com Virgínia,Partidoao nesse

legalidade aindade 1945, época em quemesmo aano

que por pouco tempo.

observa nesseA respeito da virada política do Partido Comunista que se

historiadorde atuação,basesampliação deatravés damomento osuas

excepcionalde modoEdgard "O P.C.B.salienta:Carone com acresce

história torna-se partido de

de maneirade simpatizantes aumentanúmero de aderentesmassa : eo

revistas sobÉ vasta quantidade de jornaisextraordinária. suae aa

Distrito Federal; sãoEstadoschancela, publicados todos e noosem

orientação, não só na publicação doinúmeras todaeditoras umaas

material do próprio partido,

marxismo. A vitalidade demonstrada é sinal dos novos tempos, tempo em que

//49

48 1943 a 1964. vol. 2,

e presidência da República.

o partido lança seus próprios candidatos para

São Paulo, Difel. p. 5.Carone, Edgard. O P. C. B.

legalidade de 1945. Pela primeira vez em sua

o Congresso Nacional e para

e há

o partido readquire

ao mesmo tempo em

como nas edições de romances e clássicos do
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Para Artigas

atividade militância política dentro doe Partido Comunista, que se
estenderá particularmente até meados dos anos 50. A despeito das diversas

divergências internas que ora aproximam e
da militância extremada, relações Partido Comunista foramsuas com o

bastante estreitas, tempo revelaram, longo dosao mesmo se ao

processos que animaram os anos seguintes, repletas de conflitos.

Nesse processo de engajamento político

prática de Artigas que vinha se configurando desde meados de 1943, e que
de todo modo abrira para ele horizontes inteiramente desconhecidos, seria

diversas transformações que vão se processando

IAB/SP, Iparticipa ativamente daArtigascotidiano. Juntoem seu ao
profissãopela "causa" da deempenhando-seconstrução da entidade,

Como militante do Partidodo alcance social da arquitetura.
escritoresartistas, outrosComunista, contatosestreitam-se ecomos

sindicalistas.operários Comintelectuais, também novoumecome
construção,atividades da terdasdesvencilhadoescritório pareceme

firme proposta de trabalharsurgido dificuldades para levar adiante sua

Diante da enorme quantidade de

práticadeprimeirossetetrabalho desenvolvera anosnosque
apresentavam mais tãoperspectivas de atuação já nãoprofissional, seas

bem essencial doqualidade do projetofavoráveis. comoapostaA na
quando se vê acompanhadaoutra face,arquiteto,

pela inevitável queda da quantidade.

anos de 1945 e 1946, Artigas projeta

panorama da prática de Artigas, marcadoo

o início de um período de francae Virgínia esta etapa marca

Não é difícil verificar que entre os

revelava-se agora na sua

ora afastam Artigas

e de reformulação do pensamento e

apenas no nível do projeto arquitetônico.

em que

interessante perceber as

muito pouco. A despeito disso,

arquiteto e

questões e
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até ali basicamente por residências individuais, passa por alterações no

Ao étempo, interessante observarmesmo perfil de clientesque o seus
também diversifica. Num primeiro momento, não são mais parte daqueles e

dasegmento classe média paulistana procurá-locostumavaque para

questões de moradia. Na ausência do cliente tradicional, ou
rquem sabe tentativa de abrir outras frentes de trabalho, tudo indicana

que Artigas tivesse feito apelos à familia contatossua aos seuse no
Paraná. podemos perceber que, sintomaticamente, origemNesse sentido, a

de grande parte dos projetos realizados está ligada asanos

atestam as diversas residências projetadasrelações familiares,suas como
interior do Paraná; também os projetos deCuritiba Ponta Grossa,para e

Hospital Sãodo prédio paraedificio escritóriosum oepara

ambos em Curitiba.

Iexploraproj etosArtigasarquitetônico,Do de vista nessesponto

apoiadosgeométricosfartamente volumesdecomposição puros, oraa
grandes aberturas"pilotis",diretamente sobre e ossolo asoraeno

de ligaçãoelementosproduzir sombras,anteparos comorampasaspara

confundirestrutura independente. Para essaentre planos superpostos, a
fundada teseslinearmenteleitura tomada emcomopoderia serque
Artigas continuatempo,verificarcorbusianas, é curioso mesmoaoque

desenvolvidohaviaformalvocabuláriodaquele queempregando parte

Muito provavelmente,

íI
[rys=

Lucas49

” Muito provavelmente, o projeto desse hospital foi encomendado a Artigas através dos 
relacionamentos de seu irmão, o médico Giocondo Vilanova Artigas, estabelecido em Curitiba. 
Sobre a elaboração do projeto deste hospital e a necessidade de contratação de um arquiteto, 
Artigas escreve uma longa carta à diretória do hospital explicando as suas razões. Muito 
posteriormente, a carta virou objeto de uma pequena publicação sob o titulo Carta a um 
cliente, dentro da coleção Confetti, editada pelo Empório Cultural Editora Ltda., São Paulo, 
1991.

resolver suas

sentido de incluir cada vez mais projetos de maior envergadura.

nesses dois
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durante anteriores.os anos
Os grandes planos
feitos tijoloscom sem
revestimento fartosou os

de concreto ciclópicomuros

atestam permanência dea

elementos caracteristicos
da linguagem tantasque

Comovezes empregara.

derepresentante novoum Figura 4. Hospital São Lucas.

direcionamento na proposta arquitetônica, cuja obraHospital São Lucas,o

foi Principalmenteimportância.deconcluida recobre1947, noem se

panorama provinciano de Curitiba, onde acaba recebendo fartos elogios na

imprensa local50.

exceção dePaulo,Em São umcom I
projetososoutro, poucosou

19461945elaborados entre e

direção das ligaçõesapontam na

mais imediatas de Artigas naquele

companheiros do IAB,momento: os

do Partido Comunista e também das

partirestabelecidasrelações a

Nãoda proximidade com artistas.
Figura 5. Projeto Léo Ribeiro de Morais.

conseguimos precisar melhor, mas

arquiteto Léo Ribeiro de Moraes, seu

jornal HORA DO POVO, de Curitiba, de 11 de maio

cegos

50 Ver a esse respeito artigo publicado node 1947 sob o titulo: "Magnifica realização genuinamente paranaense".

I í
I>1
I'rl

talvez tenha sido em parceria com o
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companheiro de IAB e de Partido Comunista, que Artigas elabora um projeto

urbanizar uma grande área de propriedade daquele

arquiteto na Vila Romana, bairro da Lapa em São Paulo. A proposta previa

construção de várias residências,a tudo indica sob um projetoao que
padronizado, qual tentava estabelecer um relacionamento mais estreitono

entre qualidade arquitetônica industrializados.componentese
Possivelmente desse projeto, Artigas realizaconta Santo Andrépor em
logo seguir, 1946, residência-protótipo inteiramente concebidaa em uma

elementos pré-fabricados, encomendada pela indústria Tubos Brasilitcom

sS .A. para demonstração.

Outros projetos desse periodo são instalações da Livraria Monteiroas

Lobato, de propriedade da família de Caioligada à Editora Brasiliense,
dePrado escritórios da companhia "AJúnior, também segurosose

propriedade de ManoelBrasil", deEquitativa doUnidosEstadosdos
companheiro do Partido Comunista. Neste último,Antonio Mendes André, seu

íelaborar também todoinstalações, Artigas chegajunto oacom novasas

projeto do mobiliário interno,

proposta de maior destaque e polêmica desse período foiMas sem dúvida. a

Villaboim, São Paulo,PraçaLouveira,conhecido Edifício emnao

originariamente de propriedade de Alfredo Mesquita.

Louveira destaca pelaEdifícioimplantação doEnquanto projeto, sea

imediatoentornorelaciona acomo egenerosidade comque secom

I

3!

1 I
11

llí

1

incluindo mesas, cadeiras e poltronas5".

1'

■

I! :

IJ

bastante ambicioso para

31 Uma das cadeiras inclusive 
iniciativa do grupo Nucleon para 
exposição desses objetos re-editados 
conjunto projetado por l  —-- -
Azevedo, Jardim Paulista, São Paulo.

foi objeto de re-edição bastante posterior, em 1988, numa 
homenagear arquitetos também projetistas de móveis. A 

foi apresentada numa das casas remanescentes do 
Flávio de Carvalho na década de 30 situada na Al. Ministro Rocha



152

geografia do terreno. Aproveitando o amplo lote situado na esguina da rua
Piauí, Artigas projeta dois blocos paralelos entre si,

dispostos de forma perpendicular à Praça. 0 cuidadoso tratamento
dado

Esta é acentuada pela presença dos

"pilotis" área frontal do bloco próximo à rua Piaui, que amplia ainda

mais a perspectiva e,

nivel do pedestre

urbano.daquele recinto jardimPor entre o

Idesenhadas livrementeencontram-se as

Contando cadade acesso aos dois blocos.rampas
Artigas8 pavimentos,bloco recorre a umcom

artificio peculiar para suprimir uma parada do
Ielevador de serviço: adota pequenos desniveis no

elevador, daquele"hall" dopiso que
propriamenteandarplano doconstitui oque

prédios ganham externamenteCom isso,dito. os
produzida porinteressante,dinâmica esseuma

movimento central levemente sinuoso que rompe oEdifício
continuo da superposição dos vários planos.

fachadasdasficou por contaLouveiraA polêmica gerada pelo Edifício

Praça Villaboim. A solução que pareciatotalmente
melhores facesóbvia para Artigas, porquanto aproveitava as

órgãosnão agradouambientes,insolação dispor aosospara
Deste modo,regulamentadores da Prefeitura.

central

I

Figura 
Louveira,

6.
1946.

i í

? d1
ir

■

a paisagem geográfica original

jardim e

seu prolongamento natural, proporciona ao conjunto

em termos de

o projeto elaborado em 1946,

em que

separados por um

uma interessante continuidade visual.

praça como se fosse o

de certa forma, mantém ao

cegas voltadas para a

ao pavimento térreo, o jardim estabelece um diálogo com a

separa o
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tramitou dois pela Prefeituraquase só definitivamenteanos para ser

aprovado para construção em 1948.

Essa pausa no desenvolvimento do projeto do Edificio Louveira, permitiu a

Artigas estar de época de sua execução.

52julho de 1946, Artigas recebe a confirmação de que fora contemplado' com

John Simon Guggenheim Memorial Foundation, para

arquitetura moderna nos EUA.

V 1
Em setembro desse licencia-se da Escola Politécnica, delega a

Carlos condução de eventuais trabalhosCas caldi a
f

Estados Unidos, numa viagem da qual só vai regressarcom Virginia para os

Júlioprimeiro filho,de 1947. Na nasce seu

Camargo Artigas,

EUA, Artigas é recomendado pela Fundação

MIT/Massachussets Institute of Technology,buscar apoio no

onde encontraria alguns trabalhos relacionados

principal contato de Artigas MITNesse eranosentido, o

nominalmenteforaquem Artigasescola,Wurster, diretor daquela ae

que William Wurster era. Curioso observar a respeito disso,

intensa participaçãoconhecida pela nocasado suaBauer,

periodo do New Comodurantesocialhabitação odeprograma
análises dos conjuntosestudosváriosrealizara epesquisadora,

Seis bolsas dade 01 de julho de 1946:

íi 4
B 4

4

esse respeito: Kopp t An atole. Quando o moderno não era 
1990. p. 169-170.

• I

■A

I

li i

em princípios de 1948.

i j ■w 
í F

i '-r

híH-< ■-

' recomendado53

Deal54

!u

um estilo e sim uma causa,

32 Conforme noticia o jornal paulista A GAZETA 
Guggenheim Foundation concedidas a brasileiros".
53 Cf. documentos originais constantes no Memorial para
Artigas em 1984.
’ Ver a c:
São Paulo, Nobel,

pesquisar a

Como pesquisador brasileiro nos

novo presente na

mesmo ano,

concurso na FAUUSP apresentado por

a questões habitacionais.

Isto porque em

Guggenheim a
c
til

em finais

com Catherine

no escritório e parte

com William

uma bolsa de estudos da

volta ao Brasil,
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habitacionais

de 1934 . Para interseçãona
entre arquitetura e indústria, visando principalmente a moradia em grande

escala, contatos minimo,esses representar, um importanteparecem no
ponto de partida. Ainda mais questão fora enfaticamente colocada

lo . Congresso Brasileiro de Arquitetos, na prática, Artigase,
já havia dado primeiros passos direção, conforme vimosseus nessa no
projeto de Léo Ribeiro de Moraes.

o trabalho que

efetivamente realizou lá, foi possível
contudo, é que Artigas acabou viajando para

vários pontos dos Estados Unidos empreendendo pesquisas não só a respeito
Itambém de arquitetos,do Frank Lloyd Wright outrostrabalho de como

precisas dessa viagem apontam ainda para um possível relacionamentomenos

arquiteto italiano Bruno Zevi

EUA nessa mesma época.

recebido deArtigas parece terestudos arquitetônicos,Para além dos

incumbênciaUniversidade, deàcolegas paulistas ligados IAB aeao
percorrer algumas das principais escolas de arquitetura norte-americanas.

solicitação visava recolher informações capazes de contribuir paraTal a
■

particularmentearquitetura,ensino especializadoformulação do noem
doas palavrasInteressante observar,
deafastamento provisórioao

I
EUA.

Politécnica, Paulo de MenezesDirigindo-se ao

i

Hf

jl .

I
I;
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i
1 !■' 

■
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H

li II"Modern Housing",
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Sobre os objetivos iniciais da bolsa concedida a Artigas e

ainda pairam dúvidas que não nos

e também com o arquiteto

Artigas da Universidade pelo recebimento da bolsa de pesquisa nos

inclusive os europeus que estavam agora sediados naquele país. Indicações

durante o
que a

nesse sentido,

quem estava interessado

elucidar. O que parece certo,

caso de São Paulo.

franco-russo Anatole Kopp, ambos em pesquisa nos

de Artigas com o

europeus produzidos no entre-guerras, publicados no livro

professor Anhaia Mello em carta de apoio

então diretor da Escola
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Mendes da Rocha, o professor Anhaia Mello, segundo documentos levantados
por Sylvia Ficher, afirma

emergência de reorganização do Curso de Arguitetura Urbanismo,e

aproveitar a ida do arguiteto Artigas aos Estados Unidos' para estudar os

de arquitetura daguele país,cursos

escolas de Arguitetura norte-americanas mundiais daexpoentesos

arguitetura: Gropius, Saarinen, Mendelsohn, Behrendt(sic) , Erank Lloyd

zz55Wri gh t.

Não altura, possivelmente também por dasA contaera por acaso. essa

recomendações estabelecidas durante Congresso de Arquitetos, estálo.o

criação de uma faculdade de arquitetura e urbanismo dentro

da Universidade de São Paulo.

Transformada desde 1935

da industrializaçãodesdobramentosdecorrentes, dosgrande parte,em
instalando em todo o Estado de São Paulo. Dianteacelerada vinha seque

necessidade de formação deurgênciadesse colocava-se acomopanorama,

No sentido de atenderquadros profissionais a

Universidadetradicionais damaisescolasdemanda, atéessa asmesmo

abrindo espaço parapassam por processos de desmembramento, novos cursos

criadosvão sendoinstitutosalgunsparalelo, ouEm

!

ti

d

■

í
í

independentes.

|h
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'estão hoje ensinando nas

” Cf. FICHER, Sylvia. Ensino e Profissão - O curso de engenheiro-arquiteto da Escola 
Politécnica de São Paulo. São Paulo, 1989. Tese (Doutoramento) - Departamento de História 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 2 v. pp. 520-521.
56 Ver a esse respeito: O espaço da USP: presente e futuro. São Paulo, Prefeitura da Cidade 
Universitária, 1985.

uma vez gue

com maior especialização.

incorporados à Universidade nesse periodo.55

em Universidade,

.'a imensa vantagem para nossa escola, nesta

em processo a

a USP enfrentava reformulações

I ?; í
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especifico daNo faculdade de arquitetura,caso sabe, haviaao que se
ainda premência de caráter legal. familia Alvares Penteadouma

havia prédio da Vila Penteado, sob a condição expressa de que ali
escola de arquitetura57. Afosse instalada, uma

proximidade da expiração do imposto à Universidade, terprazo parece

contribuído sobremaneira de separação do depara que o processo curso
arquitetura da Escola Politécnica se acelerarasse58.

Quanto à inclusão do curso de urbanismo na nova escola, Artigas atribui a

responsabilidade desempenhado ocasião peloprincipal papel naao

professor Anhaia urbanismo sobInteressado questões doMello. umnas
prof. Anhaia Mellotécnico,de dovista mais culturalponto seoque

do urbanismo engenheiristico praticadodistinguia, visão de Artigas,na

Num comentário acerca da criaçãopor outros profissionais da Politécnica.

Artigas procura recolocar as perspectivas iniciais da escola,da FAUUSP,

"Prestes Maia de um lado, Anhaia doassumindo também um papel particular:

Do lado de cá,O urbanismo do Prestes Maia:outro.

sociologiamais tarde,foi encontrar,urbanismo ideiasdas nao que

saltitantemuitoatéaindapaulista, edoestudo agoraqueespaçoo

características.inocente, ique já começava suasasaparecer comamas

entre issomomento: é a ponte,Agora, veja o que a FAU representou nesse

problemas do espaço pudessem serresto da universidade, para que ose o

linha prestesmaianatécnico evistatratados de nasob pontoo

dado Artigaslinhatambémanhaianacultural linha namasna

F

57
58

59
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o edifício e as ruas.

5 9
independência nacional - na fusão dos dois aspectos".

doado o

nos dez anos posteriores,

Em 1938 a

Cf. Histórico da FAU, in revista Desenho. São Paulo, no. 1, jun 1970, s/p. 
Ver a esse respeito: FICHER, Sylvia. op. cit. pp. 433-35. 
Depoimento a Sylvia Ficher/1982.
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Com fundação FAU/Faculdadedaa de Arquitetura Urbanismo dae
Universidade de São Paulo, em junho de 1948, Artigas passa

alguns outros professores do curso de
arquitetura da Escola Politécnica. Permanece nessa condição de professor
paralelamente das duas escolas até 1955, quando se afasta definitivamente
da Politécnica para continuar apenas na FAU.

Se vida acadêmica adquire contornos mais interessantes
substanciais criação dapara Artigas FAU,e

também parece nesse momento bastante promissora.

dosReativando volta Artigas chamaescritório de projetos EUA,nao
Durante a ausência de Artigas,colaborador Carlos Cascaldi.

Cascaldi fora para a
60Edificio Louveira.além disso, aprovar

Artigas se verá àsEnquanto desenvolvia

ampliações de residências.voltas trabalhos, emcom pequenos

Isto poderia indicarparticular elaboradasas

panorama será agora bem mais diversificado.o

Ao que tudo indica, do contato frequente com artistas plásticos

Comunista, vão surgirPartidointelectualidade ligada novasaocom a
oportunidades para elaborar projetos de maior interesse.

60 gravado em 19 de outubro de 1995.Conforme depoimento de Carlos Cascaldi à Dalva Thomaz,

2
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retorno ao

novamente seu

esse projeto em nivel executivo,

assim como
a fazer parte

e também

a participação na

com a

reformas e

seu antigo quadro de clientela, mas pelo que se pode perceber,

Secretaria de Viação e Obras Públicas, e conseguira,

um certo

na Prefeitura o projeto para o

a vida profissional

por ele mesmo.

do seu corpo docente,
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Poderia destacada inicialmente quadro, residência Elphyser nesse a

Rosenthal, cuja proposta é ainda de 1948. A proximidade dessa casa com
algumas obras de Artigas projetadasoutras anteriores, chama a

visiveisatenção diferenças . situadasPor estarempara na mesma rua
Heitor de Moraes, residências Rio Branco Paranhos, Luizas

Rivadávia de Mendonça, inevitávelAntonio Leite Ribeiro, umae, geram
primeiras totalmentecomparação. vãoduas contrastarAs com novaa

casa Rivadávia delinguagem assumida por Artigas. Menos talvez,

primeiras tentativas áconstituir deMendonça rumosuasumaque, por

a singularidadecaracterizatransformação do vocabulário arquitetônico,

da transição.

■tf. í

tf.-

Figura 7 . Casa Elphy Rosenthal, perspectivas .
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do que a

em anos

no Pacaembú,
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No projeto da residência Elphy Rosenthal, Artigas vai explorar um aspecto

experimentação é ainda muito timida, quase independente, como
quisesse enfim,comprometer todo da obra. Configurado num conjuntoo
linear, bloco principalo

;íída residência é n
implantado

perpendicularmente à rua,
destacando a mesma
fachada tanto Figura 8. Casa Elphy Rosenthal. Elevações.cega que
problema havia causado Edificio Louveira. Será na cobertura do volumeno

destinado ao abrigo de carro, que Artigas parece ter tomado fôlegoanexo,

elemento arquitetônicointroduzir francoabóbadapara novo, emcomoa

dos planos continuos doprevalência das linhascontraste retas e

bloco principal da A importância desse experimento irácasa .
obradomuito subsequentesprojetosma is decorrer dos nessaqueno

últimaster rompidopropriamente. projeto parecePara Artigas asesse
impediam de se lançar mais plenamente na pesquisa formal da

volumetria arquitetônica.

é a proposta de Artigas paraBem pouco posterior,

Como obra de muitorecém criado MAM/Museu de Arte Moderna de São Paulo.

repercussões foram bastante imediatas. Alguns desenhosmenor porte, suas

apontam as qualidadesregistros desse projeto,poucos

representar com muitaarquitetônicas de uma linguagem elaborada de modo a
Embora se tratasse apenas daproposta cultural do novo Museu.

andar num edificio da rua Sete de Abril, para adequá-lo às

finalidades iniciais do Museu,
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a instalação da sede do

elegância a

reforma de um

amarras que o

o projeto parece cuidadoso nos detalhes,

ainda inusitado em seu repertório arquitetônico: a abóbada.

quem não

com a

que constituem os

se revelar

Entretanto, a
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contemplando tempo a fluidez deao mesmo espaço múltiplo destinado àum

apresentação de

mostras debatee

daacerca arte
limoderna. O resultado

61parece ter agradado.

1 D!□□
Com criação do MAM,a

artistas plásticos,os

que vinham já há algum
Figura 9. Projeto do Museu de Arte Moderna.

tempo 1'estreitoem
contato atividades promovidas pelo IAB/SP, conquistavamarquitetoscom e

enfim lugar váriospróprio. Ainda assim, sinais indicamum que

permaneciam acesos em manter vinculos entidade dosinteressesos com a
arquitetos. Sintomaticamente, Artigas, Virginia, assim como grande parte
do figuram nopessoal ligado Paulo, dos membrosde SãoIAB grupoao

Arte Moderna52, inauguradoinstituidores do de8 dedeMuseu marçoem

1949. primeiro Conselho Administrativo,participantes doEntre seuos

61 inauguração do MAM, ver revista Fundamentos,

Maria Guedes Penteado
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lê em artigo de José Eduardo Fernandes: 
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ceias finalidades de um museu de arte moderna." p. 
’ Segundo Almeida, Paulo Mendes de, op. cit-, a 
do MAM conta com os seguintes nomes: Alice Brill, Aldo Calvo, 
Ippolito, Antonio Alves Lima Júnior, Aldo Magnelli, Anita Malfatti, 
Antonio Cândido de Mello e Souza, Barbara Ruchti, Bella Karavagewa, Carlos 
Carlos Cascaldi, Carlos Foá, Clovis Graciano, Camila Matarazzo, Tarsila do Amaral, 
Coaracy, Deborah Prado Marcondes Zampari, Elizabeth Magnelli, Eugenia Xavier Lopes, 
Kneese de Mello, Francisco Matarazzo Sobrinho, Francisco Luis de Almeida Salles, 
Zampari, Gerda Brentani, Gilberto Junqueira Caídas, Galiani Ciampaglia, Giuseppe Savero 
Giacomini, Giannicola Matarazzo, Gianandrea Carmine Matarazzo, Gastão Rachou Júnior, Gregori 
Warchavchik, Hernani Lopes, Helio Ulpiano de Oliveira, Roger Henri Weller, Inés Carraro, 
João Baptista Villanova(sic) Artigas, Julian Dieter Czapski, Joseph Kliass, Jacob Mauricio 
Ruchti, Lourival Gomes Machado, Léo Ribeiro de Moraes, Luis Saia, Mussia Pinto Alves, Miguel 
Sorte, Maria Virgínia Matarazzo Ippolito, Mina Klabin Warchavchik, Manilo Cosenza, Marío 
Gracciotti, Oswald de Andrade, Oswald de Andrade Filho, Paulo Plinio da Silva Prado, Roberto 
Cerqueira Cesar, Roberto Paiva Meira, Rino Levi, Sigesmundo Brentani, Salvador Candia, 
Sérgio Milliet, Silvio Whitaker Penteado, Tullio Ascarelli, Thomaz Farkas, Virginia Artigas, 
Victor Brecheret, Virgilio Isola, Yvonne Arié Levi, Yolanda Penteado e Maria Guedes Penteado 
Camargo.

 de mar-abr 1948, p. 194:197, onde se 
"O M.A.M. está instalado à Rua 7 de Abril, 230 nesta 

local adaptado pelo arquiteto Vilanova Artigas, cujo brilhante projeto conseguiu 
dar uma área relativamente pequena, todos os requisitos funcionaes e estéticas (sic) exigidos 
pelas finalidades de um museu de arte moderna." p. 197

e---- ---------------------------------------. - lista completa dos membros constituidores
Aldo Calvo, André Dreyfus, Andréa 
Anita Malfatti, Alfredo Mesquita, 

Pinto Alves, 
Dagmar 

Eduardo 
Franco
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encontramos também de Artigas, além de várioso nome outros arquitetos
Eduardo Kneese de Mello,como Jacob Mauricio Ruchti, Luis Saia Ri noe

Levi, lado de Sérgio Milliet, Oswaldao de Andrade Filho, Tullio

Ascarelli, Lourival Machado,Gomes Francisco Luis de Almeida Salles,

Antonio Cândido Mello Mário Gracciotti,Souza, Aldo Magnelli, Clóvise

André Dreyfus e Maria Guedes Penteado63.Graciano,

A intensidade do relacionamento com artistas e intelectuais, que Artigas

frequentava dentro acaba ampliando defora do modo,Museu, todoe as

dimensões da sua prática profissional. Como arquiteto respeitado, Artigas

parcela desse grupo um tanto diferenciado e talvez mais

ousado, próprias residências. Concomitantemente vãopara projetar suas

recobrindo de interesse as propostas que elabora para diversos

interior do Paraná.

Em linhas gerais, a

corbusianos tomadospreceitosEmbora mantivesse comoaospresose

explorandoformas arquitetônicas,essenciais, Artigas pesquisava novas

vislumbrando inúmeras perspectivasdiversos,planos volumes acurvas, e

possibilidades abertas por aquela linguagem moderna que. departir das

Atravéscarioca. dela,arquiteturadaemprestadacerto modo, tomara
volumétrica, reelaborandoconcepção espacialArtigas reformula esua

que vai lhe permitir criar com técnicatambém conceitos estruturais, eo

de outro lado, Artigas não se desvencilharaousadia, um só tempo. Mas,a
larga experiência dos anostotalmente da linguagem construída durante a

aproximar das propostasquando, de qualquer modo tentara seanteriores,

63

4=III

Cecília 
mas.

França.
segundo
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Almeida, Paulo Mendes de. 
op.cit. p.322. está citado o 
Paulo Mendes de Almeida, a
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op. cit. p. 206. Nota: in Lourenço, Maria 
nome de Artigas também na diretória artística, 

diretória artística ficou a cargo de Léon Dégand.

é chamado por uma

clientes na cidade de Londrina,

também se

linguagem de Artigas tomava rumos bastante curiosos.
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de Wright. Nesse sentido é trabalho vai adquirindoque seu

peculiaridades, pois vocabulário arquitetônico representaráo novo na
riqueza formal simbiosecerta duas linguagens.uma entre Uma,as que

explora natureza potencialidade dos materiais utilizados,e
i

inevitavelmente já incorporada, e outra, * I
formas, assumida ma is recentemente tudo indica, totale, ao que com
entusiasmo.

' i

Nas propostas que elabora para o ambiente paulistano, Artigas revisita as
questões residenciais, já mais à vontade da linguagem moderna deno uso

sabor carioca, através novo ângulo. Determinado investigar asa

inúmeras possibilidades que se apresentavam, principalmente em termos de

volumetria, residenciais de clientelaproj etos suaassume os

diferenciada, técnicaempreender,possivel para eespaçocomo o

formalmente, como se

verdadeiro laboratório de experimentações arquitetônicas.

Brill, projetadacasal Juljan CzapskiA res idência emopara

direção. Ali,1949, primeiras propostasdasrepresentará anessauma
lajes deexplorarArtigas tentacariocas,exemplo dos asarquitetos

elementos de composição capazes de proporcionar certocobertura umcomo
com telhasrecobertasDuas lajesvolumetria arquitetônica.

calhavoltadasinclinações diferentesde fibrocimento, para umaecom

qualelementar,geometriainterna, conjunto senaumagarantem ao

único sobreblocoformandodistinguem acoplados umvolumesdois

casa está implantada,"pilotis". A acentuada declividade do lote em que a

área, acomArtigas ocupar apenas uma pequenater sugeridoparece a
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fosse um

que geometriza e racionaliza as

suas pesquisas. Nesse sentido parece tê-los encarado

e Alice

movimento na

de um
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concentração vários pavimentos.em Para planos internosvencer os

colocados a meios-niveis, adota uma solução mista de rampas e escadas

Em meio à acidentada geografia do bairro residencial do Sumaré

localiza, obra deixa independente detransparecer,a qualidadessuas
intrínsecas, contradiçãocerta exuberância da linguagementreuma a

arquitetônica que está situada. Messee o

sentido, configuração volumétrica do obj eto arquitetônico si,a em

1deliberadamente explorada por Artigas na proposta, parece perder a escala

confronto exiguidade do espaço daquela paisagem que tendeno com a a

limitar Embora seja deperspectivas visuais. compactaas uma casa e

9sinalfinal parece ter avançadodimensões, resultadopequenas o numao

estabelecidasdas relaçõesvistamonumentalidadeaparente com oem

entorno imediato.

projeto dessa residênciaperspectiva mais técnica,Analisando sob ouma

ànecessáriasatraso das condições locaisacabaria denunciar suaopor
evidentes nesse sentido,execução. Tornam-se as

calha interna.dadoproblemas decorrentes usoconcretos, como os
volume de águas pluviais provenientes dos dois planosRecebendo todo o

impermeabilização não poderiainclinados cobertura,formam suaaque

prescindir de condições muito especiais que na verdade, parece que pouco

enfrentadas nodispunha. Questões técnicas dessa ordem precisaram serse

curiosamente num caminho quetrato dessa primeira experiência de Artigas,

bem.muitoparecia conhecerjácariocadoarquiteturaa grupo
sidojá haviam, enfim.tipodesseDemonstrações exemplaresde

de Niemeyerobras Oscar aparaantes,concretizadas ascomoanos I
outrasKubitschek, de 1943, queentrePampulha, 1942,de casaou a i
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em que se

acanhamento do lote urbano em

dificuldades para sanear
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exploram essa Mas tudo indica,mesma ao que as

condições paulistas eram outras.

éseu entorno,
de imaginar que provavelmente Artigas não tivesse ficado plenamentese

satisfeito proporções um tanto deselegantes da casa Czapski. Isto

projeto logo posterior, mas ainda daquele mesmo ano, Artigasporque num

vai acoplados com coberturas inclinadassolução de volumesrepropor a e

calha interna, muito maior propriedade. Fala-se da primeirasó que com

residência localizadaJosé Mário Taques Bittencourt,construída nopara

bairromesmo em que

anterior. Abandonando

idéia do solto, 8bloco

sobre jjtotalmente elevado

"pilotis", vaiArtigas

trabalhar tensão entrena

apoiar construçãoa

diretamente solo e alçarno

volume apoiossobreo
MárioJosé Taquesindependentes. Essa solução

intermediária resultará

teráaindaArtigasinteressante, aquemaismuitovolumetrianuma

segundadaproj eto suanoveremos,aprimorar,deoportunidade como

residência.

1
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Figura 10. Casa 
Bittencourt, 1949.

Enveredando ainda pela questão das relações entre a obra e

com as

i

I r
1 í

“ Entre uma farta bibliografia, ver a esse respeito em particular: Niemeyer, Oscar. 
Niemeyer. Belmont-sur-Lausanne, Editions Alphabet, Luce Wilquin i André Delcourt. pp- 44-55.

solução de cobertura.”4
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daproj etodisso,Pintes no

deHeitorresidência

65 localizada- Almeida , na

litoralSantosdecidade no

experimentapaulista, Artigas
guardaoutro partido queum

diferenças comsemelhanças e

anteriores.

1949.de Almeida,Figura 11.
blocos interligados por umespacial distinguir doisda propostaApesar

intermédio de umaunicidade do conjunto é garantida porjogo de rampas. a
volume único,Visando configurar umcontinua.únicaplana,cobertura, e

umfunciona comopergolado horizontal queum generosoArtigas arecorre
ressaltar peloconsegueisso,Comblocos.entreuniãosistema osde

mantém asinteriorenquantocontinuidade,depropostaexterior uma

entrerelações lineares

interligadosdois blocos
Planospelas rampas.
rampasobliquos,verticais

interrompemniveismeiose
visuaiscuidadosamente as

certaconcedendointernas,

intimidade espaçosaos
delimitados.assim 1949.Figura

volumeExternamente, o ■ 11

te

II

li

> título 
ago 1955,

sob o
2, í

"Residência em 
sob o titulo ii

65 Publicada na revista Acrópole, São Paulo, n. 199, mai 1955' 
Santos". Publicada também na revista Módulo, Rio de Janeiro, n. 
"Residência H. de Almeida - Santos/SP .

Casa Heitor de Almeida,
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único virtual, configurado pelos dois blocos separados pelas rampas e
unidos pelo pergolado superior, gera um jogo curioso entre o construído e

Cheios luzavesso.
meios níveis

i

A exemplo da casa Czapski, residência Heitor de

exuberância da linguagem

é a amplitude decorrente dasarquitetônica exiguidade do lote urbano,

próprias condições de localização, na confluência de duas

daquele porte mereceriaobraassim sobra deimpressão aumaquea

delicada relação de equilíbrio entre a forma arquitetônica
não é tarefa muito fácil. Principalmente quandoseu entorno imediato,

exuberantevolumetriaproposta pretende explorar umaa

mesma generosidade no espaço circundante.

questões mais sérias que
condições restritas das obras residenciais,paulistas. Em particular nas

São Paulo ao contráriolugar por excelência da renovação arquitetônica em

do Rio de Janeiro.

sensibilizado com essa questão,

determinadamente naquele período. Ao que tudo indica. atingir a estatura
ainda parecia ser uma meta

I í

ll

rfi!

3

If

dignidade de um espaço mais amplo.

interessantes contrapontos no conjunto da obra arquitetônica.

Artigas parece ter se

e o

e a

de atenuante nesse caso para o confronto entre a

Comportar essa

e pés direitos duplos, "pilotis" e muros contínuos, produzem

para muitos arquitetos em São Paulo. Artigas entre eles.

da arquitetura carioca no início dos anos 50,

a enfrentar nos meios

podemos observar que a

e sombra, planos cegose vazios,

mas talvez não tão

ruas. Mas ainda

a linguagem carioca teve

e aberturas,

do casario baixo que se estende pela rua marcadamente plana. O que serve

Essa, talvez tenha sido uma das

Almeida também assume certa imponência na relação com o entorno, em vista

o seu

sem dispor da
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Entretanto, curiosamente, relação arquiteturae entre éa entornoe

própria moradia66. Ainda em 1949, após algumas obras que exploram maise
mesmo partido, Artigas segundao sua ; H

residência, bairro do Campo Belo, Paulo. Situada lado dano ao

primeira, proposta parte, nitidamente, da experiência desenvolvidaa nova

pouco antes

1 F''
A despeito do pouco tempo que separa os projetos da primeira e da segunda

residência de Artigas, diferenças de linguagem entre ambas é evidente.as :|
4curto periodo entre 1942Como j á oportunidade detivemos eessever,a

importante na trajetória1949 muito significativohavia sido contudo, e

i
de Artigas pelas transformações relativamente rápidas que

primeirasentido, enquantotodo.prática Nesse casaaem sua umcomo
confronto entre a farta experiência de Artigas na construção de

classe média paulistanaresidências e, opara a

segunda, expõe sintoniasideias de Wright, a

decariocaàsustentação proposta umacorbusianas deserviamque

Wright.lições de Aoaliançasutil"arquitetura moderna", comem

duas obras recompõem,compartilharem o mesmo espaço, essas

arquitetônico palmilhado por Artigas até ali.histórica, o percurso

■

66 11

I

=

ii

set 1955, sob o titulo "A casa do 
vezes em revistas, livros e artigos

Publicada na revista Casa e Jardim, São Paulo, n. 17, 
arquiteto Artigas". Publicada posteriormente inúmeras 
diversos.

na casa Taques Bittencourt.

detinha o

.'í »

se processaram

em São
ao projeto da

com idéias

recolocada em bases inteiramente diferentes por Artigas no projeto de sua

ou menos se dedica

e dissonâncias

como síntese .

seu envolvimento pelas
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Talvez pela responsabilidade de reunir duas diferentestãocasas num
único local, Artigas parece redobrado cuidados implantação.ter os na
Aqui conflito arquitetura entorno apontado residênciasentreo e nas
Czaps ki Heitor Almeida, tende à completa diluição.de peloTantoe
discreto assentamento da segunda casa. como pela generosidade dos jardins

1»

3LJ
Pov. Térreo

Planto

Serzço icm

dedesenhodosutilezalotedoamplas dimensõescircundantes. e aAs

representar grandes interferências na paisagem local.

optado pelohaviaArtigas1942,projetada"casinha",Enquanto emna
deobservando45° recuosângulo de eruaacomvolume compacto em

solução será mista eaproximadamente 4 metros, na
volume principal da segundavolumetricamente mais linear. Implantando o
limites do lote, aproveita o

3-
.1

0 l 2

Gratca

í

Leçsrda
1 - Abojo 7 . Çadn.bQ
2 ■ CotT-rfura/Çr.Traco 8 - de £“—
3 • Scta 9 . ZJerrtf âóo»
J? • To.toço IO J<Tcr-i
5 ' 1 b Cosc'ha <1942)
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fundo e em paralelo com os

se estabelecer.

casa mais para o

I

I!
III

í

Artigas, permitiram enfim, que um pacato convivio pudesse

E curiosamente, sem

segunda residência a

Figura 13. Casa Artigas, 1949. Planta.
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recúo frontal de 10 metros ângulo de 45° querebater definepara o a
entrada da "casinha", dispondo em simetria a entrada para a segunda casa.

como anteparo que acentua
quebrae simetria. Atravéstempo deao mesmo a recursos como esses,

Artigas querer garantir algumas relações de diálogo permanenteparece
naquele espaço, que talvez merecessem ser apreciadas com mais cuidado.

É claro que a coexistência de duas propostas tão distintas gera de saida,

um confronto natural. Mas ter
tido nenhum, constrangimento relação à visivel diversidade das duascom

à projeto dadeixada segundaarquitetônicaspropostas mostra, o

residência indica atitude de quem realmente desejava criar condiçõesuma
para um longo diálogo com o tempo e com o espaço. Senão, vejamos.

A pretendida simetria casas

simples simulação. Além daderealidadeúnico,ponto não umanapassa
a segunda residência éconsiderável diferença volumétrica das duas obras,

Também o pequenoabsolutamente paralela à rua,
adotado transição,sidovolume terfrontalda como umaparecegaragem

reforço daquela situação de simetria apontada,tanto como parapara o
linguagens de obraintermediação entrecriar necessária uma easuma

rua. Curioso seria observar queentre a segunda casaoutra. ainda,e,
independentefrontalvolumedo para a garagem.soluçãoessa mesma

constitui um elemento de composição arquitetônica que Artigas introduzira

em muitos dos seus projetos na verdade desde 1940. Diante disso, fica de

de linguagem presenteselementosquestão dos suaemabertonovo em a
que retomam lugar1944 e já incorporadas,experiência formal anterior a

idéias advindas da arquitetura carioca. Apontam nessaao lado das novas

■! L

I

e a

com os

ao contrário da primeira.

O pequeno volume do abrigo para veiculos serve

a partir de um

ao mesmo tempo em que Artigas parece não

acessos para as duas
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mesma direção, paredes de tijolos sem revestimento, pintadas de brancoas
ou contrastantes, claras, mais uma vez, a
permanência de linguagem fartamente exploradauma em obras do período

"Marone Artigas",e diálogo nãoMas o

pára por aí. Considerando por outro aspecto, poderíamos chamar a atenção
para corpo principal da segunda residência em relação à
primeira. Surpreendentemente, Artigas estabelecer através doconsegue

desenho dimensão transitóriacerta obra outra pré-uma e a

existente. Enquanto no lado mais próximo à "casinha" segunda residênciaa
desenvolve predomíniose volume baixo, do pavimento térreonum com

volumetria vai ganhando altura em direçãoa
ao lado oposto, aí sim, é adotada a solução de "pilotis" e apoios àonde,

meia altura. Relação semelhante poderia ser observada

planos faces imediatamente voltadasaberturas. Ascegos para ae

"casinha" são compostas por paredes cegas enquantosegunda osna casa,

grandes planos envidraçados predominam no lado oposto, onde a volumetria

ressaltada pelas lajes de cobertura e de piso.

examinadas duasPara entre as
parece importante também um breveobras tranquila convivência, nos

contráriosegunda residência. deolhar Ao lfpartido adotadosobre nao
outros projetos já comentados, espaço privativo

polarizados dentro da linearidade da construção espacial. Uma zonase

intermediária central é criada para concentrar as partes hidráulicas e de

mesma proposta explorada na "casinha".serviços, seguindo mais
■;Ítambém éredor desse bloco centralcirculação totalA idéia de aouma

espécie de "ilha" de apoio paraconfigurandoaqui preservada, asuma

atividades desenvolvidas nos espaços privativos e comuns, ao mesmo tempo.
I
!•

I
lj - ■

é basicamente definida e

e espaço comum encontram-

ou menos a

e sua

no tratamento dos

a volumetria do

totalmente apoiado no solo,

com cores

relações possíveis de seralém de outras

entre esta

inclusive na própria "casinha".

que vão deixar às
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O vaiespaço se
tornando mais fluido

adoção decom a
í , I

"pilotis" apenas nos
lugares de maior
convivência, quaisos
parecem requerer uma
ampliação

perspectiva visual.
Nestes, vedaçãoa
feita meio depor

de vidro.panos em
fixosparte e em

móveis,parte cumpre

expectativas deas

intencionaluma
1949.Figura 14. Casa Artigas,

integração
visual.pelafisicacontinuidadeinterior/exterior. pela comoTanto

intencionaispelosconfundindo,Dentro recursosentãofora vão see
cota proporcionadatambém pelos elevação deutilizados para vedação e

pelos "pilotis".

segunda residência do arquiteto vem abrir espaçoEm termos mais gerais, a
para que aflorasse um outro tipo de proposta

individualidade é restrita pelo redimensionamento dosfamiliar. Nela, a

deexigências mínimasrespeitartendem asfechados,espaços aque

ênfase está totalmente voltada paraprivacidade, enquanto a
"casinha" tambémrelacionamento da vidaao em comum.

nas relações de conviyência

Interessante que a
o incentivo
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explorava sóproposta,essa escalamesma Dimensionadaque numa menor.

casal Virginia e Artigas,apenas já de há algum tempo a primeirapara o

residência tornara inadequada para atenderse necessidades daas novas

vida familiar. Ainda mais em finais de 1950, nasce a filha do casal,que, í
Rosa Camargo Artigas, sentido, segunda casa sidoter ■e nesse a parece

proposta numa hora bastante oportuna.

Ao enfrentando questão das residências, Artigasnovamenteque par ece, a

empenhava-se formalnaquele momento expressão maisencontrar umapara

própria, da linguagemda perspectiva "moderna"naturalmente dentro

Instigado pelo viés que permitia explorarapontada pelo grupo carioca.

volumétrica, suas hipóteses arquitetônicasopções diversas formapara a

relações desentido decaminhavam tempo, repensar asao nomesmo I
interior da própria moradia. I

Curiosamente atenta às dimensões da pesquisa de Artigas,

artigo/homenagem escrito ocasião docelebradotorna objeto de porum

Vilanovadetitulo "CasasSoblançamento de "Habitat".revista osua

fazer uma apreciação do trabalho desenvolvido porArtigas", Lina procura

de Artigas abrigam contraconcluindo queaquele arquiteto, ascasasas

perspicácia dessaInteressanteintempéries, anão contra omas

tudo indica, Artigas estavaobservação de Lina Bo Bardi, ao queporque,

que formularáà uma arquitetura despojada, te
Exploraremos"abrigo". assuntoessencial de esseconceitopartir doa

mais adiante.

São Paulo, out-67 "Casas de Vilanova Artigas", in revista Habitat (1),

——■Si

■

, 67homem .

Cf. Bardi, Lina Bo. 
dez 1950.

convivência no

dando os primeiros passos rumo

Lina Bo Bardi a
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vão surgindo paralelamente algumas oportunidades que desenvolvessepara
para a cidade de Londrina, interior do Paraná, projetos de maior porte.

Por intermédio do irmão de Carlos Cascaldi, o engenheiro Rubens Cascaldi

Londrina, contratados projetosserão bastante interessantes, quaisnos

Artigas possibilidade de enfrentar questões arquitetônicas detem a

diversas Londrina cidade relativamentenaturezas. Como recente

naquela necessidadeimpunha-se realização de algumasocasião, acomo

obras consideradas Ocupando dede caráter público urgentes. o cargo

é solicitado ao engenheiroSecretário de Obras da Prefeitura de Londrina,

indicação de doisHugo Cabral,PrefeitoRubens pelo entãoCascaldi a

enfrentamento de um programa de obras a

daquela prefeituraexpectativasseguintes. Aslevadoser anosnos

profissionalcontratação dedepossibilidadecontemplavam parauma

através da elaboração dequestões de urbanismo da cidade.atender às um

e outro, para projetar as obras públicas necessárias. Paraplano diretor,
segundo,Maia,indicaCascaldi PrestesRubens para oprimeiroo caso,

Vilanova Artigas.

relacionamentoÉ período de francoiníciodaí tempartir umquea
curiosamente,cidade de Londrina, tantoprofissional de Artigas e,

iniciativa privada, Artigasprivado. Para aâmbito públicono nocomo
edifício Autolon Cinema Ouroprojetos doelabora e oinicialmente os

Segundo depoimento de Carlos Cascaldi à Dalva Thomaz, gravado em 19 de outubro de 1995.68

que estagi.ára algum tempo no escritório de Artigas63

com a

profissionais qualificados para o

e que se mudara para

Mas enquanto Artigas se ocupava com a pesquisa no campo das residências,

era uma
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Verde, ambos situados na i'
região central daquela
cidade elaboradose em
1948.

de obrasEm termosssswassíSiB)
sssssss

públicas, primeira delasa
seria do Hospital dea

tambémLondrina, de 1948 .
Contudo, doapesarFigura 15. Hospital de Londrina.

interessante projeto

elaborado publicado inclusive revistapor Artigas, onumae

não sendo construido.Hospital de Londrina acabou, por outras razões,

pelaContudo, possivelmentee

qualidade
ficatrabalhos,primeirosnesses

•Xaberto novasparaum espaço
seguintes, atérealizações. Nos anos

seráinicio Artigas1953,deo

elaborarefetivamente chamado para

Sóvários projetos Londrina. noem Criança dedaCasa
observa-sede 1950, umaano

iniciativa pública e privada,
seguido do edificio-sedeCasa da Criança de Londrina, eprojeto para a

assimlocalizado naquela cidade,Transparaná,de serviço paraposto a

jan-fev 1949,69

i

|i!

I

arquitetônica apresentada

Ver: "Ospedala 
P- 44 .

italiana69,

sÊE

Figura 16.
Londrina.

sequência de projetos para a a começar pelo

per una media comunitá", in revista Comunitá (1), Milano,



175

vários postos de serviço dessacomo cidades domesma empresa
interior do Paraná: Maringá, Apucarana, Arapongas, Paranaguá. A seguir
encontramos projeto para ginásio de esportes do Country Clube deo o

Londrina, sequência culminará construção da Estaçãonuma que com a

Rodoviária daquela cidade.

Messe proj eto

Artigas aponta para

sinteze dasuma

diversas

experimentações que

haviam tomado lugar

entre recentessuas

propostas para

residências Sãoem

Paulo. Figura 17. Rodoviária de Londrina, 1950.

técnicaspossibilidadesPossivelmente, Artigas encantara eascomse

definidosentido,plásticas terarmadodo parece oconcreto nessee

projeto final da Estação Rodoviária pelo desenho da cobertura. Recorre a

sequência de abóbadas,terminagrande plano inclinado que paranumaum

movimento delineado pelas lajes decriar volumetria que aposta nouma
vazios,pela transparência, pela contraposição entre cheioscobertura, e

pela sutileza estrutural. A elegância arquitetônica do conjunto que see

pelaressaltada maisé aindalinearidade,revela dinâmica naena
estáobradaA generosidadeamplitude praçado em que aentorno.

essa linguagem que delimitade todo modo, o espaçoimplantada favorece,

grandiosidade ao mesmo tempo.com transparência e

em outras
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O partido do proj eto caracteriza pela simplicidade: sob planose o
inclinado encontra-se o volume fechado que abriga
atividades necessários, administração, restaurante, sanitários,como

sob as abóbadasetc. ; que mantém o espaço aberto em
toda extensão da cobertura, lugartem de embarquea setoro e
desembarque. sentido da públicoO lugar é aquipraça como quase
totalmente recuperado.

de solução estrutural, opção adotada por Artigas é bastantea
ousada, abóbadas sãomedida sustentadas verticalna em que as na por
pilares deesbeltos, distribuídos longo toda sequência,aao

descarregando inclinados,pilares desenhadosfinal dois comoemno
prolongamento natural da linha definida pela última curvatura da abóbada.

causado preocupaçõesleveza estruturalA terdessa solução naparece

retirada do cimbramento,

"Avisarlê:onde curiosamenteocasião,enviada Artigas osenessaa

não caiu". É óbvio que tais palavras são dirigidasVasconcellos aoque

calculista da obra. Augusto Vasconcellos, que ao lado de Artigas apostara

viabilidade construtiva daquela arrojada proposta arquitetônica.na

Desnecessário falar das repercussões da Rodoviária de Londrina, que ainda

a obraum certo impacto. Na época de sua realização, se tornou

também nos meiosalvo de comentários elogiosos por parte da imprensa e

lugar entre outras obras de destaquearquitetônicos, conquistando naum
tombadoRestauradodo pais.história comomoderna earquiteturada

= 5

I

10 Essa foto foi encontrada entre alguns documentos de Artigas 
acervo fotográfico da Fundação Vilanova Artigas.

e está hoje incorporada ao

como demonstra uma fotografia70

hoje causa

vendas de passagens,

concretagem e na

Em termos

os diversos serviços e
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património histórico nacional,

de cultura.

Diante dos interessantes resultados alcançados residênciastanto nas
paulistanas não seria impróprio dizer

pesquisa arquitetônica empreendida por Artigas se qualificavaque a e
adquiria respeitabilidade. Inclusive da produçãoconjuntoperante o

panorama brasileiro daquele momento.arquitetônica que caracterizava o

o prédio hoje foi transformado num centro

como nas propostas para Londrina,
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CAPÍTULO 4

despeitoA do Artigas vinha práticaatingindo dasucesso que na
arquitetura, delicado politico ter-lhe exigidomomentoo parece uma
atuação de caráter mais imediato em termos de prática politica. Sem risco

de poderíamos dizer que que francamente prenderá a atenção deexagero, o
Artigas, mulher Virginia, final 40assim dosde nesse anos ecomo sua

cotidianasinicio Partidodos dentro doatividades50, serão as

Comunista.

situação muitoenfrentandoNa vinharealidade ComunistaPartido umao

ocorridaseleiçõesdificil. prestigio inusitado que atingiraO nonas

maisfinal grande parteassustado setoresde 1945, ter osemparece
dispositivosalgunsapelando parasociedade.conservadores da Estes,
declarar1946,deConstituiçãocontidos própria aconseguemna
sob o apoioilegalidade do Partido Comunista do Brasil

plano internacional.das ofensivas anti-comunistas que se processavam no

atitudes dissolventesdiversasComo historiador Edgar Carone,comenta o
tomadas pelas principaissendovinhamcomunistarelaçãoem avançoao

"...o ataque ao comunismo internacional parte daspotências capitalistas:

pós-guerrarecompõemburguesias einglesa,americana nosequee

desejamcordão-sanitário: édopolíticaà quepretendem retornar

em meados de 1947,

A luta por uma consciência anti-iraperialista
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demonstrar, mais,outra comunismo é contrário àvez naturezaque o

humana, que é ideologia falsa daí

ser preciso combatê-lo, até pela força. A orquestração capitalista começa

manifestações mais diferentes , discurso Winstonpor deas como o

Churchill,

expulsões dos deputados comunistas do Congresso, ItáliaFrançaas na e

viação dos franceses contra Ho-chi-Min, no Vietnã (1946) etc.

alegada necessidade de combater o comunismo internacional de

outro lado, tentativas de fortalecimento dos governos socialistas,sob as

vai ganhando '.mito o clima de

2a. sob gerenciamento dosestivesseembateGuerra Mundial. Embora oo

inúmeros reflexos desse choque politicosocialista,

própriaperiféricos, pelaconsideradospaisestomavam lugar nos

internacionalização do conflito. Os inegáveis avanços do socialismo nesse

tanto pelasmais presentes,final faziam cadade década de 40, vezse

em paises da Europacomunistasinstalação derepercussões da governos

pela vitória da revolução socialista na China.

anunciadasilegalidade, palavras de ordem sãoNo Brasil, ainda que na

favor da luta pela revoluçãopartir de 1948, a

crucial,Lançadas momentoagrária antiimperialismo. aspelo nume
económica parecem ter geradoáreaposições defendidas pelo partido na

maiscisões entre segmentosdivergências provocando osinternas,
conteúdoàs idéias deQuantointelectualizados de dodentro

de Ronald H.

r

São Paulo, Difel. p. 5.
Conflito e Integração,

1 Carone, Edgard. O P. C. B. - 1943 a 1964. vol. 2,
2 Cf. Chilcote, Ronald H. Partido Comunista Brasileiro 
Chilcote, Rio de Janeiro, Graal, pp. 104-105.

Central como

e representa perigo para

"guerra fria" instaurado após o término da

Partido.2

pelo Partido Comunista a

(1946) ; na

a sociedade,

blocos capitalista e

Sob essa

ex-primeiro ministro inglês, em Fulton, nos E.U.A. (1946) ; com
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antiimperialista, há indicações de teriam encontrado repercussõesque
muito maiores, particularmente entre aqueles setores que detinham poder

camadas populares.

Sob bandeira do antiimperialismo norte-americano dea lado,outroe,

respondendo prenúncios de avizinhar-se terceira mundial,a uma guerra

principalmente partir de 1950 episódios da Coreia,Guerraa com os na
ganham cenário político brasileiro, entre setoresespaço no os

progressistas, "campanhas pela paz". consonância movimentosEmas com

internacionais empreendedores lutade ampla direção,nessa mesma o

Partido do Brasil à participação basesComunista maisconvocava suas

ativas, angariar assinaturassentido de eventosno e parapromover

documento a

Artigas e VirgíniaEnvolvidos atividades partidárias dentro do PCB,nas

Artigas participa da Comissãocolaboram campanhas.intensamente nessas

é também um dosPró-Paz,Estadual Organizadora do Congresso Nacional e

Paulo"4, lado dedesignatários do Intelectuais Sãodos ao

representativos de diversas áreas da cultura.outros tantos nomes

assinam

Geraldo
Silva,

"Manifesto

Godoi, 
Pedro Gozzoli de Souza, Geraldo N.

Sarros Ferreira, Heitor Gonçalves, Arnaldo Simurro, Lauro 
Pinheiro, Mauricio Loureiro Gama, Erasmus Triellé, Sebastião 

C. Coriolano Cruz, E. Sucupira Filho, Roberto Silva, Belmiro 
Darcio Ferreira, Oswaldo Viana, Abelardo de Souza, Gilberto 

Plinio Croce, Catulo Branco, W. Belfort de Mattos, Roger Weiller, Fued

Prado Cr.,
Pompeu do Amaral,
Graciano, Pola 

de Miranda, Noé 
Pessoa, Basilio <

3 idem nota (2) p. 109.
Conforme publicado na 

seguintes intelectuais: 
Brito, João Accioli, 
Rodrigues, José Escobar 
Florence, Otacilio Pousa Sene, 

Afonso Schmidt, 
(Barão de Itararé), 
Dorival Cayme(sic), 

Edgard Braga, 
Silva

de penetração nas

revista Fundamentos (7/3), dez 43/jan 49, assinam o documento os 
Fernando Góes, J. Villanova(sic) Artigas, Luiz Saia, Mario da Silva 
Carlos Bularmarqui(sic) Kopke, Cuarte Magalhães, Geraldo Pinto 

Faria, José da Silva Medeiros, José Paulo Paes Silva, Dalmo 
Gastão Rachou Jr., Carlos Cascaldi, José Geraldo Vieira, Ciro 

Mendes, Afonso Schmidt, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Cr., Artur Neves, Aparicio 
Torelli (Barão de Itararé), Emiliano Di Cavalcanti, F. Pompeu do Amaral, Nabor Cayres de 
Brito, Dorival Cayme(sic), F. Rebolo Gonzales, Clovis Graciano, Pola Rezende, Gustavo 
Nonnemberg, Edgard Braga, Dirceu Sales, José Tavares de Miranda, Noé Gertel, Domingos 
Carvalho da Silva Elias Chaves Neto, Samuel Barsley Pessoa, Basilio da Costa Dalmon, 
Ibiapaba de Oliveira Martins, M. Tulman Neto, Leão Lobo Jr., Jorge Ferreira, Durval Silva, 
Rui Rezende, Oscar Pinheiro Coelho, Ari Silva, Alzira Godoi, José Albuquerque Carvalho, 
Álvaro Duarte, Edmundo Soares, Joaquim Pinto Nazario, 
Serra, Roberto S. Pinto de Moura, 
Freire, Flavio Tambelini, 
Annunciato, Olinto de Castro, 
Madeira, Arnaldo de Oliveira, 
Junqueira Caídas, 
Saad.

ser apresentado na Assembleia Geral das Nações Unidas.3
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calor0 dos embates políticos travados naquele momento, parecem ganhar
cada maior expressão entre Évez artísticossetores intelectuais.os e

época, partir de 1949,nessa que Artigas começará fazer parte doa a
Conselho de Redação da revista Fundamentos5. Em princípio a Fundamentos se
constituíra uma revista voltada para assuntos da atualidade, ciênciacomo

arte, contava presença de muitos dos conhecidos intelectuaise que

artistas de São Paulo. Posteriormente,e seguindo algumas pistas,e

sido gerados algumas divergênciasterparecem tentativas de

predomínio do grupo ligado ao Partido Comunista na condução editorial da

revista. Com isso, parte do inicial da retirarárevistagrupo se e a

Fundamentos vai caminhar sentido de perfil maisassumirno um

radicalmente às advindasligado idéias do poder centralPCB eao

representado pelo PCUS, Partido Comunista da União Soviética.

No de Redação da revistaperíodo da Comissãoparticipaem que

1952,Fundamentos, 1951 fevereiro dejaneiro debasicamente entre e

conteúdo polêmico,Artigas deartigosserá vários enquantodeautor

intensa produção de desenhosVirgínia irá colaborar, através de euma

parte de ilustração dessa mesma revista.gravuras, na

5 Artigas passa a fazer parte do Conselho de Redação dessa revista a partir do no. 9/10 de 
março/abril de 1949, conforme consta nas "Notas de Redação" daquele número: "De acordo com o 
que foi anunciado no último número, FUNDAMENTOS passa a ser editada de agora em diante por 
uma Comissão de Redação de que farão parte os escritores Afonso Schmidt, Artur Neves, Caio 
Prado Júnior, José Eduardo Fernandes e Rui Barbosa Cardoso. Para o seu Conselho de Redação, 
FUNDAMENTOS se honra em poder contar com os nomes seguintes: Annibal M. Machado, Aparicio 
Torelli, Artur Ramos, Astrogildo Pereira, Cândido Portinari, Clovis Graciano, Edson 
Carneiro, Galeão Coutinho, Graciliano Ramos, J. Vilanova Artigas, Léo Ribeiro de Morais, 
Mario Schemberg, Moacir Nerneck de Castro, Oscar Niemeyer, Samuel Barnsley Pessoa e Sérgio 
Buarque de Hollanda. São todos intelectuais, artistas e técnicos, sobejamente conhecidos 
para serem aqui apresentados. Suas opiniões e sugestões serão valiosas para o 
aperfeiçoamento cada vez maior desta revista como veículo da moderna cultura brasileira."

com a

em face das
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É interessante perceber que não só aqui,

de Artigas demonstraseu percurso, tendênciacerta lançaruma a se em

áreas ele ainda inexploradas.por Nesse sentido, pretenso viés deseu

jornalista, assumido durante tempo de permanência Comissão deo na

Redação da Fundamentos, reais inquietações na
condição de arquiteto. Observando-se por esse ângulo,

fato de Artigas sido responsávelo ter pela inserção de questões

arquitetônicas na pauta dos assuntos tratados pela Fundamentos.

A edição de maio de 1951 daquela revista, irá conter. efetivamente. seu

primeiro artigo sobre arquitetura, intitulado "Le Corbusier e o
Imperialismo"6. Não há dúvidas de que

Nele, não referências àsão dificeis de observar retórica

escrito

às vésperas das eleições gerais de 3 de outubro de 1950. Apoiado num tom

olhar politico sobre critica daleituraelaborarCorbusier paraLe uma

trabalho num papel deautor desseArtigas colocacáustica, o

trato das questões arquitetônico-ideólogo de posturas imperialistas no

construtivas.

17 de janeiro/1951. 4-8,PP-

linguagem

e 27, re- 
_________  São Paulo, 
em 2a. edição, pp. 55-

6 Ver 
publicado na 
LECH, 1981, : 
62.
1 Publicado na revista 
dirige-se ao povo".

original publicado na revista Fundamentos no. 18 de maio/1951, pp. 8-9 
i coletânia de textos de Artigas intitulada Caminhos da Arquitetura, 
la. edição, pp. 53-60, e, pela PINI/FVA, São Paulo, 1987,

sob o titulo "Prestes

sua mais recente contribuição à arquitetura,

antiimperialista com que Luis Carlos Prestes conclamara o povo e as bases

Fundamentos no.

não tardou a

militantes do Partido Comunista no famoso "Manifesto de Agosto"7,

mas em diversos outros momentos

se trata de um artigo contundente.

não causa surpresa

revelar suas

muito semelhante ao utilizado por Prestes, Artigas parece ter refinado o

o "Modulor". Através de uma
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Até aquele Corbusiermomento, Le desfrutara arquitetosperante os

enquanto fomentador da nova

arquitetura brasileira. Tanto pela propagação de seu próprio trabalho, no
garantido papel de artista inovador, pelas influências deixadascomo

desde 1929, principalmente Rio de Janeiro, renovação dase no para a
idéias arquitetônicas.

Contudo, Artigas, apropriara de influências corbusianas,que

parece ter deixado de lado quaisquer questões de representação no quadro

da arquitetura brasileira, sob um discurso radical, severas

criticas insinua que

Le Corbusier serviço do imperialismo, ao apresentar

"capitães indústria" norte-americanos,de propostaaos parasua a

modulação de internacionalização de produtosmedidas que permitia ea

sistemas construtivos. segundo a leituraLe Corbusier estaria,Com isso,

de Artigas, imperialismo explorar novos mercados

dominio norte-americano.jugo de paises Numprivilegiadoso aomenos

Artigas expõe palavras do próprio Le Corbusier,trecho,

"Aqueles que ficam a salvo dasua

não desejamaproveitadores da dor humana,grande desgraça da guerra, os

dedo minimo para sair de sua descomedida indolência"9,

seguida concluir que: "Os aproveitadores da desgraça humana

não querem dividir com ninguém a liderança. Nem uma palha levantaram. Nos

lugar para ninguém, Ledominios hánãoimperialistas,dos nem para

que afinal tanto já fez, que tem uma folha corrida limpa,Corbusier, que

português 
LECH,

facilitando ao

no que considera

e também

8 Cf. original na revista Fundamentos no. 18 de maio/1951, p. 27, traduzido pelo próprio 
Artigas em nota de rodapé e publicado em português na coletânia de textos de Artigas 
intitulada Caminhos da Arquitetura, São Paulo, LECH, 1981, la. edição, p. 59, e, em 2a. 
edição pela PINI/FVA, São Paulo, 1987, p. 61.

ao menos erguer o

a Le Corbusier e seu "Modulor". Ao longo do artigo,

para logo em

"modernos" no Brasil de um lugar inatacável,

também se

queixa" amarga dos norte-americanos:

para tecer,

teria se colocado a
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zz9é apolítico comentário de Artigasetc. . Esse

palavras de Corbusier citadasLe artigo:antes "Opouco no mesmo

Congresso de Wraclaw para defender idéia de paz realizou-se em agosto.a

A ele não compareci por achar-me preso tarefa diária que requeria

todos conhecido homem de ação:os como

a mim só ao meu

escritos, conceito e o epíteto de homem de ação...lá onde granjeei

realidades embaraçosas dasonde obstinadamente desligado daspermaneço

z,10paixões políticas. atividades de ArtigasConhecidas as

envolvimentopolitica naquele momento, intensidade de seua

não parece impróprio supor que grande parte dacampanhas pela paz,nas

sido despertadativesseCorbusier,contundência de Leataque aaseu

franco-suiçoarquitetodaquelepartir próprias palavrasdas em

ê"Modulor".livro Tantodeclarações contidas queseuemessa,como

arquitetos dizendo:do artigo,Artigas quase finalno

linguagem de Le Corbusier,arquitetos progressistas do Brasil, a

inimigos dolinguagem do pior dos onosso povo,1ivro, éneste a

zzllCumpre-nos repudiá-la.imperialismo americano.

A respeito das duras palavras articuladas por Artigas contra Le Corbusier

artigos escritosassim como outras tantas empregadas emtrabalho,nesse

por essa mesma época, valeria um reforço de contextualização como foi tão

interpretação bastanteLeandrobem sintetizado pelo emautor
doênfase"insultos comodosFalandoposterior. em

Konder12,

o meu

aos meus

Rio de Janeiro, Ed. Graal, 1980.

''Bar a os

me compete ater-me ao meu trabalho,

assim como

'atelier' e

meus cuidados: construir, afirmo,

Idem nota (8) p. 27; p. 59, 
0 Idem nota (8) p. 27; p. 59, 
Idem nota (8) p. 27; p. 59, 
Konder, -- ---------

na militância

faz um apelo aos

a uma

vez de argumentos"

visa atacar diretamente

e, p. 61.
e, p. 61.

. e, p. 61.
Leandro. A democracia e os comunistas no Brasil.
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vocabulário dos militantes comunistas, Konder refere-se notávelà

diferença escritosentre de conteúdo polêmico elaborados Marxpor e
Engels, Lênin, comparados aos inflamados artigos publicadospor

pelos comunistas brasileiros inicio dos 50. sentido,Nesseno anos o

autor faz comentários sem dúvida interessantes, em relação à postura, que

chega antipática,tanto militantes do Partidoa ser um com que os

Comunista se manifestar em seus escritos: "No Brasil, na épocapassaram a

do Manifesto comunistas agiam dede (1950) , modo bastanteAgosto os

diverso4'3: argumentos se recolhiam para um modesto segundo planoos

injúrias convicção deé proscénio. Faltavaque a que eraocupavam o

possível e conveniente (necessário, mesmo) persuadir uma grande variedade

neutralizar pelovista distintos dos do PCB,

algumas das objeções delas à política dos comunistas e mobilizá-lasmenos

Em sua esmagadora

intelectuais que não eram militantesmaioria, os

tipos suspeitos, desqualificados. E a critica feita aEram, ao contrário,

maisagitação. Efins deeles pretexto paratomava-os merocomo

grosseria no ataque"No clima da guerra fria,adiante, Konder reforça: a

combatividade revolucionária.

„15 Em todo o caso.expressão de firmeza e ortodoxia.

de fenômeno"Não tratavapatrimónio do PCB:isso só senãoque era

o mesmo autor conclui

e manifestação de

Nota: referindo-se, é claro, aos citados autores Marx, Engels e Lênin. 
p. 83-84.
p. 87.

idetn nota (12) 
idem nota (12)

perdiam au tomaticamente qualquer importância como interlocutores válidos.

com pontos dede pessoas

e as

ao pensamento divergente valia como virtude proletária

tal como as citações de Stálin valiam como

ou simpatizantes do PC

em torno de determinadas lutas democráticas concretas.

e mesmo
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exclusivamente brasileiro: coleção da revista La Nouvelleuma

Critique basta para mostrar que o PCF sofria do mesmo mal «15que o PCB.

De qualquer forma, dado devido desconto à retórica entree o

militantes comunistas, contraste discurso engendradoentreo o por

Artigas "Le Corbusier Imperialismo" práticapensamentoem e o e, o e

naquele momento entre arquitetos brasileiros influenciados por Lecomuns

Corbusier, acaba sendo gritante. Bastaria, por exemplo,
que lhe é absolutamente contemporâneo, "Depoimento de

Costa17, no qual elogios àos

figura daquele arquiteto franco-suiço constituem presença marcante.

é curioso perceberPara além da Le Corbusier,critica explicita nasa

furtivamente,

modelo tomado por eleestá colocada comoa

que enfim, procurara estudar com tanto afinco no processoprogressista, e

De modo muito semelhantearquitetônica. com que

propostas de Frank Lloyd Wright naquela ocasião, por
prática politica, Artigas parece

ter começado

face de Le Corbusier:

de imairaram—se muitos 7 í deres do movi men to modernista — cada qualcaduca,

por sua vez. Aparecem claramente agora,

daburguesa,da ordemimpertérritosclasse defensoresdominante,

87.
Sobre arquitetura.

1951

"Pretendendo diminuir as contradições da burguesia

Publicado 
titulo: "Muita

“ idem nota (12) p.
Cf. Costa, Lúcio. ______  

originalmente em 15 de junho de 
Construção, Alguma Arquitetura e

pelo qual passara entre 1943 e

o que sempre foram: ideólogos da

a partir desse artigo,

um outro

palavras de Artigas em "Le Corbusier e o Imperialismo" que,

a outra

1944, de revisão das suas ideias e prática

Porto Alegre, CEUA, 1962. pp. 169-201. 
no jornal CORREIO DA MANHA, sob o

Um Milagre".

reconhecer nelas um

em voga

a descortinar para si mesmo

olhada na

com as

idealismo romântico incongruente com a

artigo a

se desencantara

compararmos esse

um arquiteto carioca",

sua própria decepçâo com um

escrito por Lúcio
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Esse pequeno parágrafo inserido em "Le
Corbusier Imperialismo", deixa em abertoe o uma questão que brevemente
seria retomada por Artigas, num trabalho posterior para revistaa mesma

Fundamentos, "Os caminhos da Arquitetura Moderna".

hiatoNo dois artigos específicos doque dasepara esses campo

arquitetura, Fundamentos, alguns outros
onde irá tratar da questão artística, por um viés notadamente político:

«20"Arte dos "A Bienal é contrae os

. Ao que tudo indica, este último parece ter gerado

polêmica maior do sóanteriores. Não em virtude da dimensão doque os

focalizadoevento critica,por Artigas pelo frescor dosua comoem

também e principalmente, pela efervescência daassunto naquela ocasião e,

própria questão arte/politica22.

Na de Arte Moderna, de estreitoqualidade de membro fundador do Museu

colaborador segundo indicações,cotidianasatividades e, comoem suas

intelectuaisorganizador ainda mobilizações de artistas contrade e a

através do artigofazrealização Artigasdesdedessa Bienal

denúncia à comissãopublicado espécie deFundamentosrevista umana

. Contrapondo-se ao caráterresponsável pela concretização da la.

P-

de toda a discussão que

ie
19
20
21

22

195023,

27; p. 59, 
no. 
no.

"Atualidade de Da Vinci

Bienal24

artistas brasileiros"21

alardeada civilização ocidental. "ls

loucos "19

Idem nota (8) p. 27; p. 59, e, p. 61.
Ver revista Fundamentos no. 20 de julho de 1951.
Ver revista Fundamentos no. 26 de março de 1951.
Ver revista Fundamentos no. 23 de dezembro de 1951. pp.
A respeito desse assunto e

Aracy A. Arte para quê? São Paulo, Nobel, 
Belluzzo, Ama Maria. Waldemar Cordeiro

Artigas publica ainda em 1951 na

10-12.
envolve a la. Bienal, ver: Amaral, 

_____ , 2a. edição, 1987. pp. 229-271.
Cf. Belluzzo, Ana Maria. Waldemar Cordeiro - uma aventura da razão. São Paulo, MAC, 1986, 

P- 183, onde, no ano de 1950 da Cronologia anexada sobre o artista Waldemar Cordeiro, se lê: 
"Participa das reuniões organizadas pelo arquiteto Vilanova Artigas, com o intuito de 
mobilizar os artistas e intelectuais contra a criação e a direção da Bienal do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo.'

Interessante verificar a respeito da la. Bienal que o projeto do pavilhão no qual esta foi instalada é da autoria de Eduardo Kneese de Mello e Luís Saia, ambos bastante ligados a 
Artigas.
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geral tomado pelo evento, excessiva presença de

artistas estrangeiros ligados à arte abstrata, creditando ao imperialismo

norte-americano responsabilidade pela depreciação do trabalho dea
artistas brasileiros. Referia-se, particularmente, àqueles representantes

de produção artistica de preocupações mais fortemente sociais,uma em

consonância compartilhadas pelos militantesposturas do Partidocom

Comunista, procura explicitar quase no final do artigo: “Os artistascomo

escritores progressistas, não são contra qualquer escola de arte. Sãoe

sim favor da participação lutada duramenteartea na que o povo

desencadeia imperialismo norte-americano, miséria fome.contra a e ao

São artistas luta pelafavor mobilização de todosda aa os para

libertação nacional do jugo estrangeiro, luta que lhe sãoarmas

quadros,peculiares, expressão ,formas, com osaascom as cores,

as manobrasdesenhos, arte.

burguesas de erigir em arte

propaganda do tipo fascista, que a

dosdevem pôr-se àartistasproblemas do Que margemnos ospovo.

,z25acontecimentos.

uma polêmicaforça vinha à tona naquele momentoCom bastante

de natureza artistico-politica com relação ao papel da arte figurativa e

Principalmente enquanto duas representações diversas doda arte abstrata.

vanguarda revolucionária. Averdadeiramente expressão deseria umaque

socialismo,domilitantes tomavadiscussão doscandente panoramano
virtude do afinamento da manifestação artisticaproporções politicas em

cujas tendências dominantes apresentavamcom as orientações partidárias,

23 Cf. revista Fundamentos no. 23 de dezembro de 1951. p. 12.

com as

uma atividade charadística só para convencer.

no Brasil,

através de uma

com a força comunicativa de sua São contra

chama a atenção para a

arte não tem interesse
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sérias divergências. Como grande parte dos mais destacados artistas e

criticos de arte do cenário brasileiro estava também engajada na luta por
ideais politicos, do lado, discussõese nem sempre âmbitomesmo as no
artistico tendem polarização cada vez maisa acentuadauma entre essas
duas vertentes, divergentes práticapensamento da atitudeno e
revolucionária.

A tentativa de radicalização do discurso politico do PCB, encetada desde
famoso Manifesto de levavao Agosto, principais porta-vozes dosseus

meios artísticos, propagandear criticas à abstrata, daartea em nome
defesa de expressões da cultura local, que pudessem serum espaço para
compreendidas pela maioria da sociedade, ao invés de ficarem no domínio
restrito intelectualizados.dos Sobcírculos mais aspectoesse
predominantemente dentroidentificadaabstratapolitico, arte eraa
daquela viésprovavelmenteconjuntura, muito por seue,

internacionalista, interessesmanifestação artística contrária aoscomo
da luta pela soberania nacional. Incentivar a afirmação da arte abstrata

sobretudo,sob aquelas condições políticas, parece ter sido considerado,
penetração dosinónimo indesej adoflancoda abertura de para aum

imperialismo norte-americano pela via cultural.

figurativa entre militantes do PartidoNesse defesa da artesentido, a
interesses da luta peloComunista parecia representar, àquela altura, os

reflexos tantocalcadasocialismo. contudo, estavadefesaTal umem
"realismododa política culturaltardios, porém bastante intensos,

socialista", adotada na URSS desde a ascensão do stalinismo.
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éComo relativamente conhecido, politica cultural do realismoa

socialista foi sendo engendrada na URSS

assumidas pelo Proletkult oposição formalismo dasem correntesao

artisticas ligadas ao construtivismo soviético, que
encontrara lugar durante 20. Afastada e neutralizada ação dosos anos a

construtivistas após a ascensão de Stalin, a polêmica dos anos anteriores
foi rapidamente abafada substituída politica oficial,e por uma o

realismo socialista, elaborada pelos dirigentes basesetores com em

antigas do Proletkult. Essa politicapropostas capituloreservava um

especial às Em linhas gerais propunha. especificamente paraartes. as

plásticas,artes às formas figurativas, maisretorno pretensamenteo

populares, à preservação dosvinculando-as às manifestações nacionais,

regionalismos culturais

Num Artística",Criaçãoartigo Socialista"Realismointitulado ae

publicado Fundamentos em agosto de 1951, pouco antes portantorevistana

da realização da la. Bienal, encontramos algumas considerações a respeito

partir de palavras do vice-ministro dedos fundamentos dessa politica, a

Polónia27. Repudiando considerado "traçosCultura daArte eraqueoe

característicos da arte burguesa do período do imperialismo" tais como:

combinação abstrata;"a imagem encaradasmusical asfrase comoe a

linguagem artística em elementos desconexos;

esnobismo da ignorância;ênfase do absurdo;a o

26

a partir da evolução das posições

Ver a esse respeito entre outras referências bibliográficas, os vários livros em que 
Anatole Kopp trata dessa questão, como o já citado Quando o moderno não era um estilo e sim 
uma causa. São Paulo, Nobel, 1990; Ville et révolucion. Paris, tditions Anthropos, 1967; 
L' architecture de la période stalinienne. Presses universitaires de Grenoble, 1985.
“ Cf. artigo publicado na revista Fundamentos no. 21 de agosto de 1951, sob o titulo: O 
realismo socialista e a criação artística", adaptação resumida de um artigo de Wlodziemierz 
Sokorski, vice-ministro de Cultura e Arte da Polónia, sem data, tradução de E. Sucupira 
Filho, pp. 22-24.

e à divulgação do socialismo.

numa franca polêmica26

tentativas de desintegrar a

a ofensiva da banalidade
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cosmopolita ; desprêzo pelo leitor; o divórcio entreo a

homenagem à superstição estupidez intuitiva como bandeira do futuro;

'abstracionismo' pintura, músicao dodecafónica, balbuciena a a

zzzedadaísta, etc. concluiautor HO momentoque: . . no em que o

esta não só

destrói velhas concepções ideológico-artísticas, mas vai em busca daas

histórica herança cultural de tornando tradiçãoseu povo, sua a

progressista decadentismo da épocarechaçando Maise o

adiante, bases da política do realismo socialista:colocaautor "Ao as

premissa filosófica do realismo socialista está contida na tese de Lênin

de constitui realidadereflexo da'consciência humanaque uma

circundante'. arte do realismo socialista éA se

titude cognoscitiva frente aos fenômenos do mundo. O objeto daa

realismosocial.criação existênciareal Oartística mundoé e ao

cri tico, só reproduz 'osocialista, realismo nãocontrário doao

não só interpreta o mundo.têrmo uma análise critica,conhecido ' e

fenômenosanalisamobservações sintetizadas quemas partindo das emos

fenômeno artístico um sentidoconfere aoseu devenir desenvolvimento,e

O realismo socialista parte, pois, do princípio de unidade da

determinadaserviço deartistaidéia docriadoracapacidadeda ae

idéia. (...) realismo socialista,o

do passadorealistas torna osescolas seus ,grande dasherançaa

enriquecendo-arealista,artística elinguagembásicos da

princípio dedando adiante. Este passonovo passo

29
Idem nota (27)
Idem nota (27)

desenvolvimento social impõe

princípios

ideológico.

p. 24.
p. 24.

um método criador que

ao revalorizar de forma criadora tõda

baseia na

leva a

classe nova,

a arte e o povo;

de declínio."23

como vencedor uma

à frente se resume no

e a
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perceber fenômenosos desdeem a

observação quantitativa até qualitativa, desde fragmentária atéa a a

sintetizada, desde observação analítica até síntese ideológica doa a

fenômeno. O realismo socialista arma, portanto, o artista com o método de

classe operária; dá-lhe uma

perspectiva de percepção inacessível até qualquer artista deagora a

conclusão,Na ressalta importânciaautor dao a

incorporação da herança artistica do passado, "O problema

da luta pela do realismo socialistaarte

linguagem artística realista,expressado por meio de uma

básicos alcançaram magnífico desenvolvimento na época do

Renascimento, Iluminismo séculoaperfeiçoaram-se do XIX,e no ena

época do socialismo, servindo aos fins

de perfeito métodomaisépoca baseando-seuma um novo eemnova,

criador.

política do realismo socialista preconizada na
"Beauxconcepções dasàsUnião também aSoviética retornoincitava um

sob alegações deArts", composições herdadas da cultura greco-romana,às
culturanecessárioque era

Também,clássica, até então privilégio da burguesia.
exorcizando

moderna. Estas,arquiteturaformas eramdainternacionalizadasas

Idem nota (27)
Idem nota (27)

30
31

cujos princípios

continuam aperfeiçoando-se hoje na

pensamento do setor mais avançado do povo - a

p. 24.
p. 24.

afirmando que:

incentivar as manifestações tradicionais da cultura regional,

que era necessário

novo conteúdo,

seu devenír,

é um problema da luta por um

épocas passadas."30

portanto, contrárias aos interesses do povo.

identificadas pelo stalinismo como expressão da indústria capitalista, e,

No campo da arquitetura, a

o povo soviético se apropriar da verdadeira

em seu desenvolvimento,
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Num estudo especifico sobre arquitetura soviética do periodoa

autor Anatole Kopp observa que na prática dessa politicao

do realismo socialista, todo técnico verificado dasetorprogresso no

construção que vinha sendo experimentado desde a década de 20

Soviética, será "voluntariamente camuflado sob decorações gregas ou
renascentistas ou imperiais,romanas,

cultural do pais do ilustrar intensidade dessaPara a

proposta, citaautoro o

lo. "Les architectes des paysCongresso dos Arquitetos da URSS em 1937:

capitalistes s'étonnent que notre Parti et notre gouvernement envoient de

jeunes Italiearchitectes dansGrèce, etenen

étudier les monuments anciens. Ils s'étonnent que les jeunes architectes

du 1' ancienne Acropole.cherchent quelque chose dansdes Sovietspays

trouve sur votre territoire,Nous leur répondons: 'Bien que 1'Acropole se

,,34

politica cultural doNo enquanto as propostas de engajamentoBrasil, na
locais,condiçõesàsrealismo meioadaptadosocialista, pressasas

plásticas arteentrepolarizavam das artes adiscussão camponoa
ao mesmo tempo,

Com o agravantediscussão de
realismoposturas pregadas pelode plano politicoembora asque, no

socialista não fossem compartilhadas por todos os segmentos artisticos e

tampouco haviasetores da esquerda,intelectuais caracterizavam osque

Presses universitaires deL1 architecture de la période stalinienne.32 Ver Kopp, Anatole.Grenoble, 1995.
33 Idem nota (32)3< Idem nota (32)

stalinista3'

socialismo"33

enormes brechas para afigurativa e

c'est nous qui en soirmes les héritiers'.

a abstrata, deixavam,

reivindicadas agora como a herança

na União

seu encaminhamento em termos arquitetônicos.

uma das intervenções que teve ocasião durante

d'autres pays pour y

p. 314.
p. 314.
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J
naquele momento, interlocutores capazes de polarizar qualquer discussão

campo da arquitetura, como se poderia verificar nas artes plásticas.no

Do ponto de vista politico, portanto,
cisão quanto à prática da arquitetura. E isso é compreensível na medida

posturas ligadas ao realismo socialista estavam especificamente

circunscritas intelectuais artistas vinculados Partidoaos e ao

Comunista. Estes, provavelmente fruto da politica de "culto àcomo
■então vigorava fortemente partido, embalaramque no a

idéia de lideranças intermediárias, consideradas ■que as sempre
figura máximada de Stalin de práticarepresentantes maise sua nos

diversos empenhavam-se de todo modo pelo empreendimento doaspectos,

modelo domais condução socialismo. Dianteprogressista de dessa
perspectiva tendiam inquestionadas.recomendações Masa ser asuas
despeito disso, que não havia sido aberto espaço, ou talveztudo indica

simplesmente não houvesse interesse, para a determinação de procedimentos

claros tomadosa ser

nitidamente Nessas condições. a

idéia de socialista,uma

poderia estar talvez, parametrizada à distância,

não havia sido aventada

Há ter presenteque se
"arquitetura moderna" originada pelo trabalho doinicio dos 50,anos a

aceita e largamente praticada pelos arquitetos ligadosgrupo carioca, era
criticasali,até quaisquerDesconhecia-sePartido ouao Comunista.

artistica,naturezaquestionamentos dessa arquitetura,

ideário do realismonatureza politica,

personalidade"

em que as

como questão entre lideranças comunistas no pais.

mas ao que tudo indica,

não se manifestara ainda qualquer

arquitetura com base em propostas do realismo

que sugerisse o

no campo da arquitetura, ao contrário do que mais

quer de

em relação a esse aspecto que no Brasil,

quer de
confronto com o

até o

se colocava em outras áreas da cultura.
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socialista. Enfim, questão não pareciaa colocadaestar também entre

arquitetos.

Curioso que parece concomitantemente, que Artigas

São Paulo, através da publicaçãoem Fundamentos de seu artigo "Lena

Corbusier Imperialismo", Demétrio Ribeiroe o Sul,e,
artigo "Sobre arquitetura brasileira",com seu publicado revistana

darão os primeiros sentido de criticamentepassos no rever
posturas assumidas pela moderna arquitetura brasileira como um todo.

Talvez isso seja explicável dentro da própria atuação do conjunto dos
primeiro encontro nacional ocasionado em 1945 durante

lo. Congresso Brasileiro de Arquitetos, haviam estabelecido umaesteso

espécie de união das idéias e prática da arquitetura carioca.
tomada naquele momento, pais. União deo

propostas arquitetônicas ou união de idéias politicas? Dificil atribuir a
lado haviafundamental dessa união. Derazãooutra,uma oou uma a

inesperado encantamento uma premênciade outro,produção carioca,

estariapolitica. prevalecido? Possivelmente respostaQual teria naa
que jáconformetensão Inclusiveduas propostas.entre oporque,as

talvez tivesse sido até fomentada pelas próprias lideranças do Partidoe

Comunista naquela época, muito embora este ainda encontrasse um tantose

processo de reorganização. A sinalização politica positivadiluido e em
proposta de uniãoincentivara de todo mododada sob aquelas condições, a

arquitetura brasileira desde 1945.

33 5 de maio de 1951.

Horizonte35

Ver revista Horizonte no.

arquitetos. Desde o

com a

apreciamos, tal atitude de união dos arquitetos era vista com bons olhos,

em torno
como modelo progressista para

em torno da linguagem moderna para a

ter sido só em 1951 e

no Rio Grande do
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Portanto, não seria de é ainda dentro da perspectiva de
atuação oferecida pela arquitetura moderna, já então disseminada por todo

o pais,

Naturalmente, estas revestiam de caráter inteiramente político,se na
medida não havia constituído, durante aquele período,em outraque se

experiência arquitetônica capaz de fazer frente às referências dadas pelo
de Lúcio desenvolvera partir daquelaCos ta.grupo E mesmo senem a

inicial, nenhuma grande particularidadeproposta chegasseque a
postura diversa. Talvez até pelo contrário.

Enquanto do país, poderíamos dizerdorepresentação que aprogresso
arquitetura naquelepelos arquitetosmoderna praticada momento,

encontrava interessantes repercussões no conjunto da sociedade. Elementos

dessa linguagem difundiam-se ali, embora naee
formas diferentes do sentido mais unitário damaior parte das sobvezes

várias camadasreconhecerpoderíamosproposta. Em qualquer nascaso,
diversificada da linguagem moderna da

alimentando talvez furtivos desejos de imprimirarquitetura,
setores mais essenciais da vida cotidiana.

larga atuação dentro do Partido Comunista, Artigas pareceMilitante de
da incumbência de confrontar idéiaster

da arquitetura moderna brasileira.

entrever uma certa

crítica por iniciativadúvida.

trazendo-o para o

modernidade em

plano da reflexão sobre os rumos

debate político-cultural acerca do realismo socialista,

sociais uma apropriação crescente e

caracterizar formalmente uma

que alguns arquitetos militantes do Partido Comunista vão fazer a

eram encontrados aqui

a marca da

estranhar que

partir de 1951, as suas primeiras criticas.

Se Artigas pode ter se embrenhado nessa

ainda vagas nose visto diante

Essa atitude assumida por Artigas deixa, em todo caso,
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própria, pode também, observado de outro ponto de vista,se ter assumido

verdade "tarefa"na colocadauma pelo próprio Partido Comunista. A

decorre principalmente da posição um tanto dúbia que esse artigo
revela, deapesar aparente contundência. Artigassua não chega a

defender, tocar, questão doe nem "realismo"a alternativaa como uma

arquiteturapara Brasil, é possivel percebera no relaçãocomo em a

do Partido.

A edição 24 da revista Fundamentos, de janeiro de 1952, contémno. o

artigo-sintese dessas idéias, ao qual já referimos, intitulado "Osnos

caminhos da arquitetura moderna

36

parecia

37

1981,

as
COS1O

.i39

mesmo artigo foi 
São Paulo, LECH,

tem 
há 

prova disso e daí ver o que seria, na arquitetura, realismo, qual seria

Mário Barata, por exemplo, na tese que apresenta ao IV Congresso Brasileiro de 
Arquitetos, aproveita para transcrever ali um trecho de artigo seu escrito em fins de 1950 
que não chegou a ser publicado, onde defende abertamente o "realismo" para a arquitetura 
brasileira em oposição ao "formalismo" dos "modernos". Cf. Anais do IV Congresso Brasileiro 
de Arquitetos, 1954. p.182.

Ver revista Fundamentos no. 24 de janeiro de 1952, p. 20:25. Esse 
reeditado algumas vezes e publicado na coletânea Caminhos da Arquitetura, 
1981, em la. edição e pela PINI/FVA, São Paulo, 1987, em 2a. edição.

FAUUSP, em 
cultura. 
Arruda

dúvida3'

outros militantes37

Nossa questão fica ainda reforçada pelas palavras de Artigas mais de trinta anos depois, 
durante a argilição no seu concurso para professor-titular da FAUUSP, em 1984 : "O Partido 
Comunista começou a precisar tomar posições em relação à cultura. Cometeu asneiras 
lastimáveis que todos nós conhecemos por intermédio do sr. Arruda (nota: refere-se a 
Diógenes Arruda) dando ordens de como é que Jorge Amado devia escrever os seus romances; 
Alina Paim recebendo criticas do Comité Central... Asneiras lastimáveis que estão aí 
colocadas na história (...) Contudo, quando a questão chegou ao ponto da arquitetura, aí as 
coisas ficaram graves: e aonde é que nós tivemos de ir, na década de 50, depois do período 
do 'culto à personalidade'? Ao 'realismo socialista' e fazer os 'bolos de noiva' que a 
arquitetura soviética fazia naquele tempo ou então inventar uma cultura nacional que fosse 
cópia do barroco ou coisa que o valha? À reprodução do colonial brasileiro tal como Lucio 
Costa já tinha feito em certo tempo? Problema cultural pesadíssimo para mim nessa época, 
razão por que escrevi esse artigo de 1952, que agora está completando mais de trinta anos, 
para mostrar qual seria a posição do arquiteto em face dessa problemática. Mas o importante 
era fazer nessa ocasião a defesa da cultura nacional contra a penetração do imperialismo 
americano. A luta pela liberdade de nossa pátria, pela independência contra a penetração 
imperialista. Do lado económico é relativamente fácil de fazer, ou de formular, porque é de 
um certo automatismo: remessa de lucros, exploração, capitai estrangeiro etc. Contudo, 
quando as coisas passam para o plano da cultura, as dificuldades começaram a ficar muito 
grandes. (...) E aí ficou esse problema de como defender o pensamento cultural da 
arquitetura.(...) Nessa ocasião tive de tomar posição contra a Bienal, por exemplo, que nos 

a ponta-de-lança do imperialismo americano no setor da cul tura.(...) Quando se 
de dizer que a Bienal é ponta-de-lança do imperialismo americano, não é fácil só dizê-lo, 
necessidade de dar a [ . .
o 'realismo brasileiro' . As formas expressivas que nos dissessem: Nós podemos defender. Cl. 
Artigas, João Batista Vilanova. A função social do arquiteto. São Paulo, FVA/Nobel, 1989. 
PP- 45-46.
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polêmico, Artigas procura traçar uma genealogia da

arquitetura moderna perspectiva dos paises capitalistassempre na e,
curiosamente, sem passar pelo construtivismo soviético. Pinça no panorama
histórico desde Revolução Industrial, principais contribuiçõesa as no
sentido de tentar de desligamentoreverter do binómioo processo
arquitetura sociedade advindo da industrialização. Artigas embarca numae

citação do para encarnar nas figuras i

dos deuses Apoio Dionisio, arquitetos Le Corbusier Frank Lloyde os e

Wright, respectivamente, polarizadores das mais significativascomo
da urbanismo modernos, racionalismoarquitetura docorrentes e e oo

organicismo. Observa que entre elas há outras, purismo de Mies van
der Rohe funcionalismo de Walter Gropius, contudo, todasquemasou o

haviam colocado desdetentativasestas, assim
falsa causa, qual sejavanguardas artísticas, estariam empenhadasas numa

questão doda representação da proposta da burguesia para resolver aa

popular do século XX. Artigas defende queurbanismo
de contemplarfalsa, seriamsocialistassó economias ecapazesporque

caráterdoâmbitoque fugiriaresolver complexidade da questão, aoa
estritamente arquitetônico. Nesse sentido, Artigas se prende aos recentes

aplicação de políticas habitacionais em grande escala na

lugares foi possível resolverPolónia
O

de maneira que ele semprealuguel custa 10% do ordenado do trabalhador,

estará alojado, não em função do aluguel que pode pagar, mas do número de

cortiços,háNãonecessita.cômodos afamília nemde suaque

dooperáriosbairrosconhecemospromiscuidade dolorosa nosque

PINI/FVA, São

"comentarista inglês Eric de Maré"39

como o

modelos reais na
e na URSS,

a questão da habitação do trabalhador: "Na URSS não há falta de casas.

para afirmar que nesses

a causa é

como as

Caminhos da Arquitetura, São Paulo,” Cf. Artigas, João Batista Vllanova. 
Paulo, 2a. edição, 1987. p. 66.

"heroicas" que se

Nesse artigo denso e

e da casa
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/,40ocidente. Fazendo portanto, de fortesuso deargumentos natureza

política, Artigas tenta diluir questão estética da arquitetura em vogaa

União Soviética, fruto da política cultural do realismona socialista.
Nesse sentido, vai construindo a dissolvência e criando, mesmo tempo,ao

necessário contrapontoum considera "revolução estética"com o que a
burguesa: miséria humanacontraste países de regimecom a nos

capitalista é muito grande. É perigoso para a classe dominante. Lançam~se

seus ideólogos ao ataque à União Soviética nome de uma

'revolução estética', de 'arte moderna' cuja missãoem nome uma

fundamental tem sido, combater a classe operáriacomo vimos,

la na miséria a

constróiporque alguns deles com

socialismo e a revolução proletária.

/z43Querem é defender a burguesia e toda a podridão concomitante.

Na continuidade dearquitetura às manifestações do realismo socialista.

"povo ""construtor"aindadiscurso, referir comovai e aoseu aose
"É naturalestética:sujeitos aodiscutível proposta que,daquela

levantar recusea

45forma de expressão que foi inventada

40

!

"Este

construtor soviético44

'academismo' dos edifícios caamistas41

cornijas. Na verdade querem atacar o

desta grande mistificação acusam o

e usada através da história, contra.

Nitidamente percebemos que Artigas evita associar as palavras arquiteto e

p. 77.

em nome

Idem nota (39) 
Grifo nosso. 
Grifo nosso.J Idem nota (39) 

4J Grifo nosso. 
Grifo nosso.

e em

o povo4' com balaústres,

e conservá-

fim de que não diminuam os lucros dos patrões,

o uso de uma

por isso os

com colunas,

p. 77.

casa proletária, o
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contra.o povo,

usando aquelas épocas progressistas47,formas são mais ligadasque a

formas de uma

operária43.àcombate classe Além disso, burguesia viveua sempre

confortavelmente dentro de cornijas.colunas cadeirasAscasas com e

classe dominante tem sentado são cômodas e macias.

experimentá-las e sobre elas repousar enquanto cria

zz4 9as formas da cadeira do futuro.

afinal, lhe eraalém da questão estética que,
percurso até aqui.seu

Mas
tivesse deixado completamente cego, Artigas parece

toda a concepção estética e politica dodesconhecer ainda àquela altura,
trabalho desenvolvido pelos arquitetos construtivistas

(União dos Arquitetos Contemporâneos),

dentrocujas propostas
próprias perspectivas soviéticas de encaminhamento do socialismo. Dadas

intelectualidadetodadeatuaçãodesconhecerforma, pareciamesma a
ligada à Frente de Esquerda daprogressista da URSS pós-revolucionária,

VladimirdirigidaLEF,revistaArte da poragrupada tornoe em

referindo, ao "passado clássico"?

estilo e sim uma causa, São Paulo, Nobel,

eram consideradas como

como tivemos oportunidade de observar em todo o

a menos que o discurso político do

estofadas nas quais a

Principalmente os ligados à O.S.A.

o que é mais surpreendente é que,

a classe operária40.

tão cara,política acima e

Também é natural que procure começar

"arquitetura de esquerda"50

46 „ ■ -Grifo nosso.
Grifo nosso. A qual época Artigas estaria se 

49 Grifo nosso.’’ Idem nota (39) p. 77.
Cf. Kopp, Anatole. Quando o moderno não era um 

1990. p. 75.

realismo socialista o

toda ela inventada em. função doarquitetura que não era

O povo tem direito a

na própria URSS.

É interessante notar nessas palavras, que Artigas tenta colocar a questão
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Maiakovs ki. Essas entidades, de franca construção dona

socialismo soviético durante 20, tinham sido literalmenteos anos

exterminadas pelo regime stalinista, conforme denúncias posteriores que

teremos oportunidade de abordar, isso,a muito possivelmentee com

banidas da história do socialismo soviético durante largo tempo. A se
considerar fala decorrente Artigas também váriosa dose seus
depoimentos, datados, é verdade, de muitos depois da publicação deanos

"Os Caminhos da Arquitetura Moderna", hipótese sobrea nossa o

desconhecimento mereceria atenção5'.

íVoltando discurso engendrado artigo em questão, após percorrerao no a
história da arquitetura moderna, Artigas passa a analisar os caminhos que

arquitetura havia Brasil, enquanto parte do projeto datomadoessa no

burguesia. "missões culturais dedenunciasentido enquantoNesse que,

"Arquitetura Moderna Brasileira,sorte" descobriram a que passou a

igualdade deBrasilculturalmentehabilidade que punhaser ema o

condições, 'ombro ombro',a

53 de"éramos pilhados" pelo imperialismo norte-americano .tempo Em nome

jovensadverteArtigasantiimperialista,consciênciauma os eque

um juízotendência de aceitarestudantes "têmde arquitetura sema

“A origem da
51
52 Idem nota (50) p. 22 e p. 75.Nas palavras do próprio Artigas 
arquitetura moderna no movimento 
soviética, da arquitetura 
Revolução de 17. 
inteirinho e abrir uma nova 
artístico. É inegável que 
arquitetura moderna na j

 , „ ~ ,_j o Pavilhão do L'Esprit Nouveau, feito por Le
Exposição de Arte Decorativa de Paris, em 1925, ter sido considerada uma coisa 

que representava o pensamento, digamos, comunista ou socialista da época." 
(39) p. 78.

atividade’1

em depoimento ao Olhar Eletrónico, em 1984: 
internacional foi muito influenciada pela arquitetura 

, i russa, nos períodos da revolução Socialista, na perspectiva da 
A URSS pretendeu, com o Movimento soviético pretendeu-se modificar o mundo 

uma nova fase para ... ... ... , .

com os mais cultos povos do mundo" ao mesmo

toda a

£  o total da humanidade, inclusive do ponto de vista 
, > os movimentos artísticos soviéticos influenciaram o surgimento da 
Europa de 1922. Isso é uma coisa que pode ser provada, de tal maneira 

cJue é provada historicamente pelo fato de que ~ ~ 
Corbusier, na j 
subversi va e 

Idem nota



202

as

teses reformistas

em

torno dos caminhos da arquitetura moderna, Artigas põe dúvidaem a
própria prática da "Arquitetura Moderna Brasileira" naquele momento:

questão: onde ficamos? ou que fazer? Esperar por

soeiedade ou abandonar os mistezes de

arquiteto,

como

discurso, é que arquiteto e arquitetura são palavras que para ele parecem

prática determinada,uma

Isso poderia não causar"arquitetura moderna brasileira".

pessoal.experiênciaprópriagrande considerarmosestranheza suase

Artigas transformara-se

desenvolvido peloarquitetura modernacompartilhar ideário da grupoo

carioca. ele portanto,Para

arquiteto moderno"? Muito embora não esteja contemplado

reflexão de Artigas naaspecto da questão,esse a

parece tê-lo despertado para ummaterialização desse conjunto de idéias,

da leitura crítica em relação aoaspecto inteiramente novo, qual seja, o

pensamento e prática da arquitetura

■

55ao povo

p. 78.

no Brasil.

p. 79.

em "arquiteto"

uma nova

representada na

a partir da época em que assumira

"Surge afinal a

a sua reflexão

e continuar fazendo o que fazemos,

Grifo nosso.
Js Idem nota (39) 

Grifo nosso. 
Idem nota (39)

e nos

critico as formas da arquitetura moderna51

lançarmos na luta revolucionária completamente?"31

Em face da difícil condição apontada ao longo de toda

já que eles se orientam numa direção hostil

sinónimo de "ser

e demagógicas que trazem em seu bojo."55

ao longo do seu

"ser arquiteto" naquele momento.

já trazer em si um conteúdo estético ligado a

curioso tanto nessa pergunta de Artigas,

tais como se apresentam, e

não seria

O que é

ao que tudo indica
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Sob essa perspectiva, final do artigo
"Os caminhos da Arquitetura Moderna". Diante da dúvida afinal,que,
poderia sintetizada qual caminhoser tomar? continuar fazercomo: a
arquitetura fazer primeiro revolução social? Artigasou responde:a
"Nenhum dos dois. "É claro que precisamos lutarunicamente. E prossegue:

pelo futuro de nosso povo, pelo progresso e pela nova sociedade dando a

missãoesta melhor dos esforços, pois é à medida pelao em que,

participação luta lado do compreendermos anseios,na ao povo, seus

fizermos parte dele, para afastar o

bom do inútil Arquitetura, que atingiremos a 'espontaneidade nova' quena

criará como interpretação direta dos verdadeiros anseios populares. Mas é

claro arquitetostambém ligação entreenquanto e as massasosque, a

populares organizar, obra dosenquantonão estabelecer. não asese

fábricasarquitetos não glória de ser discutidativer a nassuma

fazendas, não haverá arquitetura popular. Até lá...

„=oem face da realidade.

voltasàsNo encontraplano politico, Artigasdo discurso com ase
experiênciadesdobramentosquestão soviéticodo socialismo naseuse

da reflexãoplanoestético-arquitetônica socialista. Norealismodo

"uma atitudeconclama ada arquitetura brasileira,

olhos, emboraNo exercício profissional, paradoxalmente,crítica". seus

outro lado dapermanecer voltados parajá oconfusos,tantoum parecem

prática estético-formal:

ss
SS
60

que iremos criando espírito crítico58

Grifo nosso.
Grifo nosso.
Idem nota (39) p- 79.

uma atitude critica59

a arquitetura moderna.

é possivel compreendermos melhor o

e nas

teórica sobre os rumos
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torno daprimeiras reflexões emNão daria suasnegar quepara
Corbusier"Leartigo oetraduzidasmoderna,arquitetura no

projetar. E,continuavatudodedespeito aArtigasImperialismo", a

arquitetura brasileira.dalinguagem modernadadentroprincipalmente

daoficinasPosto de serviço eLondrina,realizações comoDiversas em

Casa de Londrina, Vestiários do Country Clube de LondrinaAutolon, Santa
estão a merecer destaque nesse sentido,Estádio Municipal de Londrina,ou

obrasquantotanto
Paulo,de São como

residênciasas
EmílioPaulo Gomes

dos Reis e,
Vianna,Oduvaldo

doEstádioou, o

Morumbi, entre

várias outras.

Dividido entre a

Morumbi, 1952.participação Figura 1. Estádio do SPFC no
politica, seuscom

Redação da revista Fundamentos, aComissão deafazeres de jornalista na
e,qual integra até março

movidoter seArtigas pareceoutro.dearquitetura,daprofissional
intensosuniverso deda década de 50, numprimeirosdurante anosesses

lhe exigiasituação conjuntural quePressionado pela dificilconflitos.

no número 28, de 
Borracha Sintética".

PR

S

61 Seu último artigo assinado para 
junho de 1952. Estranhamente, esse

a revista Fundamentos será publicado 
artigo fala sobre "Açúcar, Álcool e C—

o ensino ede 1952S1, de um lado,

desde as

o exercício
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sentidorespostas é deoutro, imaginar nível denum e em se o

contradições foi estabelecendo entre prática políticaque se
arquitetônica para Artigas.

e prática



206

CAPÍTULO 5

A crise arquitetônica que é também política:

outra arquitetura

Artigas faz duas viagens cujas repercussões seria

importante verificar. Afinal,
direto produção arquitetônica de países políticaenvolvidoscom a na
cultural do realismo socialista.

Na primeira, visitará

enfim,arquitetos. registros foram encontrados dessa viagem que,Poucos

defendendo e
Stalin.

As manifestações que Artigas faz por ocasião da morte de Stalin, logo no

vêm confirmar a permanência desse posicionamentoinício do ano seguinte,
reverências de conhecidos intelectuaispolítico.

brasileiros,

episódio perturbador: "A humanidade perde a sua maior figura!

grande arquiteto brasileiro visivelmente consternado - Figura

indelével ficará traçando os rumos do futuro de todo o mundo.

cujadeVivemos grande construtorStalin, povos,deséculo oo

daquele

em busca de uma

Entre outras

ter abalado fundamentalmente as posturas políticas que vinha

e artistas

cuja marca

a Polónia numa excursão internacional deem 1952,

não parece

nem sua

declarou o

a revista Fundamentos publica as palavras de Artigas diante

crença nas

através delas Artigas entraria em contato

No auge desse embate,

qualidades do socialismo conduzido por
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característica de ser baseada na Paz universal

Paz, idéia básica do pensamentoa stalinista paz que os povos

transformarão num método de viver

vê, convicções políticas naquele momento parecem aindase suas
inabaladas . seráMas poderia presumir em relaçãoque se o mesmo aos
desdobramentos da política cultural levada Stalin determospor em

arquitetura? Que repercussões o contato direto com a estética do realismo
socialista decurso dessa viagem teriam provocado em Artigas? Difícilno
saber, pela ausência de documentação consistente. Contudo, algumas pistas

permitiriam lançar sementes de dúvidas quanto à aceitação de Artigasnos

Na segunda viagem, Artigas vai para a União Soviéticaem finais de 1953,

brasileirosintelectuaisartistasde dedelegaçãocomo parte euma
ligados segundoencontrava-se,Partido Comunista. Entre grupoesseao

engenheira Maria Ramalho,referências Amaral, "acitadas Aracy A.por

Djanira Scliar, DanúbioCarlosClau Deveza,(...) tSilvaMotta e

Artigas, CatuloGonçalves, (sic)VillanovaRivadávia Mendonça, eng.

zz2jornalistas Paulo Motta Lima e Paulo Cavalcanti.Branco, e

registrassem asInfelizmente, conseguimos localizar documentosnão que

respeito dessa visita à URSS, logo após

um ex-companheiro de militância no PCB,

261, em noca de
Cf. revista Fundamentos, no. 33, setembro de 1953, p. 10.
Cf. Amaral, Aracy A. Arte para quê? São Paulo, Nobel, 2a. edição, 198?. p- 

rodapé.

grande Stalin."1

em relação aos excessos da "academia", mas nada além.

contribuição genial tem a

e que estará sempre ligado ao nome do

impressões pessoais de Artigas a

Pelo que

a morte de Stalin. É, no entanto,
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Jacob Gorender, quem nos dá uma referência concreta sobre esse episódio,

comentar entrevista deao muitosnuma anos depois: "Em São Paulo, os

intelectuais encontrei não brilhantesque (fazendoeram menos uma
comparação do Rio de Janeiro): Mário Schenberg;com Villanovaos (sic)

Artigas; Caio Prado Jr. ; o maestro Edoardo de Guarnieri, o médico David

Rosenberg, arquiteto Luís Saia,o outros. Eu

membro da direção (do Partido Comunista)era encarregado de mantero

intelectualidade. Lembro-me que Artigas, um dos principais

arquitetos brasileiros , viagem à Soviéticafez União retomouuma

perplexo e irritado, porque a arquitetura praticada na URSS era an-f-.i eptada

soviéticos proclamavam que aquelaNo en tan to,e os era a

autêntica arquitetura socialista.

viagem teria sido decisiva para colocar Artigas numaessa

posição ainda mais conflitante do que
prática politica

breves apontamentos autobiográficos de Artigas, no qual eleCuriosamente,

principais projetos,dealgunsrelacionarprocuradoter seusparece
19551954dedosDianterevela especial.registro muito eanosum

encontra-se uma palavra: "crise".

esse respeito,A dificuldade de referências documentais mais precisas a
dimensãosobre exataafirmaçõesdeixa oeanos paramargempouca

e profissional naqueles últimos tempos.

a que vinha tomando lugar entre sua
Ao que parece,

o pintor Clóvis Graciano e

contato com a

mau gosto.3

3
Grifo nosso.  ... .

4 Cf. Jacob Gorender (entrevista), in Teoria e Debate, revista editada pelo Partido dos 
Trabalhadores, São Paulo, no. 11, jul-ago-set 1990, p. 27.
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verdadeiro significado dessa "crise"5 apontada por Artigas. O que pode ser

efetivamente verificado, é queentanto,no se
interrompe durante aqueles dois que seguiram viagem àanos Uniãosua
Soviética. Porque?

Coincidência não, mesma época sobou conjuntura não muitonessa e uma
amistosa', antigo colaborador Carlos Cascaldi tambémseu afastará dose

escritório de Artigas, seguindo para Londrina. Segundo depoimento de

Cascaldi, Artigas teria provocado afastamento logo após término doesse o

projeto para o Estádio do Morumbi, em 1953.

Em todo é possivel constatar que durante ano ainda há algunscaso, esse
proj etos elaborados por Artigas. Depois disso, tudo indica tenhaque

atividades no escritório, deixando-o praticamente
desativado pelos dois anos posteriores, o periodo da "crise".

razões da "crise" que assolou Artigas? Ou, em outras

palavras, porque teria deixado de projetar durante esses dois anos?

Quais teriam sido as

realmente abandonado as

5 Certa ocasião, em 1994, enquanto preparávamos a exposição "Vilanova Artigas", realizada em 
junho de 1985 no Centro Cultural São Paulo, pela equipe composta por Rosa Camargo Artigas, 
Glória Maria Bayeux e Dalva Thomaz, nos deparamos com essas anotações autobiográficas e 
tivemos a oportunidade de perguntar ao próprio Artigas o que significava a palavra CRISE 
ali. Ele nos respondeu que aqueles anos tinham sido muito difíceis porque ele não sabia mais 
como projetar. Que sua experiência na URSS, diante das formas do realismo socialista, o 
tinha confundido a tal ponto que não sabia mais que rumo tomar. Além disso, deu a entender 
que como militante do PCB, teria tomado conhecimento nessa viagem daquilo que só foi 
divulgado ao mundo ocidental alguns anos depois: os métodos de força utilizados por Stalin 
na implantação e manutenção de sua proposta política dentro da URSS. Como naquela ocasião, 
em 1984, nosso interesse sobre Artigas’era de outra natureza, visto que nossa intenção era 
uma exposição de suas obras, pouco discutimos com ele a respeito dessa questão, tomada na 
época apenas como mais um dado biográfico. Além disso, é possível que tenha havido confusão 
de data na fala de Artigas, como muitas outras vezes pudemos perceber na pesquisa para este 
trabalho. Portanto, não gostaríamos de tomar aquelas palavras de Artigas em 1984 como 
argumento irrefutável, mas talvez como questão a ser ainda elucidada.
Conforme depoimento de Carlos Cascaldi à Dalva Thomaz, gravado em 19 de outubro de 1995.

sua produção arquitetônica
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buscaEm de respostas não são imediatas, consideramosque seriaque
interessante tentar pelo menos lançar algumasrecuperar, luzesou, no
cenário arquitetônico que tomava lugar no pais naquele momento.

Nesse sentido, talvez fosse importante não perder de vista o plano geral
que a arquitetura brasileira estava inserida.em

embates que no estrito dominio arquitetônico pareciam estar revestidos da
ma is profunda intensidade, haviam dúvida, questões da maiorsem
relevância.

via às voltas com uma modernização questionável. cujo pano de fundose

refletia jogo de internacional dainteresses "guerracontextoo que o

impunha. Progresso e atraso, tradições culturais, realidade social,

vanguarda internacional, imperialismo anti-revolução, nacionale ee

imperialismo, parecem permear grandedossão alguns temas queapenas

parte das atitudes politicas

está situada a então recente experiênciafim dos anos 40,
até háda vimos,arquitetura brasileira. mesmaSe, pouco essacomo

nivelposição privilegiadaarquitetura desfrutara de nouma

face mais vulnerável parecia ternacional sua

agora realmente vindo à tona.

cáusticos olhares lançados tanto por parte de arquitetos

brasileiros por estrangeiros,

de ora em diante,da moderna arquitetura brasileira teria que enfrentar,

fria"

Correndo em paralelo aos

assento desde o

Nesse ambiente propicio ao acirramento de contradições que vinha tomando

com os rumos traçados pelo quadro politico-econômico nacional.

e mesmo no internacional,

como de outro lado,

Estas vinham despontando nos contrastes de uma sociedade que

Questionada por

em bloco,

e culturais, em meio aos descontentamentos

a exuberante produção
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difícil condição em que estava sendo colocada.a

continuar nos mesmos caminhos, quer para rever-se criticamente.

efeitosOs mais estrondosos produzidos âmbito estritamente ligado àno

cultura arquitetônica foram, que tudo indica, causados pela polêmicaao
do arquiteto escultor suiçopresença Bill.Max Convidadoe pelo

Ministério das Relações Exteriores, BillMax realiza série deuma

conferências Brasil, em junho de 1953, quais critica sem pudoresno nas
tomados pela arquitetura brasileira desdeos projeto dorumos o

Clara contundentemente, Max Bill explicita criticas durantee suas uma
imprensa geral e depois tambémentrevista, publicada naa

especializada1. funcionalista,A partir de na

qual começa por elogiar

importante arquiteto moderno", Max Bill reconhece na arquitetura moderna

afirmando que

elementosdosinutilidade ornamentos enquantocritica àesse rumo,
incorporados à arquitetura, referindo-se aqui particularmente ao caso dos

"murais" que tivera a oportunidade de

brasileira, complementando que "o inútil é sençjxe anti-axguitetuxal".

em axquitetuxa tudo deve tex sua lógica, sua função imediata "9. Seguindo

4, de agosto de 1980. p. 50. Grifo nosso.

ver em algumas obras da arquitetura

um "barroquismo excessivo",

Quer para se afirmar e

“para mim o mais

1 . .. . n'Arfnino e oublicada inicialmente na revista Manchete,A entrevista foi concedida. a Flávio  Posteriormente foi ce-publicada nas
Rio de Janeiro, no. 60, de 13 de }unno o _.<„_4,inhn rfp 1953: Habitat,
revistas: Arquitetura e Engenha ria, Belo Horiz°n e; ^temente, na revista Arte em Revista, 
São Paulo, no. 12, de setembro de 19oJ, e, maxo 
São Paulo, no. 4, de agosto de 1980.
Cf. Arte em Revista, São Paulo, no.

Ministério da Educação e Saúde, de 1936.

brasileira um "amor ao inútil",

principio na

uma leitura de forte teor

o trabalho de Walter Gropius,
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Interessante tempoque Billao mesmo Max faz espécie deem que uma

arquitetos brasileiroscensura aos de pretensa defesa daem nome uma
importância social da arquitetura, contradições de próprioas seu

discurso vão evidenciando. Isso aparece de modo especial quandose se
refere papel do arquiteto do artistaao sociedade. Colocandoe na a

atividade artistico-arquitetônica plano dos portantono

desligada da es fera produtiva, Bill observaMax "Somenteque: a

inspiração, desejo vivo de produziro

atividade criadora". deixaNão de minimo, curioso, pois poucoser, no

dessaantes observação, referindo-se especificamente conjunto dasua ao

Pampulha, comentara: "Niemeyer, apesar do seu evidente talento, projetou-

o por instinto, por simples amor da forma pela forma; elaborou-o em torno

gratuitas com sentido arquitetural apenas para si

é evidente. "mesmo,

rodeiossem grandesAo final abertamentede entrevista eem queuma
palavras:àsfizera dáBill retoquedeclarações, Max suasumessas

'Escreva ainda isto: não quero que esta entrevista sirva de argumento aos

acadêmicos9. existearquitetura,de somentematériamim, aPara em

ofereceé porque elaarquitetura brasileiramoderna. cri tico meSe a

Aliás,significa dizer que ela é importante. ostal,

os países. Paratodosnela apontados são quaseemmesmosos

seria necessário que fizessem escolas de arquitetura dentrocorrigi-los11

„12

"hobbies",

erros11

4, de agosto de 1980. p. 50.

de um espírito inteiramente diverso do atual.

matéria para

de curvas caprichosas e

9 ~ _Grifo nosso. 10H Grifo nosso.
Grifo nosso.12 Cf. Arte em Revista, Sâo Paulo, no.

o que

obra de arte é que deve mover a
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Como não poderia deixar de criticas desse porte vindas de Max Billser,

repercussõesprovocaram meiosenormes arquitetônicos brasileiros.nos
Principalmente porque estava sendo cobrada da experiência arquitetônica

brasileira um racionalismo incongruenteuma com
nivel de modernidade sugerido por outras condições presenteso no pais.

Talvez olhos viciados ambiente estivessem muitoseus no europeu pouco

preparados conviver brasileirocontrastespara com os que o panorama

exibia. E nesse sentido, aspereza das palavras com que aquele arquitetoa

referira-se à pais,arquitetura do desconsiderando inclusive os
fundamentos da cultura local, incitaram discussões veementes e refutações
as mais diversas.

Não comprometido com as realizaçõestardou Lúcio Costa,
dessa arquitetura tão criticada, manifestasse publicamente seu desagrado

intermédio do artigoBill.relação às de Porobservações Maxcom

"Oportunidade vaiLúcioperdida", Costa mesmoespaço noocupar um
escultorpalavras daquele arquitetoàsdera destaque eque

enfim,suiço, para rebater as criticas expressadas por Max Bill. Não era,

Lúcio Costa se via no papel de defender a "arquitetura

moderna brasileira",

opinião compartilhada pordesse episódio que refletiaMas curioso ao
criticas de Max Bill sóoutros críticos é que, aseuropeus

13

Lúcio.
63, de 04 de julho 

Porto Alegre, CEUA,revista Manchete, Rio de Janeiro, no.
Costa, Lúcio. Sobre arquitetura.

veículo1'

e tampouco seria a última.

a primeira vez que

também para que

funcionalidade estrita e

Artigo publicado inicialmente na 
de 1953, reproduzido na coletânea: 
1962, pp. 252-259.

no conjunto,
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tinham vindo abalar ainda mais, já confuso quadro de debates que vinhao

se apresentando entre alguns setores dos arquitetos brasileiros.

Criticas algo semelhantes, vindas da contribuíam jáoutra ponta,mas

desde início décadada tambémo para pensamentopor em xeque o e a

prática da arquitetura país. Referimo-nosrecente já citadosno aos

questionamentos à "arquitetura moderna brasileira" foram sendoque
gerados à dessa dimensão absolutamente pública,margem uma vez que se
processavam no interior da militância no Partido Comunista.

Os desdobramentos críticos entre os defensores mais fervorosos do ideário
do polêmica interna atérealismo haviam desencadeadosocialista, uma e

que tomava vulto entre alguns arquitetos ligados aocerto ponto, velada,
polarizando opiniões que politicamente dependiam de uma unidade.Partido,

alimentava um nível deàquela altura,Mas polêmica estava lançadaa e,
mais do unia, arquitetosdiscussão confronto interno quede separava,e

militantes do PCB.

deestavam,

Janeiro,deRioOscar Niemeyer,lado, PauloArtigas, São noum e,em

sem prescindir dovalidade de uma arquitetura moderna que,
artísticos.técnicos Naalcance incorporasse também avanços esocial,

maisposiçãodeaquelesencontravamoutra discussão,daponta se

dasregionaisvaloresdosestritaradicalmente defesa eàfavorável

socialista. Entrerealismo seustradições culturais. opregavacomo
Sul,Grande do encontramosRiodoprincipais porta-vozes, maioriana

como Demétrio Ribeiro e Edgar Graeff.nomes

sustentando a

Como principais interlocutores desse debate entre militantes
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Essa discussão de caráter político e estético encetada desde o início dos

50, rapidamente proporçõestomaraanos inusitadas de confronto entre

arquitetos ligados Partido Comunista. Expondoao mais candentessuas

divergências internas, polêmica girava em torno das formas produzidasa

verdadeira herança da tradição nacional. A inspiração

desta última hipótese nas teorias do realismo socialista era clara.

Nesse sentido. crítica mais combativa à arquitetura moderna vinha,a ao

tudo indica. da parte de grupo organizado de arquitetos do Rioque um

Grande do Sul, conforme participantes época,aponta seus na o

arquiteto Miguel Pereira, relato bem posterior: revisão"A donum

movimento modernista pretendeu afirmar-se através do Grupo de Estudos de

Arguitetura, da Faculdadeconstituído por professores estudantes dee

Arquitetura, da Universidade do Rio Grande do Sul, fundado em 1952, sob a

liderança de Demétrio Ribeiro discutiaEdçrard Graeff. Esse asgrupoe

idéias do Realismo Socialista, movimento inspirado por Stalin, Uniãona

além disso,Discutia-se,Soviética, Joseph Sjdanov.teorizadoe por

de Mário de(ministro da Educação da Hungria),textos de Joseph Revai

se polemizava com VilanovaAndrade, Edgard Graeff, Walter Gropius etc., e

„14Artigas e Oscar Niemeyer.

Cf. Miguel Pereira no artigo intitulado "Recuperar as utopias (a recriação do novo)", 
publicado na revista AU, São Paulo, Pini, no. 6, de junho de 1985. p. 45. Nesse mesmo 
artigo, Miguel Pereira indica ainda os nomes dos participantes do referido grupo de estudos: 
Demétrio Ribeiro, Edgard Graeff, Enilda Ribeiro, Luiz Carlos Cunha, Marcos Hecman, Carlos 
Antonio Mancuso, Gustavo Martins Costa, Adrovando Guerra, Nestor Mantese, Edvaldo ?aiva, 
Roberto Veroneze, Nelson Souza, Carlos Maximiliano Fayet, Ruben Pilla, Affonso Celso, Ari 
Canarim, Flávlo Pasquali, Irineu Breitmani, João José Valandro, Leo Grossman, Zeno Giacomet, 
Natalino Anzanelo, Luiz Radomsky, além do próprio Miguel Alves Pereira.

considerado como a

um dos

pela arquitetura moderna brasileira" em contraposição ao que deveria ser
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O principal alvo das criticas tendia mais produçãoa ser, uma vez, a

arquitetônica de Oscar Niemeyer, enquanto maior darepresentante

liberdade formal, caracteristica inegável obras. Consideradaem suas
referencial conjunto dos arquitetos atuantes,ao essa prática aparecia
dentro do discurso contestador como politica e esteticamente condenável,

"não representa os anseios

„is

O encaminhamento desse debate de acentuado teor politico, teria resultado
impasse próprios arquitetos do sul foram dianteno que os

da confrontação do vocabulário formal da arquitetura moderna com o

ideário do realismo Necessário sido.socialista. encontrarterparece

rapidamente expressão formal que traduzisseuma
plano do discurso. Como saida possivel,questões apontadasas o grupono

antigas formas dacontestador modo,propunha de certo recuperar
ideário jáarquitetura basetomandobrasileira,tradicional opor

cairoferecido indica,tudo"neocolonial",pelo nosemquemas ao

"tradicionalismo".

de todo modo, completamenteintrincada polêmica, e,
arquitetos do sul vinham defendendodesafeito às proposições emque os

termos de prática arquitetônica, Artigas acabara estabelecendo
ressaltadoé inclusiveespécie de aliança Oscar Niemeyer, nocomocom

comentário de Miguel Pereira16, pela defesa de uma arquitetura moderna que
Embutida nessa postura assumidacultura nacional.considerasse, porém, a

15 revistapublicadoarquitetura"."Sobre naCf. Nelson Souza no 
Horizonte, Porto Alegre, 16 ..

Ver nota (14)

de nosso povo.

artigo intitulado 
no. 5, maio de 1952.

em termos arquitetônicos

mesmo uma

A meio caminho nessa

por estar definindo um "verdadeiro estilo" que

se colocando,
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por Artigas frente à discussão,
tudo indica, radical,que

advindas do "neocolonial", considerá-las, compreensivelmente,por um

particular agravante deo que,
principiara carreira profissional de 1937/38 sobconstrutorsua em os

além de afinar-se tão
"gosto" da burguesia, tinha aberto margem às variantes de sabor

ma is retrógrado retiradas arquitetônico internacional. Por

esse viés, Artigas tendia sobretudo a rejeitar qualquer reaproximação com

aquele tipo de proposta.

As desenvolviam principalmentecandentes entrediscussões osque se
arquitetos ligados à militância comunista, parecem ter vindo à tona mais

IV Congresso Brasileiro de Arquitetos17, realizado

Se o viés critico alcançava e envolvia

sidoenfim terconjunto da categoria, não surpresas quesempareceo

muitos dos participantes completamente alheios à questão, tomavam contato

colegas ligadostensão já estabelecida entre os

ao Partido Comunista.

tal perspectiva de teorem parte,Mas considerar também quehá que se
apresentada por alguns arquitetos do Partidocrítico, auto-critico,ou

devinhaarquitetura moderna,realizações daComunista àsrelaçãoem
discutir,esclarecer, osdemaiorà ânsiaencontro uma

17 ver a esse respeito as diversas teses apresentadas na Comissão no. 1, Arquitetura e 
Tradição, assim como as discussões nas sessões plenárias, contidas nos Anais do IV Congresso 
Brasileiro de Arquitetos. São Paulo, IAB, 1954.

em São Paulo.em janeiro de 1954,

publicamente durante o

retrocesso no

e ao
em assumir na prática arquitetônica propostas

ao contrário de Oscar Niemeyer, Artigas

estaria sua contraposição pessoal,

bem ao

pela primeira vez com a

caminho já trilhado pela arquitetura brasileira. Ainda com

ou pelo menos

resquícios daquele ideário do "neocolonial" que,

do panorama



218

efeitos dos constrangedores comentários com que Max Bill referira àse
produção arquitetônica do pais, antes daquele IV Congresso.meses Nesse
evento, portanto, abria-se espaço para que emergisseum polêmica daa
oposição entre formalismo e realismo.

Ao IV Congresso foi gestadoque parece, o São Paulo. Sua Comissãoem

Organizadora, responsável pela realização do encontro, contava nos
principais arquitetos IAB/SP:postos do Léo Ribeiro decom Morais,

presidente, Oswaldo Corrêa Gonçalves, secretário, João Vilanovae

Artigas, tesoureiro, seguidos de mais sete deEm termos

objetivos, como meta para o evento não escondia suas

reais intenções: "O destina: a) debater espíritoCongresso se a com

cri tico realizações da Arquitetura Urbanismo Brasil;do b)as e no

discutir influência da cultura popular das tradições brasileirasa e na

criação nacional; propor debater soluçõesda Arguitetura c) e

urbanísticas realidade brasileira; d)objetivamentefocalizem aque

analisar participaçãoUrbanismo, deArguiteturaensino de aeo

exercíciobrasileira, daarquitetos sociedadeurbanistas, oenae

históricocaráterexposição deprofissão; deatravésanalisare) a

„19evolução da Arquitetura Brasileira.

revelandocontradições iamSe objetivos pareciam claros, se naasos

própria organização do evento. Como o IV Congresso se realizava na cidade

IV Centenário da Cidade,de comemorações doSão parte dasPaulo como

recém-arquitetura modernadarecebiam obrasdestaque asenorme

18

membros13

o que se estabelecia

A saber, Abelardo de Souza, Eduardo Corona, ícaro de Castro Mello, Rubens Gouveia 
Carneiro Viana, Carlos Brasil Lodi, Alfredo Ernesto Becker e Eduardo Kneese de Mello.

Cf. Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos. São Paulo, IAB, 1954. p. 9.
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construídas Ibirapuera,Parqueno encomendadas equipe dea uma

liderada por Oscar Niemeyer. Os principais convidados entre

arquitetos estrangeirosos Congresso Alvarpara Aaltoesse eram e o

próprio Walter Gropius, a quem Max Bill recentemente se referira de forma

contraponto às críticas feitas aos arquitetos brasileiros. Ao

tempo, sintomaticamente, ternáriomesmo dessee propõeCongressoo

discutir arquiteturaa e o

Harquitetura "arquitetura e indústria"para

realidade dessas questões colocava-se tambéma A par a

discussão do ensino da arquitetura e do urbanismo, assim como o exercício

da profissão de arquiteto e urbanista.

Durante os debates que marcaram a realização do IV Congresso, parecem ter

se definido oposições entre arquitetos,

As discussõesrespeito pensamento e prática arquitetônicos.ao
do tradições culturaisda arquitetura modernatema asem

A polaridade do enfrentamento não permitiaacabaram, afinal, em aberto.

adoção de um rumo único paraconcretamente a
conjunto dacaracterizar umatornasse de oparase capaz

expressões normalmente empregadasarquitetura brasileira. Nesse sentido,
"arquiteturabrasileira","arquitetura"arquitetura nacional",como
foram todas"arquitetura contemporânea"atual", "arquitetura moderna" e

si.traziamideiasdeconjunto empostas pelo quequestãoem

IV Congresso a substituiçãoCuidadosamente então,

20 Eduardo Kneese de
21

Da equipe de projetos do Parque Ibirapuera participaram: Zenon Lotufo, 
Mello e Hélio Uchôa, além do próprio Oscar Niemeyer.

idem nota (19) p. 9.

arquitetos"0

a prática arquitetônica, que

elogiosa em

com particular enfoque

foi sugerido durante o

em torno
com maior clareza as

e tradição",

no que diz

e "o urbanismo e

urbanismo no Brasil,

confronto com

nova unidade

nacional"
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da palavra "moderna" "contemporânea":por arquitetura contemporânea

finais desse Congresso constatamos especiais menções
"existência de

" uma expressão arquitetônica própria",

em bases eficientes, uma auto-crítica dos fundamentos i

da atual arquitetura brasileira, sem moldes preconcebidos

„23de escola . Paralelamente atenção para

promover eventos ligados à História da Arquitetura do Brasil,

bem como sua incorporação como disciplina nas escolas de arquitetura.

debate nacional desse porte,

principais da arquitetura brasileirapolarizadores da questãotemas

associada ao formalismo, as tradições,e,

tenha permitido que emergissem de ambos os lados

discurso politico,depróprias contradições internas. Em termossuas

poderiamos refere àcoincidentes,atéreconhecer pontos no que semas

contemporânea,prática arquitetura brasileirado deveria umaque ser

Principalmente porque a palavraparece que ainda havia muito o que fazer.

"brasileira questionada porque parecia conterera
diversidade deunidade propostasrepresentavanãofrancamente, aque

várias indicaçõesMasmomento.

contidas

lados em manter o

22
23 111-116.

166.

daquele

"própria para o Brasil".22"feita no Brasil",

que envolvia os dois

assim como

e sem exagero

uma consciência nacional" para alcançar

É bem possivel que um

à necessidade da

ao mesmo tempo,

caráter "nacional" da arquitetura produzida no país.

idem nota (19) pp. 
idem nota (19) p.

associadas ao realismo,

estudar e

e curiosamente,

nos Anais do

chamava-se a

naquele momento, a modernidade.

Entre as conclusões

IV Congresso apontam para interesses de todos os

em si um sentido de

a necessidade de que

a urgência de se

deva ser "iniciada ,
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Quer este se manifestasse através da recuperação histórico-cultural, quer

pela consideração das condições particulares em que se inseria a prática

da arquitetura no Brasil.

Nesse quadro confuso,tanto Artigas vinhaum sustentando, planono
teórico, arquitetura ligada à cultura nacional,uma defendendo
concomitantemente, lado de Niemeyer,Oscar pertinência deao a uma
arquitetura "moderna". práticaNa contudo, contrário de Oscare ao
Niemeyer, permanecia em crise. Afastado da prancheta há quase dois
mantendo ligações arquitetura apenas prática do ensino,as com a na
existem indicações de que Artigas aproveitara periodo de inérciaesse

"reconciliar" com aspectos da história da arquitetura brasileira.

Enquanto procurara suas próprias origens culturais de menino criadorever

interior tambémdetidodo Paraná, observação dosno ter naparece se

lastros produçãomanifestados dade cultura nacional recentena

arquitetura moderna no Brasil.

por Artigas naé muito significativo o discurso proferidoNesse sentido,
FAUUSP no final de 1955. Ali,qualidade de paraninfo da turma graduada na

qual tentaraArtigas expõe obscuro,lado tanto rever suasnoumesse
ex-alunos as buscasposições diante da arquitetura. Compartilhando com os

longos,de"Foramsi, aponta:ele próprio havia tomado para anosque

alunos,todos nós, professoresprofícuos ardorosos debates ee

atraso.tudoprocuramos conhecer
Buscávamos

anos e

para se

” Publicado em: Artigas, João Batista Vilanova Caminhos da Arquitetura. São Paulo, LECH, 
la. edição, 1981; e, São Paulo, FVA/PINx, 2a. edição, 198o.

o que nos parecia, eivado de rotina e

em que

novos rumos na arrpii tetura e tentávamos, ao mesmo teopo, novos
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«25rtarriinhoq trabalho profissional.para o Sobnosso perspectivaessa
inicial, Artigas articula palavras sugerindo impressão desuas tera
conseguido sintetizar, que ainda nãoo se
efetivara na prática.

Nitidamente, Artigas evita palavra "moderna" adjetivo paraa como a
arquitetura longo de todo discurso. enfatizaAo tempo,ao o mesmo a

questão dos aspectos nacionais da "arquitetura no Brasil etapa atual"na

"É inegávelfrente à arquiteturaprodução mundial: temnossaque a

granjeado mundial justamente por apresentar aspectos originais,sucesso

tipicamente brasileiros. na prática,arquitetura confirma,Nossa que o

medida elaé alcançadode universalização da arteprocesso em quena

expressões mais características dereflete espírito nacional, seuo as

„26próprio povo. primeiros passos paraReferindo-se aos

"talento e esforço de um grupo de artistas

da experiência europeiaprofissionais" aproveitando sementee aque,
27 adaptar as expressões estrangeiras às condições"soube até certo ponto

«26de nosso meio espírito de nossa gente.

Quanto à aceitação das "expressões novas da arquitetura

Artigas observa: "Podemos mesmo dizer"suas formas mais audaciosas",em

encontradotemosqueclimanesse

2a.FVA/PINI,

18.p-

João 
17 . 
p-

> Batista Vilanova. 
O grifo é nosso.
18.

2<)
de ftirnpatía e apoio popnlar

e ao

no Brasil" mesmo

arquitetura no Brasil exalta o

a modernização da

o maior

Cf. Artigas, 
edição, 1986. p. Z o2? Idem nota (25) 

Grifo nosso.28
2g Idem nota (25) 

Grifo nosso.

Caminhos da Arquitetura. São Paulo,

pelo menos num plano teórico,

que o povo brasileiro abre um crédito de confiança aos seus arquitetos. É
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incentivo trabalho de criação.ao nosso e as

tendências de a ium ecletismopequeno grupo que se apega ao

argui te tnn i f grande maioria da intelectua 1 idade logoa nossa

projetos dos arquitetos brasileiros revelam sempre o

desejo ardente de encontrar uma solução técnica e artística adequada aos

problemas da construção Ainda sobre afirma:aspecto,esse

"Na própria vulgarização de certas conquistas da arquitetura brasileira

devemos reflexo da simpatia geral pelo esforço renovador e pelasver o

soluções rápida aceitaçãoela Hápropõe.que aencaram a eos que

suficiente assimilaçãoreprodução construtivasformasde certas sem

critica sintoma de decadência. Julgamoselaboração criadora,ou

soluções.é apoio popular às Ama is reflexo doque nossasesse um

encaradademocratização das conquistas da arquitetura deve como oser

desejo ardente, por parte do povo, da aquisição de uma linguagem nova no

„32 Concluindo esse pensamento,campo da arquitetura.

de maturação, dej ovens: "Estamos

transformação de

„33Ser forçnsamente me 7 hnr.

Na construção desse discurso, Artigas lembra ainda
capacitaçãodebrasileira contribuição, termos avanço epela emsua

não deixaformas arquitetônicas. Contudo,técnica,

importância dosex-alunos,de aressaltar, mais seusparavezumae

30
31
32
33

Grifo nosso.
Idem nota (25)
Idem nota (25)
Idem nota (25)

compreendeu3'

o papel da engenharia

diante de um fenômeno de crescimento,

à proposição das novas

que os

uma gnanti dade nem sempre boa, numa qua 1 idade que ha de

no Brasil."31

como um

Contrariando o pensamento

Artigas adverte aos

p. 18.
pp. 18-19.
p. 19.
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deaspectos politico-económico-socialnatureza insereem que se a
produção da "É precisoarquitetura Brasil: dizerno ainda nãoque

afloramos grandes problemas de construção que o nosso povo deseja veros

solucionados. cidades aindaAs todo territórionascem e crescem, em o

nacional, de maneira caótica desordenada, à mercê da ganânciae

imobiliária dos grandes proprietários. Verificamos aindae que a

população brasileira, mergulhada analfabetismo assistênciano e sem

médica hospítalar, es tá exigir grande número de edifíciose a um

destinados às escolas, hospitais e sanatórios. E é só na proporção em que

arquitetos derem desses grandes problemas construtivos queos con ta a

arquitetura conseguirá comprovar definitivamente a sua eficiêncianossa e

possibilidade quantitativa qualitativamentede desenvolvera e suas

conquistas ainda impossível detécnicas artísticas grau sereme

previsto.

é aque não é fácil compreender nas palavras de Artigas dessa ocasião,O

aos colegasmensagem de confiança otimismoe

futuro se confunde comrecém-formados : "Tende a ovosso

„35da nossa pátria - futuro de progresso e de felicidade.

termos de práticaquando ele próprio continuava completamente inerte em

saber ainda o que fazer.arquitetônica, sem

tenhaformandos,otimismoMas deé aospossível mensagemessaque
efetivamente encontrado alguma reverberação interna para Artigas.

34

35

certeza de que o

do nosso povo e

op.cit.p. 16-17
op.cit.p. 20

com que encerra o discurso
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É certo não se poderiaque esquecer que
algumas mudanças vinham se processando desde

consequências imediatas. A esse quadro, havia se sobreposto também ■

dificil situação que acompanhou eleições de 1955, atéa efetivaas a
posse do novo presidente eleito, Juscelino Kubitschek, no inicio de 1956.
Contudo,

partir da de Juscelino, algumas das acalentadasposse esperanças por

da esquerda haviam, minimo,setores recolocado. Juscelinono se

Kubitschek presidência sob discurso do desenvolvimentoassumira a o

programado, do "plano de metas", do crescimento de em

modernização do país.cinco", do implemento à industrialização Essae
questões nacionais,deenfrentamentotomada de fôlego paraaparente o

ainda que naquele momento estivesse apenas no plano das intenções, parece 1
da sociedadediversosfavoravelmente setorester repercutido muito em

que apoiarapróprio Partido Comunista,civil. Entre estes

aquela candidatura durante as eleições.

talvez pressionado pelasotimismo,Talvez deondaenvolvido pela nova
refeito do período mais difícil, Artígas,circunstâncias, quem sabe,ou,

retoma a prática arquitetônicaque quase nada produzira desde a

em meados de 1956.

ele apósprimeira residência projetada aCoincidência pornão, aou
revelarvaiOlga Baeta, umprancheta,retomada do trabalho casaana

firmemente proposto a novamentesobretudo,arquiteto mais amadurecido e,

"cinquenta anos

"crise",

o suicídio de Getúlio Vargas

reformular seu fazer arquitetônico.

e suas

em face das novas perspectivas apresentadas no plano nacional a

se colocava o

no cenário político brasileiro,
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Curiosamente, projetar residência Artigas deixa de ladoao essa rampas,

pilares de seção circular, lajes impermeabilizadas, calhas internas,

volumes acoplados, outros tantos elementose que compunham tão bemum
determinado vocabulário
formal adotado em suas
obras período entreno
1944 e 1953.

Além dos valores mais

explicitamente colocados,
intenções vãosuas novas

deixando àentreverse

medida em que empreendemos

análise mais detalhadaumaFig-ura 1. Casa Olga Baeta, 1956.
desse proj eto. A

reconciliação brasileira ficatradicionaldaaspectoscom casa

evidenciada pela telhas deduas águascobertura deadoção de comuma

barro,

deixa àMas executada em concreto,não é da fachada,só. A empena cega
fôrmas.das pranchas largas de madeira utilizadasmostra comoas marcas

apreciação das casas de madeiraCom isso Artigas tentava sugerir

construídas no Paraná,
concepçãoàAinda formadandoestá láassim, é umaconcreto queo

sobrepõe ao telhado,''moderna" de moradia. Aparentemente essa empena se
devigamentosobreinclinadaslajesnão Utilizandomas esconde.o

soluçãodamadeiramentofartoevitarconcreto, Artigas oconsegue
aproveitamento total dotradicional das tesouras, possibilitando ainda o

uma nova

recurso por ele abandonado desde meados de 1944.

como inúmeras vezes teve oportunidade de comentar.
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espaço interno, se fôsse um sótão sob a cobertura desenhadacomo com duas
águas assimétricas.

I I?

u
J

I3m

Figura 2. Plantas e corte.Casa Olga Baeta.

A solução estrutural independente, permite a colocação de amplos panos de

vidro promovendo maisinterior/exterior,vedação vezuma ana

além dos limites dacontinuidade visual prolongamento do espaço paraoe

forma arquitetônica. formataçãopilares são desenhados novaOs com uma

solo. Lancesvãoretangular, encontrarmedidaafilando-se à oqueem

independentes de escada permitem criar patamar à meia altura, o espaçono

dossuperior, lugarpavimentochegarpara estúdio deantes aoum

dormitórios Artigas prestatérreo,No piso pequenabanheiros. umae
reconciliaçãopossivelmentecaracterizandoà Mondrian, uma

do piso quedo desenho coloridotambém abstrata: trata-seartecom a
Externamente,jantar. naestarcontinuo destinado aosepara eo espaço
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cota do estúdio, de certa forma,
Nem só Frank Lloyd Wright,

nem só Le Corbusier.

exagero,

grande salto qualitativo
Artigas, em relação a toda sua trajetória anterior.

de Olga Baeta representacasa

decisivo transformação do itinerário de Artigas.na

recolocados sonhos e angústias,

continuidade. O passado,

Sobretudo, parece distinguir de francaOlga Baeta momentouma casa

disposição para abertura mais do que para qualquer síntese. Como numaa

profusão de apropriar-se,intençãomanifestade idéias, Artigas a

formaisamplo espectro de proposiçõescriticamente, degenerosa ume
Sua atitudeprovenientes quer da cultura nacional quer da internacional.

projetiva parece apontar direções diversas,em

olhos
paralisaçãoacompanhadohaviam precedidode debateanos suaeque

profissional como arquiteto.

essa perspectiva includente, Artigas parece ter procurado qualidadesSob
na qualtanto na produção da "arquitetura moderna brasileira",presentes

como também naquela a quehavia
outroshavia que pretendia recuperarcontraposto tãose

o presente e o futuro lado a lado.

na prática arquitetônica de Vilanova

É nesse sentido que a

estende-se um generoso jardim que traz,

a experiência do já realizado mas também

com outros

se engajado sem maiores questionamentos,

poderíamos afirmar que

e que poderia ser retomado numa perspectiva de

a natureza recomposta para dentro da moradia.

o que deixara

observa um

como quem tentasse rever

a nosso ver, um marco

a partir deste projeto se

para trás,

frontalmente e

o que o incomodara durante os longos

Sem risco de

o satisfizera e

Ali parecem estar
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aspectos da tradição local. Indo além das questões do cenário estético da

ainda contemplar,
indisposições, todas experiências constituídasas sob signo da arteo
abstrata, que se encontravam nas origens da linguagem moderna.

Em oportunidades, todas muitoraras posteriores, Artigas chegoue a

revelar alguns daquele periodopontos qual enfrentoucegos no seus

maiores conflitos. fragmentos, sobram, no minimo, pistas para
compreendertentar disposição paraque possamos aproximar-se dassua

propostas historicamente ligadas aos movimentos das vanguardas artísticas
européias, incluindo desta a perspectiva do construtivismo soviético.vez

Pelo Artigas teria sido ainda calor do embate dosaponta,que no

primei ros através convívio,da década de 50 doanos e nem sempre 1
pacifico, "movimento concreto"com artistas ligados seao

descortinar raízespossibilidade de todasele recuperar aspara a

históricas realidade,quais mantiverado "movimento moderno", na

pouquíssima intimidade.

Uma dessas ocasiões foi perante
breveUniversidade. Numalugarrestituiriano naconcurso seuque

"Na

convivência polêmica, da época do artigo sobre

particularmenteconcretistasforamhistóricopara momento osesse

Cordeiro36 , datraziapersonalidade muito complexaWaldemar e queuma

Europa, pois foi formado na Itália,

36

nacionalidade, Artigas permitia-se

a banca examinadora que

interessante observar que as relaçOes entre Artigas e Waldemar Cordeiro. nesse momento sào 
também de caráter profissional. A residência Davi o^em Waldemar Cordeiro, numa
inícios de 1950, já conta com o projeto de paisagismo elaborado por Waldemar Cordel 
das suas primeiras parcerias de trabalho.

o arguia em 1984,

com as

uma série de idéias... O concretismo

e agora sem maiores

quem encontrei

Com esses

retrospectiva de sua atuação naqueles anos confusos, Artigas observa:

a Bienal,

que começou a
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tinha pretensão (. ■ .) de substituira luta política por visãoa uma

estética global do mundo, conter em sua visão estética a substituição de

Ésocial.propostauma nova que faço não é errado, ée que

• Chegava inclusive a ponto de mencionar o planejamento como sendocorreto

forma artística ligada à criatividade.uma idéiaEssa do concretismo

substituição das propostas de encaminhamento de uma revolução

social percebi altura comecei aproximar, homem denessa e a me como

esquerda, de Waldemar Cordeiro e de outros que aí estavam^
1

coisas incompreensíveis para muita gente naquela época, paraas ver se

era possível unidade política outrauma e,

deles socialtransferência disso responsabilidadea quepara a o

arquiteto convivência política,fizAlgumastem. marcam acasas que
1,,3?

concreto""movimentoComo Waldemar ligadosartistasCordeiro, aoos

buscavam artisticasvanguardastrabalho dasjustamente orecuperar
20.dos Parecesoviéticoeuropéias construtivismodo anose

sidotivesseestreitomaiscompreensível, oentanto, queporqueno
inicio dos 50,relacionamento de Artigas anosno

dasalcancecondições de perceber naquele momentoArtigas não teria o

talpropostas trazidas pela mão de Cordeiro, que

questões da prática politica defendida àquela altura pelo

colocada, terPartido possibilidade estava pareceComunista. eMas a
"crise" de Artigasdesencadeamento da suaaté epermanecido latente o

real disponibilidade para

3? São Paulo, FVA/Nobel, 1989.Artigas, João Batista Vilanova. A função social do arquiteto.
P- 49.

poder ser a

rever horizontes que desconhecera até há pouco.

com Waldemar Cordeiro

mantinha com as

vez, poder ler no pensamento

estética e social com esse grupo concretista (...)

o grau de envolvimento

e que faziam

um resumo
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sentido,Nesse sido absolutamente necessário desvencilhar-terparece se
de certos preconceitos ideológicos, para finalmente poder olhar, também

olhos,outros influênciastanto estéticascom advindas da estritaas
convivência intelectuais artistas compartilharamcom ideárioe que o
propagado pelo Partido Comunista Brasil, posições estéticasno como as
daqueles que, pelo contrário, se mantinham distantes dessas idéias.

Contudo, despeito da complexidade dos aspectos quee a concorreram para
que pudesse idéiasse e
proposições formais, quadro parece ainda insuficiente tentarparaesse

colocar, precisão, questões envolveram Artigasdevida as quecom a

naquele momento tão delicado de retomada do fazer arquitetônico.

ll
Nesse sentido,

estéticas postasconsiderando presentesquestõestodas em xequeeas
ainda assim iria mais longe.diante dos contrários, ver,seus

Iqualidadesdasbuscapermitiuacima além despoj amentodo aquee

cada uma daquelas experiências, Artigas passaria a apostarintrínsecas a
até ali. Talvez,própria atuaçãocritica de aperspectivanuma sua

artigo de 1952.

não será dificil perceber que de aDentro dessa hipótese,
sentido de cuidadosamenteprática arquitetônica de Artigas caminhará no

moderna"arquiteturapelacolocadosdesmontar estéticospadrões

nem sempre compreendida como tal,brasileira". Numa tentativa corajosa, e

decidido e sinuoso processo de trabalhoArtigas iniciará,
pré-ideárioscompromissosvinculosadmitirá mais comnãoque ou

ora em diante,

permitimo-nos construir uma outra hipótese de leitura que,

A nosso

necessária "atitude critica em face da realidade" com que

para novas

terminara seu

estabelecer na prática uma abertura

a nosso ver, um
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estabelecidos. Que penetrando raízes das questõesconcretasnas

arquitetônicas apropriando criticamente do conhecimento universal.e se

Prescindindo da busca de harmonização sob condições adversas do binómio
arte-sociedade, pela qual tanto empenhara, Artigas não hesitaráse em

explicitar pelo caminho,

artístico da arquitetura em permanente confronto com a realidade social,

política e cultural do país. Exploraremos essa questão mais adiante.

!loutro lado da prática de Artigas relacionado ao ensino
da arquitetura, lançaríamos luzesnovas a esse
trans formação. significativa mudança de atitude assumida por ArtigasA

modo renovação dode tododesconhecera,rumo ao que marcaque ae

aindaentusiasmo fazer arquitetônico, maistorna-seretomacom que o

destacada presença

1956. Ativoreforma dedurantedo ensino da FAUUSP, o anocursoem

participante dos embates travados dentro daquela escola,
£

que àquela

ainda ocupava amplo espaçoresquício do ensino Politécnico,altura, como
posto em práticade todo modo ainda não podedentro da serFAU. O que

à tonacontudo lançado,naquele momento, foi

durante reforma do ensino de 1962.a

ArtigasprofissionalpráticadaA quedo importante resgatepar
intensidade de suaempreendia agora

participação,
interminável batalha empreendidaprofissional dos arquitetos. Como uma

federal datado de 1930,Pelo IAB/SP contra

j!

nos acontecimentos que envolvem a

a partir daquela mesma época,

prancheta mais do que

no projeto de regulamentação

evidente perante sua

Artigas vão incidir sobre a necessidade do desenvolvimento da prática na

Se considerarmos o

a imensa carga de conhecimento técnico,

as propostas de

o decreto que reúne sob uma

as contradições imanentes ao universo técnico e

em novas bases, podemos reconhecer a

já intenso processo de

e posteriormente voltará
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categoria arquitetosmesma

aberto. Naquela ocasião,em Artigas, membroenquanto da Comissão

Organizadora instituida dentro do IAB, parece ter assumido pessoalmente a

condução de tal assunto que, além de tudo, requeria especial atenção pelo

colegas da engenharia, em última instância,

companheiros de formação. Artigas assumiuseus nãoa causa e poupou
esforços para encaminhar o debate nos meios acadêmicos e profissionais.

Nesse de reconciliação profissionalatividade deprocesso com a
arquiteto. também algumas medidas práticas.Artigas tomadoterparece
Entre elas, vai chamar de volta o antigo colaborador Carlos Cascaldi, ao

escritório damesmo

CascaldiNo desenvolvimento do projeto da casa Olga Baeta,ser reativado.

em finais deetapa de retomada do trabalho na prancheta surge

abertura do concurso nacional para construção de Brasilia,1956, a

Capital Federal. Artigas está entrenova

apresentação de propostas urbanísticas para
poderes máximos doque levaria interior dopara o

pais .
Márioprofissionais constituída basicamente por Paulo Camargo e Almeida,

ContandoWagner Vieira da Cunha, além de Carlos Cascaldi e dele próprio.

embasamentosociológicos aparatécnicos comosérie de estudosuma e

38 19 de outubro de 1995.Segundo depoimento de Carlos Cascaldi à Dalva Thomaz, gravado em

1

ao lado de Artigas38.

um dos eventos importantes que

já estará de novo

com a

a equipe vai constituir

mobilizam na

cerca essa recuperação,No entusiasmo que

a questão continua ainda hoje

uma equipe de

relacionamento direto com os

ainda com outros colaboradores de diversas áreas,

e engenheiros,

marcará a

a nova cidade,

Para enfrentar concurso de tal porte, Artigas reúne

rua Bento Freitas 306, que vagarosamente começaria a

Planalto Central os

os inúmeros arquitetos que se
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proposta urbanística apresentada. O extenso trabalho realizado por todo o

acabará recebendogrupo classificação final doo concurso,
cujo vencedor é, projeto apresentado por Lúcio Costa.o

Todavia, não poderia de 1956 tambémse esquecer que o ano reservara

militância políticasurpresas do Acontecimentos da maiorPCB.para a

relevância estremecendo repentinamente

bases partidárias.suas

Segundo versões apresentadas por diversos sidoterautores, parece com

conteúdoSoviética, cujoUniãoveracidade notícias vindas dadecom a

comprometia irreversivelmente aquele ideário stalinista defendido durante

Embora já tivessem sido veiculadas pela grande imprensa,Brasil.anos no

tais notícias vinham sendo refutadas

disso.Nada Eramparte de planos conspiradores.equivocadas, ou mesmo,
revelações feitas por ocasião do XX Congresso doreais referiam-se àse

Sob a forma dePartido Comunista Soviético,

"informe secreto", Kruschev denunciara ao mundo os métodos de repressão e

açãoneutralizardesentidoStalin, acrimes praticadosos nopor

contrapunham às políticas oficiais adotadas pela URSS,daqueles naque se

vigência do que aparecia agora
denúncias,face da gravidade dasdesde Desconcertados emos anos

viam diante de uma situação extremamente embaraçosa,militantes do PCB se

39 Moisés. O Partidão. Sào Paulo, Hucitec, 1982.

como se sabe,

enorme perplexidade que dirigentes do PCB se viram tardiamente às voltas

no início daquele mesmo ano.

causaram um impacto considerável,

e tomadas por absurdas,

30.39

5o. lugar na

Ver a esse respeito, entre outros: Vinhas,

como um duro regime de força instaurado

no entanto,
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que desgastantes debates internos vão tomando lugar,em agitados ainda, e

li
Será somente após ter passado o primeiro impacto, que irão se iniciar os
relativamente conhecidos de revisão auto-criticaprocessos entree os li
membros do PCB, relação às posturas por eles adotadascom no Brasil. As

revisões parecem tender à disseminação, atingindo quase todas as áreas de

Mas é minimo àcurioso altura, Artigas jáno encontrasseque essa se

praticamente refeito de um processo muito semelhante de revisão

critica, viagem à URSS em 1953 que, em última
instância, teria provocado a intensa "crise" pessoal e arquitetônica que

levara Ultrapassada a fase mais critica,à paralisação profissional.o

mani festada 1956, sinais de estaranteriores anos anos

agora revigorado desse conflituoso periodo,
companheiros de partido. Porque? Será

intelectuaisdeaquelerealmente assimArtigas,que quegrupocomo
ainda quehavia tomado contato,comitiva da viagem de 1953,compunha a

sigilosamente, com informações que de certo modo antecipavam noticias que

verdadeiramente nem mesmoagora vinham ao conhecimento público? Será que

éelucidadas.ainda PorqueQuestões precisariam serdessa natureza
abatera Artigasrealmente intrigante reconhecer nosqueaque

interessantes comentários elaborados por Leandroos

"crise”

40 Ver a esse respeito: Moraes, Dênis de 4 Viana, 
Petrópolis, Vozes, 1982. pp. 129-134.

Ver a esse respeito, entre outros, 
Konder, op. cit.

cujas origens remontam sua

os altos dirigentes do PCB detinham essas informações?

Francisco. Prestes: lutas e autocríticas.

atuação da militância, inclusive setores artistico-culturais.41

iniciava para grande parte de seus

Artigas dava
O

ao contrário do que apenas se

mais uma vez, pelas inevitáveis dissidências partidárias.40

e auto-
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anos posteriores à sua visita à URSS em 1953, é antecipada em relação aos

desdobramentos daquele momento crucial de 1956. Principalmente se

tivermos segundo apontam diversos autores4',que, será a partir
dali diferentes de produçãoque setores critica artístico-culturaise

ligados Partido Comunista,ao se verão também envolvidos por inevitáveis
crises seu próprio campo profissional. Como explicar?em

Em franca contraposição
comunistas, fora desses ambientes estritos prevalecia, tudoao que
indica,

alguns sociais propósitos de modernização do pais,por segmentos nos

apontados por Juscelino Kubitschek desde parecem ter fomentado

conjunto da sociedade brasileira empenho pelano certauma crença no

perspectiva de desenvolvimento nacional.

sob garantias de liberdade politica, o próprio

PCB, da imagem funesta propalada quatrotentava aosque recuperarse
relativa conjugação dedemocraciacantos, parecia apostar numaena

interesses com o Estado naquele momento. tendia a apoiar eNesse sentido,

industrialpolitica de implementação do parquecom bons olhosver noa
esteira dessaJuscelino.pais Naadiantelevadavinha sendo porque

ação socialdealgumas frentespolitica de industrialização acelerada,

básica paisabertasmodo,todo parade noseraocomeçavam,

possibilitar, visão do Estado,na
vinham afinalatitudessemi-qualificada indústria. Perante quepara a

Conflito

a esse respeito, entre outros: 
. Rio de Janeiro, Ed. Graal, 

1982; Carone, Edgard. O P. C. B. - 
H • Partido Comunista Brasileiro - 
Janeiro, Graal.

Konder, Leandro. A democracia e os comunistas no 
1980; Vinhas, Moisés. ~O Partidão. São Paulo, Hucitec, 

1943 a 1964. vol. 2, São Paulo, Difel; Chllcote, Ronald 
e Integração, de Ronald H. Chilcote, Rio de

a criação de uma mão-de-obra pelo menos

Restaurada a paz interna e

42
Ver 

Brasil.

o inicio,

um clima bem mais ameno. As reconfortantes esperanças depositadas

em conta

ao peso que caira sobre a cabeça dos militantes
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contemplar desencantado cenário social do pais,o setores das esquerdas
embarcam sinalização positiva do Estado.nessa Inclusive grande parte do
PCB, vai reanimar basesque tarefa desuas construirpara a nova o
operário que, enfim, permitiria sonhar revolução social "por viacom a

43pacifica".

ladoAo desses animavam vida politica pais,doprocessos que a a
arquitetura viria lugar de destaque. Principalmente pelaa ocupar novo

mão de alguns dos pioneiros arquitetos "modernos" cariocas: Lúcio Costa e
Os car Niemeyer. clima de euforia nacional gerado pelaEnvolvida num

qualidade Brasilia, a arquiteturade construção derapidez das obrase

brasileira evidência nacionaliria novamenteentrar no panorama eem
tlinternacional desse Enquanto representação das50.década definal de

arquitetura tambémpelo Executivo naquele momento,levadaspropostas a

cotidiana.imprensa Estaconquistava maiscada naespaçovez

frequentemente chamava a atenção ainda, para algumas outrasdetinha ese
■

plano daconduzidassendovinhampropostas realizações noquee

interesse despertado pela arquiteturaarquitetura pais.todo Oem o

curiosamente tomava páginas dos jornais.

43 Ver a esse respeito, entre outros: Basbaum, Leôncio. História sincera da República.
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CAPÍTULO 6

Aprendendo e ensinando

Ma is recentemente têm havido tendências considerar construção dea a
Brasilia divisor de águas dentro da arquitetura brasileira. Para
aqueles que defendem essa posição, Brasilia teria configurado,
fartas repercussões criticas nacionais internacionais,e e
máximo, apogeu do ideário da arquitetura "moderna" no Brasil, que veriao

suas possibilidades

É expressão "arquitetura brasileira após-depararmoscomum nos acom

modo ma is

à produção arquitetônica anterior à Brasilia.

oportunidade de ver,

chamada "arquitetura moderna brasileira" se constituem e agitam o cenário

metade dos anos 50, portanto antes da idéia

de sentido, curioso venhaBrasilia.construção de E parece quenesse

inauguração de Brasília como pretensa marca divisória

da principio como consequência deprodução de arquitetura no Brasil, em

teríamos,tal absolutamente rigorosos,Se quiséssemosrealização. ser

considerar o debate crítico do início dos anos 50. E

desligado da realidadenão só

se esgotarem a partir dessa concretização.

arquitetônico nacional até a

as primeiras revisões críticas da

com suas

a pesquisar arquitetura através do espaço

sendo consagrada a

como um

um momento

Como já tivemos a

sutil a expressão "arquitetura moderna brasileira" relacionada

Brasília" como definidora desse possível marco, assim como encontramos de

necessariamente, que

como mero exercício de embate de idéias
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cotidiana. O que se pretende chamar a atenção é exatamente para sua outra
face, qual seja, da contribuição real para que a prática arquitetônicaa

constituída até aquele momento pudesse recolocada. Principalmenteser

protagonistas da critica formulada no inicio da década de 50,porque os

colocaram não conjunto abstrato deem idéias,xeque um muitomas
concretamente produção derivada da arquitetura carioca,a cujo expoente
máximo é, dizer, própriocostuma Niemeyer,Oscar tambémcomo se o

responsável pelas obras de Brasilia. Nesse aspecto,

absurdo, acalentássemospernas críticasao se

tão radicalmente contrárias houvessemesmo tempo,e severas ao a

possibilidade de passar ileso por tal processo.

No papel de do cariocateórico da arquitetura moderna ainda,grupo e,

urbanista de Brasilia, Lúcio Costa poderia ser tomado como exemplo para

tentado início doshaviaque pensássemos Lúcioquestão. Costa noessa
dissipar as primeirastudo indica muito rapidamente,50,anos e ao que

moderna,críticas sobre arquiteturapolíticode teor pesavam aque
contemporânea",sobrepublicando "Considerações arteartigoo

mesma rapideztambém, refutar1952. asTentou acomem
conforme1953 no artigo "Oportunidade Perdida",

oportunidade de ver. Mas depois disso parece ter

Lúcio Costasuas defesas. Mesmo quanto à Brasília.
logo posterior à inauguraçãochegou entrevista de 1961,afirmara numa

contráriamelhor críticadaquela cidade "MasPlanalto Central: aano

antes de a cidade nascer, pelo Professor

livro de José Luís Sert,Hudnut, em que

i 202-229.CE. Costa, Lúcio. Sobre Arquitetura. Porto Alegre, CEUA, 1962. pp.

/ ,
( i

originalmente1

seria a nosso ver dar

Brasília foi escrita vinte anos

sido menos veemente em

já tivemos inclusive a

a idéia de que diante de

esplêndido prefácio ao

críticas de Max Bill em

em seu
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ridiculariza conceito cartesianoo de cidade ordenada, onde étudo

estabelecido com lógica, precisão e rigidez. E ele tem razão. O urbanista

deve limitar-se criar condições paraa que e

urbano processe organicamente,se guiá-lo para crescimentoe a que o

circunstâncias.as

critério programático, tendo de ser estruturada em prazo exíguo,porque,

ordenação da cidade se impunha única solução.a como

Minerva, já pronta. É o produto de uma conjuntura especialíssima

deve vista julgada. Em condições normais ela é exemplo deser e o como

não é uma utopia.. É,Contudo, tão-somente,

capi tal socialinatualidade mazelasdo País ,a e suassuacom a

transferidas mil quilómetros da praia Masa

foi mundoBrasil diferenteconcebida fédecisão numenumcomcom e

melhor sua arquitetura ea e

isto, no final das contas,

contraponto à leitura que põe a realização deTentando talvez colocar um
da arquiteturapossibilidadesBrasilia dasesgotamentolugar denum

construção"moderna" observarinteressanteseria a suaBrasil, queno
àdebategrande estimulosónão eaorepresentou, tempo, umao mesmo

representou uma espécie deprática da arquitetura como

florescimento de uma outra corrente da arquitetura 'modernamote para o

tomadacontornada em sua especificidade, ouSão Muitasem Paulo. vezes
Brasilia,confusamente parte do mesmo processo que geroucomo

346-347.PP-2 Cf.

Teve de nascer como

e mil metros acima do mar.

e assim

teria sido falso adotar esse

op. cit.

o seu urbanismo exprimem essa confiança

o desenvolvimento regional

o
é o que importa."'

em todo o pais,

não se deve fazer uma cidade.

Mas no caso de Brasilia

ou mesmo

natural ocorra no melhor sentido, de acordo com as necessidades de vida e
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inserida erroneamente junto esse viés
"paulista" ainda não sido suficientemente exploradoterparece em seus
meandros.

fimA de podéssemos apreciar alguma serenidadeque questão,com essa

precisaria considerado antes de maisser contexto particular que
incentivou permitiu desenrolar dessee As oportunidadeso processo.
oferecidas setor da construção civil em São Paulo pelo crescimento dano

cidade 40 50, assim afirmação pólonos anos enquantoe como sua

financeiro do pais, acabou atraindo váriosatenções de arquitetosas
emigrados da logo apósEuropa, principalmente durante 2a. Guerrae a
Mundial. Portadores técnico artisticode conhecimento diferenteeum

daquele que vinha sendo desenvolvido no Brasil, muitos desses arquitetos

recém-chegados imobiliáriosabsorvidosforam rapidamente setorespor

paulistanos, franco processo de verticalização
de á reas alargava indiscriminadamentecidademais centrais, enquanto a

Lucjan Korngold ou Lina BoGiancarlo Palanti,contorno.seu Franz Heep,
cujasBardi, formasdiversassão deinseridos processo,nessenomes

citadasimportantes contribuições porém, não poderiam deixar de ser ao

estrangeiros já maislado arquitetosda de outrosmarcantepresença

aculturados, Jacques Pilon,como
profissional dessestrabalhoGregori doinfluênciasWarchavchik. As

arquitetos, a par
impor no panoramaacabavam porpaises de origem de algum modo,que,e

favoravelmente nas condições produtivas dalocal, refletiram a
ocorria em outras regiõesdiversamente do quearquitetura São Paulo,em

do pais, inclusive no Rio de Janeiro.

nosso ver,

Bernard Rudofsky ou mesmo

do padrão de qualidade construtiva que traziam de seus

nada o

o precursor,

com a produção que lhe é anterior,

então comprometidos com o
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Nesse quadro, precisaria considerada tambémser intensidade daa
participação de grande parte dos arquitetos que atuavam em São Paulo nas
atividades artisticas, culturais politicas promovidas principalmentee
pelo grupo reunido torno do IAB/SP durante aquelesem Se muitasanos.

fez presente diversidade de intenções entre esses arquitetosvezes se a

contrapostas pela distinção de atitudes na prática,

prática sido fator deessa ter uniãomesma participaçãoparece e
conj unta. Em paralelo poderiamos inevitáveltomarqueao como um

intercâmbio, deveria-se lembrar ainda o interessante papel de aglutinação

ensino da arquitetura, constituídas no final dos 40. Como ponto deanos

reunião para arquitetos, não raro improvisados de professores, a própria

proximidade geográfica entre se

encarregava de estimular uma

formação acadêmica permitiam que maiscujas diferenças de uma vez se

tão rapidamente esboçado, não parece causar nenhuma

fato de ter sido possivel florescer em São Paulo, a partir desurpresa o

técnicainteressadasmeados erenovardos 50, correntes emanos
arquitetura moderna praticada no Brasil.

é comum encontrarmos atribuído aoContudo,
responsabilidade pelo surgimento nessade Vilanova Artigas todanome a

formaàtalvez,contraposição,época de umaforma emuma
curiosamente, mesmo"carioca", Maspropor arquitetura. aoede ever

tempo, podemos encontrar outras versões que procuram minimizar a presença

"paulista"

a paridade.

formalmente a

desempenhado pelas então recentes escolas especificamente voltadas para o

Diante desse panorama

estabelecesse ora o confronto, ora

certa troca entre professores e estudantes,

e com um certo olhar viciado,

as duas únicas escolas, Mackenzie e FAU,

outras tantas vezes
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de Vilanova Artigas deprocesso renovaçãonesse por que passa a

arquitetura em São Paulo.

Aproveitando frase dita por Artigasuma em outro citá-lacontexto para
aqui, acrescentaríamos: tanto, tão lado,Denem nem pouco. um e
contrapondo-nos à primeira poderíamosversão, hánãoargumentar que
realizações nível possíveis de serem promovidas individualmente.nesse E
nesse sentido, acreditamos,

favoráveis apontadas acima, como também de um clima maior de cumplicidade
entre alguns dos arquitetos de Paulo, que teriam gerado ambientesSão

propicios O valor assumido por Artigasnovas práticas arquitetônicas.a

dentro desse de incentivadorfosse muito maistalvez eoprocesso,

sintetizador do que propriamente de criadoridéiasde propostas, oe

isolado, lado,colocado. De outroalgumas costuma aservezescomo

principalmente pelominimizada,poderiade nãoArtigaspresença ser
Universidade,intenso dadentrodesempenhadopapel ele porepor

ensino da arquitetura por aquela época. Olhando porextensão, todoa o

dereconhecidodepoderia deixarprisma, grupoonão queesse ser

animado para promover mudanças no quadro arquitetônico,arquitetos mais
gerações formadas sobvinha efetivamente das novas

sua polêmica presençasob amínimo,de Artigas noou,

políticos. Muito respeitado porartísticosmeios arquitetônicos, enos
peloatuação profissional comoarquitetos, tanto suaesses pornovos

questões da arquitetura, Artigasespírito combativo tratava as
Velho" entre esses jovens arquitetos

dacaminhosmãos,própriasdispostos novosostraçar, suascoma

arquitetura.

i

com que

a participação ativa

sobretudo, não só na existência das condições

na Universidade,

era carinhosamente recebido como "o
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percurso de Artigas, seria possível dizer que a importância

referencial trabalho assumir seguintes àque seu passa a nos anos
retomada da prática em 1956, essencialmente como fruto
do profundo processo de revisão crítica pelo qual fora obrigado a passar.

Nesse sentido.

Olga Baeta irá configurarse

apenas como o

etapa de pesquisa maisque, uma

encontrará fim denaquelevez,

década, lugar principal entre as

residências paulistanas. Vejamos.

Na primeira obra posterior àquela FerreiraJose
citada, Joséresidênciaa

Ferreira dedatadaFernandes,

1957 demolida,infelizmentee

Artigas procura

alternativas dousoopara

tanto,estrutural.concreto Para

vai explorar técnicas
criarpermitissemnovos que

internosespaços mesmaacom
José Ferreirapelopossibilitadagenerosidade

detreliçadasconcreto. Vigas
vãos emadeira são utilizadas por Artigas nesse projeto,

material leve também derivado dacobertura plana de eraclite,apoiar a
Oasfáltico.revestimentoexternamentemadeira, impermeabilizado com

experimentar

Figura Casa
Fernandes, 1957.

e materiais

Figura 2. Casa 
Fernandes. Interior.

vem a

a abertura de perspectivas representada no projeto da casa

nosso ver,

para vencer os

Examinando o

início de uma nova
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partido adotado nesta residência apresenta semelhanças proposta da
Olga Baeta, principalmentecasa

quanto à concepção interna do espaço
resultante ndo alinhamento dos
dormitórios piso superior,no

resguardando pé direito duploo no
de estar/jantar. Masespaço neste

Artigas vai além.caso, um pouco
Explorando possibilidades dadasas

José3. Ferreirapela topografia original do terreno,

dispõe cobertura única e plana. Abrigo deem três niveis soba casa uma

piso abaixo da cota principal dameioestúdio colocadossãocarros e

absolutamentecasa, mas

atravéselaintegrados dea

vencendovãoque osrampas

diversos desniveis internos.

relativadedespeitoA uma

daproximidade propostacom a

Olga Baeta, principalmentecasa

determos oespaço,em
desenvolvidoformalvocabulário

dedistancia, certoaqui, se

caracterizadaquelemodo, que

obra. Oparticularmente aquela
José Ferreira Fernandes. notarseria interessanteCasa que

é que Artigas parece percorrerJosé Ferreira Fernandes,na casa
experiência estética da modernidade brasileira,

Casa 
Cortes.

Figura 4.
Plantas.
também

I
L

I

I ti
E

Figura 
Fernandes.

zn

com a

mais livremente não só a
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fazercomo questãoparece também, de noticiar manifestações
historicamente colocadas pelas vanguardas artísticas do inicio do século.
Curiosamente, poderíamos reconhecer algumas referências do
neoplasticismo. O contraponto das linhas bem marcadas em relação à massa
dos planos geométricos simples, deixam transparecer algo de semelhante.

No conjunto, poderíamos dizer que Artigas sugere uma despojada tentativa

de possíveisreencontrar expressão arquitetônica maisrumos para uma
própria Nesse sentido, é possível observar visíveis intenções desuas
qualificar interno, muito mais talvez, do composiçãoo espaço que a
volumétrica formal da obra pelo exterior. Ali predomina uma elegantee

simplicidade. hesita continuar fazendoArtigas nãoAo tempo,mesmo em

diversos ambientes, mas principalmente, no amplo

caixilho transformado em painel que reverencia,frontal, o

trabalho de Mondrian.

Rubens de Mendonça, projetada praticamenteA residência
relação às duas propostas de

residências anteriores. Contudo, parece ter

obras de Artigas desse período, pelas inovações que apresenta. Eentre as
atenções nessaenquanto obra construída,nesse sentido é curioso que, as

compõemafrescotriângulos asrecaído sobretenham quecasa emos

quando parece ter sido no partido estrutural deste projeto quefachadas,
issoEm parte,concentraram.realmentepreocupações de Artigas seas

compreensível diante do impacto visual provocado pelos triângulosseria
empenas cegas ascomoazuis asfundo branco, queem

poderíamos atribuir também aoem parte,Mas

vai revelar alguns traços de continuidade em
se caracterizado muito mais,

mais uma vez,

cores nosfarto uso das

um ano depois,

fachadas laterais da casa.

ornamentam tanto
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fato da volumetria francamente preponderar pelo exterior sobre a solução

estrutural que permitiu sua existência.

Numa análise mais detalhada desse projeto, não é dificil reconhecer que,
verdade, Artigas cria interessante jogo apoios,na um com os

experimentando oferecidas pelosestruturaisaplicação das soluçõesa

pórticos, residências projetadas por ele até aqui.inusitada
proj etoArtigas defineSeguincío proposição estrutural, para esseessa

também em relação àdois pórticos paralelos entre siintermediários, e

outros pórticos,enquanto doiscentrais,sustentarrua, para cargasas

as grelhas

■I

I

Figura 5. Casa Rubens de Mendonça, 1958.

também paralelos entre si mas ortogonais à

RI□

■■

I

í-

í-í.ví

y
íi

rua, vão compor

ainda nas
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Figura 6. Casa Rubens de Mendonça. Plantas.

da laje, permitiráindependente ampliarsistema estruturalo que o

perimetro do volume superior através de balanços. Com isso, casa Rubensa

de Mendonça vai representar um complexo ajuste

pensado todo,entre estrutural,unidade do sistemaa como um e, a

de amplainternamente,formal, caracterizadaproposta por espaços

flexibilidade e externamente, por um volume que avança solto para além da

base. próprio Artigas acaboufoiPossivelmente não que oacasopor
todo o cálculo estrutural dessaelaborando, segundo o que se tem noticia,

obra.

residênciasemelhantes às daEm soluções muitotermos de estrutura,

também decasa Orlando Martinelli,Rubens de Mendonça foram retomadas na
amarradospórticos paralelos1958. aliadotadossidotenhamEmbora

espacial destalateralmente pelos ortogonais, concepção volumétrica ea

Cuidadosamente trazidos pararesidência é muito distinta da anterior. a

1
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em termos arquitetônicos,
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parte externa, apoios criam juntoos cobertura volumetriacom a uma
geométrica "virtual", desvinculada das vedações.
modulação estrutural ora dispondo livremente as vedações, Artigas vaie

compondo o espaço interno da moradia em niveis distintos, sob a cobertura
única que avança para além dos fechamentos.

Ma residência seguinte, de Léo Pereira Lemos Nogueira, inicio dedoa
1959, Artigas dá um passo adiante. Sob um principio estrutural semelhante

do pórtico, diversos apoios representados pelos pilares,ao

laterais de Não será mais volumepor "virtual"concreto.empenas o que

delimitará arquitetônico, forma bem demarcadao espaço mas uma

constituída estrutural das duaspelo conjunto laje deempenas e

cobertura. desaparecia a figura do pilar comoInteressante que com isso,

de tradicional sistemaponto apoio. rompendo-se, tempo, omesmoao

pilar/viga/laje. Laterais cegas, dispostas como limites externos, propõem

fundos.de frente Estasmaior aberturasdasaproveitamentoum e

iluminação, ventilaçãonecessárias depermitirão condições eas

insolação, na laje de cobertura.zenitais Comaberturasauxiliadas por
ficar mais livre na parte central,isso, interno tenderá a umao espaço
exterior oferecem melhores condiçõesfaces voltadasvez oque paraas

centro daNão porambientes privativos. casaoacomodar acaso,para os
passa a representar o lugar de maior convivência familiar.

Partido semelhante à residência Léo Pereira Lemos Nogueira é adotado e,

projeto da segunda residênciade todo modo aprimorado por Artigas, no

1959.meados de NoelaboradoBittencourt, emJosé Máriopara Taques
iluminação lateral para oem parte,sentido de pelo menos arecuperar,

laterais deespaço interno da moradia, Artigas apoia cada uma das empenas

Ora em consonância com a

substitui os
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Corte Longtudinal

Figura 7. Casa José Mário Taques Bittencourt. Corte.

retirando criteriosamente, parte daqueledois pontos,em

maciço de concreto liberado de qualquer função estrutural.

frente,voltadosestãodormitóriosCozinha, dos paratrêsserviços e
enquanto estaraproveitando desníveis internos,

fundos. Liberado espaçoos o

alirecriacentral, Artigas o

o

que possibilita ainda
nívelde dormitórioquarto noum

interno.

A permi ssivídade aquecom

vai Mário Taquesnão,natureza, recomposta ou

confundirparticipar ocomsee

4

□l
I

o 1
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Figura 8. Casa José 
Bittencourt, 1959.

srn

e estúdio voltam-se para

superior, voltado para esse jardim

a existência
jardim sob uma abertura zenital,

concreto apenas
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Figura 9. Casa José Mário Taques Bittencourt. Plantas.

próprio espaço arquitetônico,acaba gerando no interior daquele volume bem

demarcado, fora, foidentro entredelicado jogo entre o quee ooum

que é simplesmente apropriado da natureza.criado pela mão humana

partir dessas experiênciasEm poderíamos dizer quepoucas palavras, a

técnicasbasesArtigasresidenciais, construídas easestavam para

de expressãoprospectivaousadiaestéticas permitiriam umaaque

arquitetônica que tende

alémcaminhos para a arquitetura,

favorávelclimainseredaqueles já consagrados, que Artigasé nose

Exemplos não faltariam

para identificar o interesse e a qualidade das propostas que conquistavam

1___E !|'H r... 7
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a ser muito peculiar.

e o

Sob esse aspecto da construção de novos

compartilhado por vários arquitetos em São Paulo.
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lugar produção arquitetônicana paulistana últimosnaqueles anos: o
Conjunto Nacional, de Da vi d Libeskind, que propõe solução urbanauma
extremamente prédios altos sem perder escala doa
pedestre; os edificios Paulicéia e São Carlos do Pinhal, de Jacques Pilon

Giancarlo Gasperini,e que economizam em área de ocupação para devolver
livres jardins necessáriosespaços à convivência bem-estar;e e ao o

edificio Itália, de Franz Heep, que quebra o cartesianismo da ocupação de
um lote em área central da cidade; de Lina Bo Bardi,

que avança soluções técnicas para viabilizar o espaço totalmente livre no
nivel da Ginásio do Clube Paulistano, de Paulo Mendes da Rocha,rua; o

que cria uma engenhosa solução técnica, espacial e plástica para garantir

discreta áreaginásio de bastantede esportesa numapresença um

urbanizada; de Pedro Paulo de Melo Saraiva, que

propõe prédios altosocupaçãoexemplo deoutro em suaparaum

perpendicularidade intermediada por galerias horizontais em meios niveis.
outros projetosMas são alguns poucos,estes queapenas

desentidopromissoras,linhas repensar aprocuravam noavançar por

condições particularessobqualidade do aindaurbano,ambiente asque
diferentesconsiderarcolocadas privada. Ainiciativapela asse
em últimaperspectivas apontadas nos exemplos citados, poderiamos dizer,

mostrandovinhamPauloSãoanálise, arquitetos semuitos dos emque
contribuir com suas experimentações individuais,francamente dispostos a

qualidade do conjunto das soluçõesa

arquitetônicas.

caso particular de Artigas, isso pode talvez ficar mais evidente à luzNo
a construção, nessa época, de algumasdo processo que envolve o projeto e

o prédio do MASP,

interessante para os

e no nivel possivel,

o edificio 5a. Avenida,

para renovar

entre inúmeros
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escolas públicas para o governo paulista,

Estado, para elaborar, ainda numa condição experimental, um dos primeiros

retomada do plano de construções escolares por parte da

iniciativa pública. caráter inusitado do convite, Artigas parece

ter compreendido que aquele chamado poderia não contratoo
realização de mais obra.para uma

interessante perspectiva de continuidade parauma

desenvolvendo, colocada agora à disposição do âmbito público.

experiência profissional de Artigas, aquela era a primeira

possivelmente representando "clientePaulo, Estado, aos oo
arquitetônica decoletivo", de propostaparticiparchamava-o umaa

talvez, Artigas tentarainteresse sociedade. se

Também,sociedade.tarefa perantetal queassumir apreparar para
estava sendo lançada contrato dessas novas escolas,

previabásico.ensino público Estado opolitica renovaçãodeuma

estendimento às escolas de todo o Estado de São Paulo: portanto, tratava-

ainda muitoproposta politica de certa envergadura. E que,dese uma
dessa iniciativa arquitetônica do governo paulista pretendia, de alguma

resultados da experiência federalforma, abonsacatar e
forma construídaA arquitetura,construção de Brasília. comopartir da

se prestafeliz ou infelizmente, a
Historicamente inclusive, esta nossa observação se recobre deesse papel.

validade.

a partir do pioneiro Ginásio de

vez que em São

concomitantemente ao

e no tempo,

Dado o

comum na

a pesquisa que vinha

que permanece nos olhos

Durante anos,

projetos para a

Nesse sentido, devemos considerar, antes de tudo, que a despeito da larga

É certo que Artigas, como outros arquitetos, fora chamado pelo governo do

embarcar nos

Possivelmente representasse para ele

ser apenas

Itanhaém, projetado em 1959.

seus olhos
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Contudo, imbricação de todosna caminhos, pareciaesses estar a
possibilidade de interferir concretamente dasproposta escolasna

públicas. O podemos afirmar éque que Artigas vai tomar conviteesse
realmente uma oportunidade. Tanto para repensar o papel da escolacomo na
sociedade na comunidade,e para propor novas soluções arquitetônicascomo

para os prédios escolares da rede pública.

Ao contrário do que algumas vezes já havia em São Paulose costuma supor,

experiência constituída3,uma na
conformação de prédios escolares dentro de uma linguagem "moderna" de
arquitetura. não se tratava em principio de nada inusitado.Portanto,

A diferença mais significativa contudo, talvez pudesse creditada àser

própria atitude sentido revelardeassumida por Artigas. No tentar ao

tanto em relação ao

professoresestudantes,aprendizado, integração internaà entre ecomo

funcionários, cidade, Artigascomunidadetambém externa, e aacome

escolas.decide adotadocuidadosamente nessasserarepensar

contráriadireçãovaiPropõe projetoentão compacto, aosnaqueum

isolados permeadosblocosdemodelos norte-americanos poreuropeus e
carioca.pela versãoinclusivejardins, praticadosendovinhacomo

escola a partir da cobertura como limite da noçãoAttigas parece pensar a

sob essa cobertura ganha autonomia. Pode ser abertode abrigo. O espaço

fechado de acordo com a função a queou

delimitação espacial, bem comodeseja. Masse a

se destina ou à plasticidade que

como ademais em outros lugares do pais,

o partido

máximo as potencialidades sociais do espaço escolar,

> V.,.-.. . „ap.l« eod. . prcduça» a. ..çol.. £t.. -
do "convénio escolar" (1949/1954), creditadas principalmente a Hélio Duarte, 
Eduardo Corona, entre alguns outros.

a volumetria final, já



255

seus apoios. Esse plano
horizontal sob qual dispõem blocos soltos, permite garantiro se a
continuidade visual

coberta. seja, Artigas estava propondo restituir, deOucomo uma praça

principio,

que as sociedades modernas tendem a abandonar.

No Ginásio de Itanhaém,

experiências realizadasutiliza apreendido das recentesconhecimentoo

condições desfavoráveisdassabendoresidências paulistanas. Mesmonas

construção enfrentaria naquela pequena cidade do litoral paulista,

Artigas deliberadamente elege o concreto

Mas faz economiao ecom

tirandotécnico,apuro
nríT_r..~u—idepartido soluçãoda

pórticos configurar opara I. Tr,Y,,T'
absolutamente

imprescindível: grandea

LlJLTdlaje plana apoios. Ae seus

rusticidade concretodo I
elaborado condiçõessob as

obrapeculiares mão-deda

local ficará aparente,
Ginásio de Itanhaém. Planta epintura deressaltada sob a

cores fortes.

J*l

Figura 10. 
cortes.

como elemento estrutural básico.

começam a ser definidas pelo plano da cobertura e

um mero objeto isolado, mas que compareça no conjunto das formas urbanas

como primeira experiência desse porte, Artigas

e espacial necessárias para que a obra não se torne

que a

o conceito social de praça como espaço público de permanência
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No conjunto, é interessante observar o quanto esse projeto para o Ginásio
de Itanhaém sintetiza diversos aspectos arquitetônicosos

pesquisados por Artigas desde residência Olga Baeta. A formatação dosa

pilares, dos pórticos externos que permitem amplos beirais a partir

Figura 11. Ginásio de Itanhaém.

da laje de cobertura atenuando efeitos do sol pela criação de

sombra,

define a

apoios centrais das generosas, a

atividades privativas,distintosconcentração o

livremente,percorrido concretoamplo podeaberto oserespaço que
dequalquer tipolargastábuasdeestrutural fôrmasfeito semcom

preocupação com acabamentos
forma de um painel mural onde azulejos deinclusão do ornato,a

Francisco Brennand homenageam
ter sintetizadoEnfim, Artigas pareceaquela cidade.com

tortuosos caminhos que percorrera dentro da arquitetura até ali.

W.-.

uma zona de

o uso

as referências apreendidas nos

em blocos

o Padre Anchieta e suas históricas ligações

e devolvido à

e estruturais

modulução estrutural deliberadamente invertida nos

sob a

ou revestimentos mas coloridos de azul forte,

fruição pública, com grande sensibilidade,

o jardim interno/externo sob abertura zenital, a continuidade que

o interior,

extremidades para gerar entradas mais

das diversas
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Assim experiência docomo na
Ginásio de Itanhaém, Artigas

ter conseguido no
da escola pública

seguinte, Ginásio deo

Guarulhos, abrir espaço para
continuar trabalho deo

pesquisa arquitetônica que
vinha empreendendo. O programa
nitidamente mais complexo dessaFigura 12.

escola, colocaoutra um novo

arquitetônico para

Artigas. Mas é interessante que

acaba sendoresposta muito

semelhante proj eto doao

Ginásio de Itanhaém, termosem

espacialde concepção e

estrutural.

partido é praticamenteO o

atividades privativas faces voltadasblocosmesmo: nas

para o exterior e aproveitamento parcial do espaço central com atividades

sobcoletivas, aberturas zenitais.internosjardinsintercalado por

Desniveis dinâmica peculiarmeio piso proporcionamde espaçouma ao

interno central, ao mesmo tempo em que organizam as diferentes atividades

Os pórticos estruturais modulados pelas dimensões

adequadas às salas de aula, configuram-se agora sobre quatro apoios e não

desafio

parece 

projeto

Figura 13. Ginásio de Guarulhos. Vista do 
pátio interno.

lineares para as

Ginásio de Guarulhos, 1960.

previstas no programa.
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Figura 14. Ginásio de Guarulhos. Cortes.

três, ou dois, como Artigas havia proposto

residências. Alinhados pelo exterior, os apoios dos pórticos permitemnas

para além da vedação.mais Destacobertura plana avanceuma vez,
ambientesforma, chuvasolproteção naturalé oferecida emeaouma

proteção é ainda reforçada pelo usointernos. Em faces mais expostas, a

de painéis compostos por elementos vazados, que produzem pelo interior um

sombra comparado ao tradicional muxarabi. Grande parte doefeito de luz e
recebe tratamentorevestimento,eletodoestrutural,concreto sem

pátio internoNocontrastantes.deespecial através do coresemprego
com domuszenitaisaberturasArtigas utiliza pela primeiracentral, vez

pintura mural de amplasquestão ainda de inserircoloridos, umafaze

dimensões, da autoria de Mário Gruber.

públicas terescolas pareceA projetosdoisrealização paradesses
arquitetônicosmeiosdossimpatiaprincipio,conquistado, de a

ambas serãoPosteriormente, à época da conclusão das obras,paulistanos.

I

T 
i

I I I I

como no Ginásio de Itanhaém,

que a
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Figura 15. Ginásio de Guarulhos. Planta.

apreciadas pela imprensa especializada e também pela imprensa mais geral.

Nessa repercussões entre um público maior,ocasião, irão encontrar uma

de qualquer modo, despertadointeresse arquitetônico estava,vez que o
4recente impacto provocado pelas obras da construção de Brasília.

glórias de experiências felizes, Artigas pareceMais do que
Nesse ritmo demais e mais.ter sido estimulado desenhar e pesquisar,a

de proposição técnico-artística encontravam-se também outrosentusiasmo e

aquelestalvez,destacando-searquitetos Paulo, nosa queSãoem

de arquitetura.escolasrecém-formados járeferimos anteriormente, nas

fomentavam entre si a experimentação,jovens arquitetos, que
conhecimento pela arquitetura,aprendizadotroca, diálogo,a e ooo

L

Paulo,
> Paulo,
i Paulo,
(28),

1--------- i

como: Ginásio de 
Ginásio Estadual de 
Ginásio Estadual de 
Ginásio Estadual de 
jun 1962; Concreto 

São Paulo, Visão, set

desde o

artigos publicados em periódicos, tais 
São Paulo, Gruenwald, jun 1961;
São Paulo, Gruenwald, mai 1960;
São Paulo, Gruenwald, abr 1962;

Módulo (28), Rio de Janeiro, Módulo, 
revista Dirigente Construtor (11),

fixar-se nas

4 Ver a esse respeito diversos 
itanhaém, revista Acrópole (271), 
Guarulhos, revista Acrópole (259), 
Guarulhos, revista Acrópole (281), 
Guarulhos, São Paulo, revista 
aparente impõe-se em curto prazo, 1965.

Entre esses
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Artigas parece figura de um velho mestre,

qual é permitido, necessário e enriquecedor trocar experiências.

A aliança fatoresentre conjunturais estruturais que particularizae
aquele momento, minimo, indispensável para instigarmostra-se, no uma
produção arquitetônica peculiar consequente em São Paulo, que afinal,e

É interessante,pouco experimentara desse clima até ali. porque enquanto

inviabilizara qualquer proposta de unidade em termos

talvez não fosse de todo impróprio que tivesse sido considerada como uma

forma regionalizada, de fazer"paulista", modode certo pensar e

arquitetura.

sequência encadeada, outros projetos de Artigas vão contribuir,

enriquecimento da pesquisa arquitetônica quepor essa mesma época,

sobreSuas propostas parecem recair,vinha sendo elaborada.

essência de um conceito:a o

depois com

habitat urbano. Adoexemplarestomadasescolas, ambas comoas
sentido,plasticidade da volumetria pelo exterior tenderá, seranesse

internoconfiguração de ura espaçoexplorada por Artigas do quemenos a

possibilidades de fruição. seja,Ou como acheio dede esurpresas
instância,últimaapresentaria pelo exterior seria, emarquitetura se

ela se revelaria pelo interior. Mas valeria

cadadeâmbitoestrito um.definempelas intermediações que pouco o

certa consonância no plano das idéias e da prática. Desse ponto de vista,

Como numa

para o

arquitetônicos já desde o inicio dos anos 50, entre alguns dos arquitetos

a nosso ver,

com o

menos importante do que como

no nivel nacional se

reconhecido a partir das experiências iniciais com as

observar que os

que atuavam em São Paulo inesperadamente, parece ter se estabelecido uma

limites interior/exterior vâo se tornando mais fluidos,

da arquitetura como abrigo, possivel de ser

casas, e

ser reconhecido como a
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Quando está abaixo da coberturase quase imperceptivelmente já estáse
dentro, embora amplitude espacial visual insista dizera e em que se

permanece fora. O que definiria dentro e fora nesse sentido é o abrigo, a

cobertura, não vedações laterais. estabelecem unicamenteEstase as os
limites públicoentre privativo. livrementePercorrero e o o espaço
arquitetônico é dado à dimensão pública.

No projeto interior dedo Fórum da cidade de Promissão, São Paulo,

Artigas público queidéia da continuidade dovai reafirmar espaçoa

espaço privado dentro da forma arquitetônica de volumetria

retomar primordialmentedefinida. Fórum pareceSob aspecto, nooesse

de questõesdebateabertolugar deurbano,contexto paraespaçoseu

Em outras palavras,originadas nas relações humanas.

pública onde naturalmente algumas atividadescondição de requeremcasa

privacidade.

Possivelmente sidotenha

fundamentado

elaboraArtigasque

projeto fossecomo se

maior,escalacasa em

jáexemplo do *

ensaiado nas

públicas. partidoO

Fórum Promissãode
destereconhecido,ser

Figura 16. Fórum de Promissão.derivaçãomodo, umacomo

similaridade de concepção

o Fórum reafirma sua

interpenetra o
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do espaço arquitetônico proposto por Artigas para moradia. volumeOa
elevado do solo sustentado por pórticos, cria no nivel do pedestree um

amplo coberto permeado de jardins vai abrigar, blocosespaço que em
independentes, atividades de mais diretocontatoas com quem acorre

àquele local. Por meio de de fácil chega-se segundorampas acesso, ao
pavimento onde desenvolvem atividades caráterde eminentementese as

privativo. A concentração dos ambientes caracterizam maisque o uso

restrito permitiu liberarduas continuas do volume superior,facesem

grande jardins, sob aberturasdo centralparte rampas eparaespaço

exterior parazenitais dispensando qualquer cobertura, trazem ooque,

duplointerior pé-direitodedo prédio. Esse uneespaçogeneroso

passagem do público paravisualmente intermediandoniveis,dois oaos

decontradiçãoprivado. revelarvai espaçoSurpreendentemente, uma

arquitetônico que confunde habilmente o ambiente externo com o interno.

projeto do conjunto conhecidoDaquele émesmo oano,
Ali Artigas vai trabalhar essencialmenteSão Paulo Futebol Clube.

volumetria que pouco revela pelo exterior acontinuidade linear de uma

A cobertura planainterno. e asdosurpreendente dinâmica espaçoseu

longitudinais definem em principio, umfachadasdasrecortadasempenas

desenhosemi-fechado,volume suspenso e

gllllnjrnT I

1960.Figura 17. Vestiários do São Paulo Futebol Clube.

das fôrmas do concreto e

como Vestiários do

com a

que parece querer brincar com o

com a assimetria dos apoios.
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Na verdade, Artigas tirava proveito das experiências que havia realizado

enquanto elementos de um sistema estrutural, unindo-as

às experiências das sobre apoios, utilizada exemplarmenteempenas na

segunda residência José Mário Taques Bittencourt, para
sistema, duas soluções. sentido,Nesse pilar éque reune as o
cuidadosamente desenhado para servir

laje intermediária interna,a

empenas que sustentam a laje de cobertura.

Mas ao que parece,
Artigas não estava

í I Imuito interessado em

didáticoser na II I III
apresentação da

solução estrutural.

Recobre pilaresos

do pórtico

reforçandoescuras,

visualmente recuoo
destes em relação às empenas, enquanto estas são ressaltadas junto com os

apoios mais externos por meio de uma mesma pintura branca sobre concreto

aparente. Através desse recurso visual, Artigas consegue um resultado bem

que chegainteressante conjunto da obra, ano
Artificio semelhante derealmente foram adotados.

Ginásio de Itanhaém,já havia sido experimentado por Artigas no

de entrada.

Figura 18. Vestiários do São Paulo Futebol Clube. 
Corte.

linguagem

SB

como base de sustentação tanto para

com cores

uma maior generosidade aos vãos

ousados do que os que

criar um outro

no sentido de garantir naquele projeto,

com os pórticos,

como para receber parte dos esforços das

simular vãos muito mais
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Figura 19, Vestiários do São Paulo Futebol Clube, 1960.

O interior do prédio dos Vestiários do SPFC revela uma solução peculiar.

A ala ma i s compõe de dois pavimentos superpostos,à esquerda se
vestiários propriamente, caracterizandosuperiorencontram piso osno

blocos separados depela coberturaisolados, iluminados e por rampas

térreopavimento vaifluidez doacesso. A percorre o sequeespaço

da transparência do amploprolongando através da varanda restaurantee

ali localizados, que é elaborada de forma bemtoda a ala da direita,por
partir do piso térreo,continuidade visualmais livre. a

por planosniveisdiferentesconduzem compostosrampas escadas aose

E !
te-
b;-,

onde se

Preservando a
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assim toda parte de apoiocomo a funcionamento doao restaurante. Nos
pisos superiores salão de festas,se ambos prolongados
por meio de varandas, que fazem a intermediação entre interior e exterior

Aparentemente como quem está dando um recúo a toda essa ousadia que vinha
de todo modo

inicio de 1961, Falamos da
de praiacasa irmão Giocondo Vilanova Artigas, Caiobá,para seu em

litoral do Paraná, infelizmente demolida.

O programa muito simples

comprometido

experimentar outros materiais. Ainda assim, é possivel reconhecer nessea

projeto concepção de espaço arquitetônicoàfidelidadecertauma que
vinha térreo, éelaborando. único pavimentoResolvida a casanum

delimitada nas laterais em parte da frente, por empenas de pedra bruta.e

Auxiliadas dede madeira,pilares troncosinterior quatrono por

alinhados da fundação,blocossobreacomodados asosneoprenee com
O partido élaje plana da cobertura.servirão de apoio paraempenas a

interessante impõe pela amplitude do espaço central que separa dois

blocos maise serviços,cozinha outrofrontal paraconstruídos: aoum
áreafundo estende devolumes,dormitórios. usoEntre se aessespara

fundos do lotejardim que delimitacomum prolongada até oso
volume independentequal dormitórios. Umtambémabrem pequenose os

banheiro cria uma certa intermediação entre o grande espaçodestinado ao
área de distribuição dos dormitórios. A utilização de amploscomum e a

além do estritocaixilhos de madeira e vidro permitem vazar o espaço para

um projeto bastante diferente dos anteriores.

e se

caracterizando suas propostas, Artigas desenvolverá logo no

e a localização dessa casa num lugar bem menos

com facilidades tecnológicas, parecem ter instigado Artigas

encontram bar e

através de recortes na empena.

e para o
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limite configurado pela cobertura, incorporando visualmente áreaa

externa do jardim situado na lateral, a meio caminho entre abrigo frontal

Curiosamente, esse jardim acaba

se tivesse quase uma presença
central organização do espaço. Concorrem para issona

que o limita, assim como a luz que perpassa a ausência de cobertura. Esse

espaço aberto

Interessante praia deparalelamente à de irmão, Artigasque casa seu

estará também solução estrutural maisprojetos deelaborando dosum

sofisticada de Trata-se da sedeperiodo de intensa pesquisa.todo esse

bairro de Alto de Pinheiros,social do Anhembi Tênis Clube, no

Paulo.

programa que previa ampliaçõesAtendendo às solicitações
vinhalinearidade, maisdepropostaArtigas queprazo, retoma a

sequênciaItanhaém,Ginásio deacentuadamente propor umadesde parao
apoios é digno de especialdosmodulada refinamentode pórticos, cujo

única,sob coberturalinearinterior daquele conjunto oatenção. No
aberturas e fechamentosespaço vai se transmutando através de desníveis,

deSalãoexigências do programa.diferentesvariados, àsatenderpara
assim outrascobertas,quadrasfestas, vestiários, comorestaurante,

vão definindo segmentos criteriosamenteatividades de caráter restrito,

organizados no todo que compõe a unidade espacial.

ao mesmo tempo.

o bloco dos dormitórios.

inesperado diálogo interior/exterior qualifica o

a empena de pedra

em São

de um

se confundindo com o interior da casa, como

e fechado

a médio

para veículos e
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nesse sentido, que Artigas trabalha
aqui com extrema habilidade o desenho de um pórtico que, superando aquele

ganha elegância e versatilidade
cumprimento de funções diversas.no Neste construção dacaso a

T3
í.

Figura 2O.Anhembi Tênis Clube. Cortes.

àlinearidade pórtico, devidoresponsabilidadesgrandesimpunha ao

sob coberturadiversidade de apoio. Istonecessidadesdas porque, a

mínimo,variado.única, Nopavimentos alterna-senúmero deo

próprio uso diferenciado, requeriam condições especiais.

¥¥- *

*

Figura 21. Anhembi Tênis Clube. Planta.

fora dos limites da cobertura,Alinhados pelo exterior, e

internode principio,pórtico básico garantem,

estruturasurpreendente requinte dessaContudo,totalmente liberado. o
Além de sustentarem aoestá

-=Ê>S. _i6._

I
4 .

. V ¥

J-Al AvOv-á-- fc

pretendiam contemplar a

f

A__A„ _ A

desenvolvido para os Vestiários do SPFC,

os apoios que

Não se poderia deixar de reconhecer,

configuram o

no desenho dos

um espaço

de modo

seus dois pontos de apoio.

criação de vários tipos de recinto que, pelo seu
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separadamente, 03

apoios foram ainda pensados de forma receber águas pluviaisa as

provenientes da cobertura:

caem para dentro de cada um deles, obviamente dotados de calhas

internas. Painéis

cegos,

transparências e

aberturas, cheios e

vazios, pisos que

alémavançam para

do limite de

alinhamento dos

pórticos jardinse

que interpenetram o

interno,espaço

conferem aoFigura 22. Anhembi Tênis Clube, 1961.
conjunto desta obra

uma dinâmica muito particular.

essência desse partido arquitetônico que,O

estejatalvezdo abrigo,primeiranoçãodissemos, exploracomo a
Garagem de Barcos do Santapaula Iate

também do inicioem São Paulo,Clube, às margens da represa Guarapiranga,

de 1961.

elaboração arquitetônica que vinha permitindo

sido sintetizado comArtigasa

III

1

caso limite de simplicidade e

Todo conhecimento técnico e

jorrando abertamente como num efeito cascata,

e ousadia,

as águas

a cobertura

parece ter

e as lajes intermediárias,mesmo tempo ou

criar com técnica

representado no projeto seguinte, a
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concepção deste projeto, formulado a partir de
i

único dasob

criarcobertura Artigas aproveita

extremidades outras

atividades previstas no programa. À direita, distribuídos em dois niveis

À esquerda,vestiários.acomodam depósitos para motoresse e,

restaurante e administração. O partidonivel superior,

estrutural da cobertura é o que vai se distinguir com tal requinte que,
sobrefazdiscursoindependente adoqualidade queda oespaço,

falar por si.

r in

plasticidade da obra chega a

audaciosa sensibilidade na

enquanto concentra nas

uma cobertura plana confundida com seus próprios apoios.

um vazio

ocupando apenas o

terreno para

o bloco

Figura 23. Garagem de barcos do Santapaula Iate Clube, 1961.

central reservado aos barcos,

e velas

O partido arquitetônico se destaca pela clareza:

o desnivel do
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contrárioAo do Garagem de Barcos cobertura énãoaparenta,que a a

continua: são três la j es independentes completamente integrantes doe
arrojado sistema estrutural desenvolvido ali por Artigas. conjuntoO

volumes assimétricos acaba constituindoempenas e se

estruturalmente solto e independente, simplesmente

apoiado sobre sobre àsjuntas de neoprene diretamenteroletes

fundações chegam até nivel do segundoà superfície.aflorando oque,

de praia depavimento. A exemplo da
concreto ciclópico.deformaGiocondo, emprega pedra brutaArtigas na

tempo delimitarfunções de arrimo, fundações,para cumprir as
Este piso, que se eleva pouco acima

guarda dosdepósitosacomodada original do paracota terreno, os
lançando-sepropriamente,barcosdeequipamentos também garagemae

1

1 n j

de barcos do Santapaula Iate Clube. Elevação eGaragemFigura 2 4. 
corte.

/rc
EI

j~in

--nn
i

e ao mesmo

o espaço interno no nivel mais baixo.

como um bloco único,

de aço e

formado por lajes,

seu irmãosolução adotada na casa
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ainda, rampa, até as águas da represa para facilitar o
dos barcos. nivelOacesso superior, constitui plano doque o mesmo

restaurante, caracteriza-se pela abertura visual espacial dose
horizontes delimitados pela cobertura, interrompidos apenas pelo volume

independente dos vestiários, de

lado, pelo bloco daum e

cozinha administração, de.! efim
outro.t
A despeito do apuro técnico, a

detémdeGaragem Barcos uma

arquitetônica tãoconcepção

singela, que fica quase diluida

grandiosidade da paisagemna

A transparência com quelocal.

pelaflui, tantoespaço

desenhodosimplicidade como

obra,pela horizontalidade da

garante uma pacata presença num

qual pouco chegacenário ano

interferir.

gratificantemodo,tododerepresenta, oEssa projetosdesequência

Artigas vinha conduzindo na prancheta.

podemosqualprojeto,deatividade naEm intensaàparalelo sua
das contribuições da engenharia, Artigasreconhecer a presença marcante

criação de umacontinuava avidamente empenhado,

de 
nivel

] I
i

Garagem 
Iate

barcos
Planta

de 
Clube.

Garagem 
Iate Clube.

no IAB, na batalha para a

trabalho que

Figura 25.
Santapaula 
superior.

Figura 26.
Santapaula 
inferior.

e através de suave

de barcos do
Planta do nivel
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legislação profissional própria arquitetos. Isso permitiria,para os
enfim, desvincular uma profissão da outra.

No discurso feito como paraninfo dos formandos da FAUUSP em 1958, Artigas
premência dessa questão. novos colegas,

afirma "A Arquitetura é antes de tudo expressão cultural deque : um povo;

serve do da produção industrial, sobre os quais

tambémexerce influência mais adiante:E "Quandosua

reivindi camos arquitetos organismo próprio que orientepara os um o

destino cultural da Arquitetura, seio da engenhariaencontramos no

nacional algumas de descontentamento.expressões Entretanto, os

terreno de ação da Engenharia. A Arquitetura é

caminho contém visão técnicaúnico.à original Elaum parte, a eme

convivência Convivência difícil, cheiaartística. devisãocom a

terreno da forma. As formas são

proposiçãotecnicamente justificáveis. Mas a

pesquisa formal tem conteúdo humano.

A visão do engenheiro é essencialmente técnica.condiciona Ostécnico.o

iêarquitetos não disputam

A despeito das amplas discussões

colegas arquitetos do Rio Grande do Sul, curiosamente,toda a década com
dedainaugural FaculdadeaulaArtigas proferirconvidadoé aa

Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em

1959.

2a.FVA/PINI,Paulo,João
22

as posições dos técnicos.

e divergências que mantivera ao longo de

contradições. Não pesquisamos somente no

Cf. Artigas, 
edição, 1986. p.
op.cit. p. 24

arquitetos não disputam o

criadora. "

Dirigindo-se aos

inicial na

avanço técnico e

válidas quando puderem ser

0 humano, na Arquitetura,

Arquitetura e

que se

Batista Vilanova. Caminhos da Arquitetura. São

já enfatizara a
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Naquela ocasião, além de reafirmar

das condições sociais brasileiras, Artigas retoma

respeito da legislação profissional. Ligando dois aspectos essenciais,
formação de arquitetos exercício profissional, Artigas destaca: "Ose

dois problemas são

vida prática,

especialização da engenharia. Curiosa confusão esta da engenhariauma

arguitetura arraigou espíritotãocom tempoa seque em pouco no

coloca questão da economiaMais adiante, termosema

nacional: a arquitetura no Brasil não têm"Meus senhores: e

muito, devidofaz talvez ànãoorigem. confundiramElasa mesma se

insignificância Engenharia,à país deproblemas propostosdos num

engenheiroeconomia agrária

penúria. Mas tenho para mim,eu

desenvolvimento da engenhariapior contribuiçãoestudo, aoque a

confusão entremais notável contribuição paraarguitetura, aa

trazida pelo decreto•atividades foidistintas,tão

o piorNem afirmotodos quebenefíciosos

arquitetos num só estatuto, o

éduas profissõescondená-lo. As umasi só

também tem conteúdo artístico-cultural,essencialmente técnica,- a outra

Realmente, ele não legisla, nem para uma nemsão por isso contraditórias.

faz ostensivamente é dar à indústria da

23.569a,

e arquiteto datado de

o empenho dos arquitetos para superar

op.cit. p. 27
Refere-se ao decreto que regulamenta as profissões de engenheiro 

1933, durante o governo de Getúlio Vargas.

e é

o discurso a

a engenharia

o atraso

E o

brasileiro. "7

se fez de arquiteto por

apesar de

e rudimentar.

as duas

neste decreto foi confundir engenheiros e

na realidade um só. Desde os bancos universitários à

uma tese que vos deixo para melhor

e da

para outra das profissões. 0 que

somos denominados

bastaria paraque por

que se alega ser causador.

e caracterizados como profissionais de
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construção, especial àse grandesem organizações imobiliárias, um

diploma de engenheiro de arquiteto 'explorar'ou uma palavrapara

textual engenharia, arquiteturaa urbanismoa e. . o que em seus

É interessante notar que Artigas nesses discursos que refletem muito da

ebulição das questões nacionais de momento,

movimento de renovação

pais . Reivindica inclusive justa estatura parano profissão,uma a a

partir do papel exercido pelo arquiteto "moderno", como explicita: "O que

salvou argui te tônica nacional do total desaparecimentoexpressãoa

proposto no decreto 23.569 foi o movimento moderno,

exprimiu nacionalidade, desejo decontidodesejo de progresso onao

passado de país semifeudal e agrícola.as

dos pioneiros Arquitetura Moderna éNeste damovimentosentido, o

„iobase do desenvolvimento de nossa Arquitetura.

o valorArtigas destaca ainda em várias passagens desses seus discursos,

internacionalmente

referencialtomandobrasileira","arquitetura amoderna comoa

exuberância de Brasilia.

sua própria práticaMas curiosoo

comprometidamaismuito amomento, comprofissional naqueleestá,

instância visavam,estesúltima comoEmconstrução de outros rumos.

9

10

legítimo e representa a

na medida em que ele

op.cit. p. 28
op.cit. p. 30

ouvidos soa... loteamento.

grandiosidade daquilo que representava nacional e

se coloca sempre ao lado do

e a

uma arquitetura moderna

amarras do nosso

que caracterizara enfim,

romper com

é que ao contrário de seu discurso,
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vimos, uma interferência mais concreta no cotidiano. Se nessa prática, e
jnão poderia deixarcomo de reconhecemos semelhançasser, todocom o

processo de modernização que envolveu a arquitetura brasileira, teríamos
considerarque tempo, significativasao diferençasmesmo as que a

produção de Artigas vinha apresentando em relação ao que era exaltado por

ele naqueles discursos.

que desde a retomada da atividade

profissional 1956, Artigas empenhava-se pesquisar técnicaem por e

formalmente outros caminhos que permitissem à arquitetura desempenhar um
papel mais efetivo em
todos níveis. às existentes.pelo NesseOu contrapor-seos menos,

sentido, expor através da arquiteturaArtigas parece não hesitar asem

"modernidade" técnica e artística em franco confronto

conservadorismo das relações sociais. Talvez por isso, tentava tão

insistentemente forte impactoàquela linguagem dealternativascriar
rebuscadas,volumetriasvisual, àarquiteturaassociartendeque a

possibilitadas sobretudo pela plasticidade do concreto.

obra arquitetônica pela exuberância formal com que se insere

propósitos.paisagem parecia cada seusna

construção de uma arquiteturafrancamente interessaria

arquitetura elaborada por dentro, muito mais do"pelo avesso". Isto é, a

vaiArtigas apostardireção, naCaminhandoque fora. nessapor

de despretensiosavolumessimplicidade horizontaisplanos nosdos e

sentido do que a arquitetura poderia oferecergeometria, para avançar no
eximisseNão porconstruído.pelo que seinterior enquanto espaço

qualidade do objeto arquitetônico seracompleto do compromisso

com o

contradições de uma

Distinguir a

no processo de transformação das relações sociais

com a

a Artigas era a

O que

Há que se ter presente a esse respeito,

vez mais distante dos
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inserido paisagem, énãona O tentava explorarque era a
possibilidade da arquitetura mais intensamente fruidaser do que
apreciada à distância. Tal postura talvez ficasse mais clara se
considerássemos transformações que foram se configurandoas
da própria linguagem arquitetônica desdesua a
1956. riqueza das condições do momento, permitidas inclusive pela

construção de Brasilia

reconhecermos ainda que não seria apenas uma questão de linguagem. e sim
da reformulação de teses arquitetônicas.

Senão, vej amos. Ao alguns projetos de escolas públicas.

Artigas aproveita oportunidade para papel escolaa repensar o que a

pública defrontar maissociedade.representa na

questão já longamente residência,conhecida aproveitasua, a para

lugar onde se estabelecem e se definemrepensar a

primeiras relações sociais. Ao se ver às voltas com projetos de clubesas

ou ligados

espaço do lazer ligado à convivência humana e à natureza.

Por fundamental importânciaquestão dequalquer porta de entrada, uma

ressalta das intenções de Artigas

principal proposta estava relacionada à criação
relações humanas. A busca desseda arquitetura como abrigo que promove as

permanência está representadasentido suasnas

talformulada com todasobras. Talvez mais insinuada do que

colocar no universo arquitetônico

diante da possibilidade de desenvolver relações mais humanizadas entre a

sociedade. Sob essa perspectiva,

e do súbito interesse pela arquitetura, é possível

a expressão artísticahipótese tendia a

com uma

Dada a

se deparar com

no interior

casa como moradia, como

a partir do trabalho realizado nessa

ao lazer em geral, responde com propostas que fazem repensar o

unitário de igualdade e

retomada do trabalho em

etapa. Ao que parece, sua

as letras,

Ao se uma vez

bem isso.

a fluidez de um espaço que não procura
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esconder contrário,mas, ao potencialidades humanas, coloca
dimensão muito maioruma para as responsabilidades mútuas. Desestimulado

enclausuramentoo pela própria configuração do restariaespaço, a

emancipação do aprendizado da convivência Tanto para

compartilhar interesses coletivos

de respeito às individualidades.

Na

reconhecemos que o principal problema arquitetônico

que Artigas

dessa resoluçãonatureza, recaia sobre da "grande cobertura". Alia

estaria exterior/interiorabrigo essencial, limiterepresentado o que

permitirá liberar relações sociais possamespaçoo

fluir isto é.construtivo, do embatecom plenitude.

encaminhamento do problemarepresentação e o

técnicos.contava Estescapacitação aos avanços passamcom e coma

adquirir obras, tivemosimprescindívelpapel suas como aemum

de alguns exemplos, qualificação dosatravésoportunidade de naver

que permitiriam a composição desse novo espaço arquitetônico.recursos

1961 o projeto de

prédio da Faculdadeuma de obras mais conhecidas osuas

Cidade Universitária.de Comoda USP,Arquitetura Urbanismo nae
desenvolvendo devinhatodo repensar adecoroamento queprocessoo

escola

representaria muito concretamente as principais teses de Artigas. Tanto

o projeto da FAUUSPe o

Parece ter sido com esse espirito que Artigas assume em

como para estabelecer códigos internos

no âmbito público.

prática no cotidiano,

e respeitáveis:

passagem do que poderia ser considerado como pensamento teórico para a

espaço arquitetônico sob novos parâmetros,

se colocado para o enfrentamento de uma proposta

entre a

do ponto de vista da arquitetura, como do ponto de vista do ensino.

a forma construída,

parece ter

revelar as

interno para que as

Do ponto de vista
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Pensando oportunidade da
elaboração do projeto do prédio da FAU levar adiante,novo para e
paralelamente, proposta para reformulação do ensino de arquiteturauma

que se daria dentro dele.

Talvez não fosse impróprio observar relação duplo papelcom a esse

assumido por Artigas projeto da FAU, dois aspectos de naturezasno um

é que Artigas vinha participando da comissão de

Ao assumir o projeto nessas

condições, vislumbrado, partir das possibilidadesterparece a que se

prédio da FAU como parte integrante deapresentavam,

e não na

assumindo. Naquela ocasião,perspectiva acaboude isolamento osque

planos vários prédios segundoimplantação dessesapontavam para uma

conduz à Escolaavenidacerto alinhamento, grandedalongo queao

ofereciaPolitécnica. issoarquitetônico,vistadeDo aponto

oportunidade de estabelecer um interessante percurso para relacionamento

através da interligação entre osentre estudantes das diferentes escolas,

Geografia davários História USP,prédio daprédios. partir do eA

projetado por Eduardo Corona, seria possivel caracterizar

prédiosváriosinternamenteperpassandode ospedestresrua que,

incluiria também a FAU como parte do passeio. Essa proposta,previstos.

inviabilizada pelas posteriores modificações no quadrocontudo, acabou
uma radical interferênciapolitico do pais, que trouxeram em sua esteira,

sentido, diversosinteressesestudantil da Universidade. Nessevidana

constituiridéia inicial de aconcorreram para que a

futuro.

■3

I
só tempo espaço e programa, Artigas toma a

xi Ver a esse respeito, entre outros: O 
Prefeitura da Cidade Universitária, 1985.

espaço da USP:

uma espécie de

a um

passagem interna

presente e

instalação do campus da Cidade Universitária.

Sao Paulo,

pouco diversas. Um deles,

a proposta do novo

um conjunto de prédios ligados às ciências humanas e politicas,
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através dos projetos previstos para os prédios intermediários, não fosse

levada adiante. Do plano original, isolamento dos dois únicos

FAU.

O outro aspecto valeria lembrado, é desde primeiraque ser que a

tentativa de reforma do ensino de arquitetura na FAU, em 1956, Artigas já
vinha defendendo diferenteproposta encaminhamento dessauma para o
ques tão. As perspectivas ensinoapontara naquelaFAUque para o na
ocasião, pretendiam colocar contraposição excessivo rigorse em ao

técnico herdado Politécnica, vislumbrandoda aprendizado maisum

diretamente ligado à prática. base do ensino da arquiteturaNa para

dominio da linguagem do desenho como estimulo essencial

à criação, incentivar a sintese do conhecimento técnico

teórico do estudante através do trabalho na prancheta,e

ponto fundamental.

As primeiras repercussões da proposta de Artigas para o ensino serão mais

como éou menos imediatas. Apresentada durante

sendo parcialmentetornou-se alvo das mais amplas discussões,conhecido,

Readaptado meio develho prédio da Rua Maranhão 88.

conformação espacial minimaimproviso para permitir a

da antigo prédio da FAU atendiaproposta. o

naquelasviabilizaralunos, experiência mesmosecomeçou aque a
condições.

tiveratambémArtigasPara da FAU, ado interessealém limitesdos
conteúdo de sua proposta pedagógica durante osoportunidade de expor o

prédios construídos: numa extremidade a História e Geografia,

Artigas, estava o

o Fórum de 1962 da FAUUSP,

se impunha como

implantada ainda no

a um número tão reduzido de

e nesse sentido,

na outra, a

restou o

ao encaminhamento
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trabalhos da Comissão de Formação Profissional da UIA, União
Internacional dos Arquitetos,
tudo indica, recomendações deas portador obtiveramque era um
acolhimento muito favorável entre o conjunto avaliado. Quanto ao projeto
arquitetônico propriamente, vários
do prédio da fossenovo iniciada,FAU finais de 1967. Suasem

repercussões portanto, serão bem posteriores.

Elaborado 1961, praticamenteem

Barcos do Santapaula, projeto da FAUo

contradição entre volume fechado e espaço aberto.

Artigas propõe cobertura translúcida, sustentadapara a

lateraisfacespor de detempo,empenas concreto que um

sólido geométrico que, elegantemente elevado do solo pelos apoios, define

acima da linha do olhar humano limites do contorno arquitetônico.os

Sob flui inesperadaalçado do chão,grande volume o espaço comesse

liberdade. No nivel do pedestre transparência com que a arquitetura sea

integra à paisagem do entorno chega a ser desconcertante.se

interior do prédio é imprecisa.A própria passagem do exterior para eo

cuidado sutileza dessaespecialArtigasmerecido de naparece ter

intermediação. Surpreendentemente, vai se percebendo o ambiente interno a

espaço que atrai o olhar e convida ao percurso.

O recinto é aberto. A configuração da arquitetura pelo interior provoca

São as formas arquitetônicas que vão definindo o espaço, mais nitidamente

partir da ampliação de um

relaciona e

anos se passaram até que a construção

se notabiliza a nosso ver, pela

realizada em Praga ainda em 1962. Ao que

FAU uma enorme

na sequência do projeto da Garagem de

um impacto. Leva à impressão de que as vedações foram quase dispensadas.

são ao mesmo
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demarcado por volumes independentes, máximo de transparência,ou
aonde ter sido imprescindível. No mais,parece a proposta arquitetônica

apostar estreitoparece relacionamento ambientenum externo,com o
portando contradições inerentes mais diretocontatoas ao com as

condições colocadas pela natureza: noite, calor, frio.a o o o
vento, chuva, intensidade da do sol. nivel maisluz baixo àDoa a

cobertura. centralimperiosa do vazio define organizaçãoa presença a

formas e volumes se exibem pelo direito

pelo visualidade apreensãodespudorada garantee Essaavesso. uma

imediata à semelhança dedominio inesperado do espaço.e um

ganha destaquepública iluminada pela cobertura,grandeuma opraça

"salão debates,caramelo", lugar por excelência de exposições, eventos,

festas e manifestações coletivas.

Figura 27. FAUUSP. Vista do "salão caramelo".

interna e

com o

amplia as visuais. Ali,

o dia,

No centro,
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Rampas largas internas, elementos fundamentais dee

ligação váriosentre planosos

intercalados circundamque a praça
central. rjSuperpostos facenuma e FWT3 fftO

noutra desnivel, planosem esses
I

foram cuidadosamente explorados para

distribuir de modo, jcertoe,

hierarquizar, diferentes atividades

previstas programa arquitetônico.no

Lances de elevadorescadas ume

opostos às auxiliam arampas,

circulação vertical âmbito maisnum
Bibliotecaldepartarhenlos

interno escola.cotidiano da Aao

disposição permite,desses acessos

pavimentos,todosem quase os

circular dolivremente tornoem

grande espaço central.

A entrada,partir do piso da por

onde "salão caramelo",estendese o

portaria e diretória, pode ser visto
Ilogo abaixo meioàauditório e,o

entrada para laboratórioscaminho, Laboratóriostauditórioa

gráfica. O passeio pela rampa quee

vaiconduz superiorpavimentoao Figura 28. FAUUSP. Plantas.
trazendo prédiododentro apara

iluminadopiso fartamenteEsseladodo oposto.perspectiva externa

"ponto decaracteriza
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suaves desenham ruas

um lugar de descontração. De um lado está o bar,
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encontro" da escola, do outro,

atividades acadêmicas. Um despretensioso "caracol", espaço semi-reservado

que permite usos diversos, separa visualmente

cada das áreas.a Meio piso acima, desfrutando deuma um privilegiado

lugar central destaca biblioteca.da Caracterizado pelase a presença

transparência dos caixilhos com vidro, esse volume relaciona de modose

muito particular com interior tempo. Aberturas paramesmo

ambos lados, possibilitam o interessante contato da bibliotecaos

central tambémpraça da escola paisagem circundante. Oae, com

prolongamento àsdesse face abrigapiso, oposta setoresrampas,na

ligados à nivel,mais meioadministração. Subindo encontram-se os

diversos departamentos junto à face do prédio, parte mais central,

volume projeta balanço,configuradoparcialmenteno que se em o

denominado Atelier Interdepartamental, AI, originalmente contemplado como

lugar nivel atinge-seMeio acima,das práticas interdisciplinares. o

reservado aos estúdios. Nessa cota do prédio, é possivelgeneroso espaço

do interiorreconhecer de trata-seconcretopelas paredes quecegas

daquele grande volume rigorosamente geométrico que pelo exterior se eleva

laje dado luminosidadesolo. paradoxalmente, aque perpassaMas a

invade todo aquele pavimento de pé direito duplo, produz uma

principal espaço de

estúdios alunos deCincotrabalho professores. paraestudantes epara
extremidade à outra do

Uma passagem central,levemente demarcados por divisões baixas.prédio,

trânsito dosmapotecassuficientemente comportar olarga epara

troca entre alunosestudantes,
dos vários níveis, ao mesmo tempo em que distribui as entradas principais

Meio piso acima.dos também ligados entre si.estúdios,

e concede alguma intimidade

com a

liberdade. Ali está o

primeiro a

curiosa sensação de abertura e

e na

cobertura e

e exterior ao

uma ampla área para exposições

o contato eune as extremidades e propõe

e outras

no nível mais

quinto ano, seguem em sequência de uma
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Figura 29.

alto do que aparenta

às salas de aula

iluminados pela cobertura. duasitiais extremidades,Nasuma vez

distribuem-seconcentrados diversos pavimentos.superpostos ose nos

blocos localização das caixasde tirando partido dasanitários, mesma

d'água, acima da cobertura.

FAU éDo ponto vista estrutural,de na

laje da cobertura,muito interessante. Para

translúcidos, Artigas criadomuszenitaispelas aberturaspeso com

auxiliadas no interior por duas sequênciasempenas laterais sobre apoios,

de pilares principais, dispostos na longitudinal à

do prédio. Com isso, Artigas subdivide emempenas

das laterais será ocupada por lajes superpostas,três cadapartes: uma

vazado.com desníveis si, enquanto permaneceentre o

lajes intermediárias,garantir balanços variadosPara nassustentar e

duas outras sequências de pilares

à meia distância entre a projeção da empena
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com alturas diferentes são introduzidas

um terço dos limites

sustentar a

alinhados por toda a

ser um volume fechado,

face do prédio ee ao anfiteatro,

e os pilares principais que

outra rua interna dá acesso

aliviada de seu

um terço central

o amplo espaço entre

a solução empregada por Artigas

FAUUSP. Corte.
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aj udam sustentar cobertura.a solidarizaçãoA de todo sistemao

estrutural dá através das rampas de um lado, e pela continuidade dosse

pavimentos, incluindo escadas e elevador, de outro.

Quanto à solução adotada apoios das laterais,externosnos empenas

Artigas parece ter tirado partido de alguns ensaios que havia feito desde

segunda casa Taquesa Bittencourt. Como recortasse parte do concretose
das interstício deentre sustentação,empenas pontosno os consegue

reduzi-las ponto de fazer o plano caracteriza face doa com que que a

sólido interpenetre numa delgada pirâmide que vai lhe servir de apoio.

Curiosamente, apoio aparenta um seccionamento,à meia altura do solo, o

segmento de pirâmide suportandofosse conjuntocomo se oapenas um

superior, este sim formado pelo plano da empena que se abre delicadamente

volume piramidal. É claro que um desenho tão requintado vai prescindirem

deliberadamente das noções precipuas de empena pilar, confundidos noe

do prédio,à distânciapapel vistade despeito disso,"apoio". A a

aquele sólido horizontal decontinua concretotraindo olhar: pareceo

realmente elevado por pilares.

não pudesse deixar deDiante talvezde tanta elaboração, ser.comoe

reconhecemos proposta da FAUna
demonstraFAUde quaisquer valores aArtigas. deAcima

12

FVA/Nobel, 1989. p. 71.

simbólicos12,

um momento muito especial na trajetória

nesse sentido, as 
Artigas por ocasião de seu

Interessante lembrar nesse sentido, as palavras do professor Flávio Motta durante a 
arguição que faz a Artigas por ocasião de seu concurso para professor-titular da FAUUSP em 
1984: "Vou fazer uma pergunta. Professor, você sempre teve uma paciência enorme em alongar 
as discussões sobre arte comigo e de mostrar, levar às casas que você construía, à 
Faculdade... O que estava sendo feito, que se pretendia fazer. Mas tenho umas duvidas 
atrozes... Quando estavam terminando esta Faculdade, fomos lá na altura do bar e, não sei o 
que houve, alguém bateu palmas, não sei o quê, veio um som incrível e perguntei a você: 
'Você está fazendo arquitetura que canta, que tira som?' (aliás, desta escola saíram muitos 
músicos que fizeram até 'construções'). Estou com dúvidas atrozes porque tinha uma frase 
(vai ao quadro-negro e escreve): 'É preciso fazer cantar o ponto de apoio'." Cf. João 
Batista Vilanova. A função social do arquiteto. São Paulo, FVA/Nobel, 1989. p. 71.
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algumas hipóteses arquitetônicas constituídas através de um instigante
processo de pesquisa. Ao mesmo tempo, parece conter na sua espacialidade

fundamentos de ideais defendidos por Artigas à respeito da convivênciaos

humana. Irreversivelmente contém sua mensagem politica.

Mas prédio da não é,o FAU vimos até aqui, obra única. Ecomo nem
constitui, sentido, excepcionalidadecerto conjunto danum uma no

Talvez fosse mais

interessante considerá-lo sintesede entre propostacomo a

arquitetônica de Artigas e o ensino da arquitetura proposto por Artigas.

Mesmo periodode vista todopoderíamos perdernãoporque, que o

compreendido revela de particularinicio de 1964,1956entre see o

importância no percurso desse arquiteto. Não que ganhe especial destaque

pela até comparadasseriamquantidade de obras. Estas sepoucas por

carreira profissional.exemplo, de 0sete primeiros sua queanosaos

francamente é nivel de pesquisarelevância, queomerece

sentido de construir valores qualitativosArtigas elabora e propõe. no

fazermais Tantoligados humanas.às relações como nono pensar

arquitetônicos.

âmbito mais geral,

Brasil seria possivel reconhecer também,da ciência que

algo de particularmentedetinha60inicio dosperíodo doesse anos

Nos diversos setores de atuação as possibilidades pareciam sepromissor.
pela abertura de caminhosver ampliadas. A vontade de conquistar

à grande parte da produçãoainda inexplorados, imprime uma

sentido,observarInteressantecultural tomava lugar. nesseentão,que

a todo o panorama da cultura.

o novo

um momento

produção de Artigas como muitas vezes parece colocado.

e das artes no

a nosso ver,

marca comum

Se nos remetêssemos, num
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dospropostasque culturaisas setores tendiam a acolher, cadae vez
ma is, mazelas sociais do pais. Como incentivo à urgência que pareciaas

acompanhar pairava o clima de conscientização

politização com que tais questões vinham sendo enfocadas,e em particular
meios acadêmico-culturais.nos tudo indica,Ao peloque e menos

aparentemente, progressistas da sociedadesegmentos contavamos com a

perspectiva de politicoestabilização do quadro nacionaluma para

reconhecer despeito dos sériosanimadores, talvezavanços a

equivocadamente tomados por episódicos.

Quanto à discussão das questões da arquitetura moderna, que tantoacerca

opinião dos arquitetos durante a década de 50, parecia

caminhosbusca detambém apaziguadamodo,deestar, certo quenessa

já visualizados à meiaatingissem desejadossociaisconteúdos eos

impacto das repercussões dedistância. sobaindaInteressante oque

desfrutando dearquitetura brasileira continuavaBrasília, espaço naa
demonstram por exemplo asimprensa para divulgar algumas opiniões, como

Brasil, Rio deJornal dolongas páginas Suplemento Dominical do nodo

reservadas à publicação do I Inquérito Nacional de Arquitetura,Janeiro,
durante o ano de 1961.organizado por Ferreira Gullar,

questõesdeixariam entreversinais queAfora isso, alguns outros

realmente chamavam à polêmica.

desses momentos talvez esteja representadoPara Artigas, um
realizadopromovido durante o II Congresso Nacional de Críticos de Arte,

respeito.

I

faltou ao
21-44 .

esse respeito, entre outros: Reis Filho, Daniel Aarão. A revolução
- Os comunistas no Brasil. São Paulo, Ed. Brasiliense, 2a. edição, 1990. pp.

abalos13

havia mobilizado a

13 Ver a
encontro

num debate

esse outro encaminhamento,
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São Pauloem dezembro de 1961. Como professorem profissional dee
opiniões respeitadas, Artigas é convidado participar desse encontro.a

"Arquitetura Moderna no Brasiltema traços autóctones", se
defrontavam alguns arquitetos criticos de discutire para a
arquitetura moderna desde primeiras manifestações Brasil. Comosuas no
intenção, esse

possibilidade, ou não, de caracterizar a produção de arquitetura moderna
pais pelasno

Artigas, referindo-se à "arquitetura brasileira", defendesempre nessa

ocasião, hipótese de que a arquitetura moderna produzida aqui continhaa

caracteristicas ligada determinadas condiçõesnacionais porquanto a

particulares sentido, destaca: " (.. .)Seprópria produção. Nesseem sua

tivéssemos arguiteturamovimento dado modernohistóriafazerque a

brasileira alturaparticularmente dosindispensável, nestaseria

acontecimentos, partir do notável

Silva cujo perfeito1922',modernaBrito, demovimento arte'O em

artísticodesenvolvimento doconteúdo, cuja significação o

avaliar todadecapacidadeBrasil ainda tivemosnão em suaa

também, vê-se mesmo da análise do movimentoprofundidade. Por outro lado,

posição da arquitetura brasileira énãoda arte moderna de 22 que a

relação com uma expressão artística de caráter imediato,

nacional qualdesenvolvimentoimperativo dosim aotodomas um

estranho o desenvolvimento industrial de nosso

que hojeeconómico-socialpaís estruturatodadecrescimento ae o

M A mesa de discussões era integrada por ícaro de Castro Mello, Flexa Ribeiro, Vllanova 
Artigas, Antonio Bento, Lourival Gomes Machado, Mário Pedrosa e Celso Kelly. A esse respeito 
ver texto publicado em Arte em Revista (4), ago/1980, SP, pp.79-87.

evidentemente não pode ser

arte14

simplesmente uma

suas eventuais peculiaridades, como "brasileira".

debate parecia interessado em confrontar opiniões sobre a

e seus

mesma para

livro que acaba de escrever Mário da

Sob o
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E prossegue:

desenvolvimento da arquitetura brasileira período de 1922 aténesse

1961,agora, implicaem confirmarmosquarentanesses anos, que o

arquiteto, estéticas com que se defronta,

está

«16certa forma, deseja que sejam definidas. Mais adiante, seguindo o mesmo

raciocinio, analisar históriadefende doposição: "ãosua a

desenvolvimento país , funçãoda arquitetura donosso em mesmoem

desenvolvimento do mundo após 1922, é imprescindível, pelo menos esta é a

minha opinião pessoal, que formulemos teses desse desenvolvimento que se

possam conter dentro da história do nosso próprio país, da nossa própria

esse conteúdosociedade, medeiam entre 22 e 45, para que

polêmico, nãodesviar encontramaspectospode queparaque nos

levenós. nãoobjetiva imediata dentro de tomarcorrespondência anos

superestrutura ideada que não corresponda à lutapartido face deem uma

arquitetos brasileiros, travar paranós , temos queque os

Abordandodesenvolvimentoformas convêmmais aoque

expõe,Artigasdiretamente influências externas, nessaquestão dasa
encontraria raizes nooportunidade.

teóricoconteúdo"Nós absorvemosAndrade: oOswald dedepensamento

deglutimo-lo, mas digerimosexterior.

Trata-se então, dado o desenvolvimento prático e objetivo daque é nosso.

cít. 
cit. 
cit.

I£

15 op.16 op.17 op.

e que a corrente que ele representa, de

p.80.
pp. 80-81.
p. 81.

acompanhamos.,,1S

em relação às teses técnicas e

defende teses que lhe são caras,

nesses anos que

em função desse objetivo

brasileiro. "17

sua crença numa tese que segundo ele.

na posição de

em função de uma realidade que se

encontrar as

um homem que faz da profissão uma

destaca no cenário do desenvolvimento técnico,

a análise dos caminhos seguidos pelo

visão do mundo e
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arquitetura brasileira no planejamento em geral, de saber quais serão as

ideias deverão servir deque à continuaçãosuperestrutura de seu

mesmo debate com o poeta e critico de arte Ferreira
Gullar, que além de questionar a ausência de critica de arquiteturauma

colocava questões sobre influências de Corbusier,Le sobreas as

caracteristicas especificas da "arquitetura brasileira" também sobree

É clarorelações condições sociais, Artigas aponta: " (■ . ■)suas

que.

são colocaria inicialmente.realmente difíceis de resolver. Eu Leuma,

Corbusier, colocando termosem

de técnico, apelavadesenvolvimentoestrito paralelismo para aao

contradição que existiavelocidade do 'Place deentreavião, apara a

o automóvel etc. As fórmulas corbusianas são.

do respeitomesma, as a

tesesSãoque permitem formas diversas. asessas,

dequandocorbusiano.fundamentais trataMas,racionalismo asdo se

caráterdeimpõe-se perguntaBrasil,aplicar um país essaoa como

país tecnicamente subdesenvolvido, sem

caracteristicas que lhe permitam partir do princípio de que

de caráter técnico poderão propor novas formas, seja um pais que podemos

arquitetura? Háboadeinternacional umaexemploapresentar como

questão dosNa continuidade, Artigas vai

situá-laBrasil paraprimórdios da arquitetura moderna no

81.
84 .

universal: como compreender que um

na sua essência

18
19 op. Cit. p.

op. cit. p.

o desenvolvimento da arquitetura moderna

desenvolvimento. "la

um mundo contemporâneo que apresenta condições

com as

em breves palavras,

as fórmulas

Polemizando ainda no

na crítica da arquitetura brasileira, apresentam-se contradições que

retomar a

num contexto

1'Etoile' e

contradição nisso."19
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histórico tnais amplo:

um possível Salão de 1933, eu

não quis origem, porquea

coisas nãoessas nascem pela vontade de alguém ou pela decisão de um ou

outro salão. salões,Os reuniões de 22 22 , são reflexos deas ou

condições outras, que seriam então condições sociais, que determinam um

tipo de agitação estrutura do pensamento e quena

determinadas teses. Isso me faz, por exemplo, contradizer respeitosamente

movimento de 22 não teria apresentado edifícios e

um movimento plano da arquitetura.por conseguinte não poderia noser

lã medimos arquiteturaideias. Nós não termosporque estavam emas

vidro,estruturais, concreto armado, aço,

superestrutura cultural do pensamento que équadrado, mas sim oumacomo

de caráterreflexo podematerialde condições de sernemque

(...) na realidade é preciso destacar os aspectosarquitetônico imediato.

grande nitidez, de seus aspectosda arquitetura técnica, comocomcomo

técnico, poucas conclusões podemDo ponto de vistaexpressão cultural.

não ser de caráter maisa

arquiteto não dispõe decoração. Não é porque o

material. énão é porque ele não tem concreto armado nem porque ovidro,

fazer arqui te turaele poderá dedeixarsó só queareia

Artigas acrescenta:então à história, aReportando-se

começariaarquitetura moderna brasileirahistória da ocomnesse caso

descobrimento,

84.

ou menos

em relação a

tocam em profundidade o

imediatista que não nos

ou com as relações de Portugal como país

ferro redondo ou

reivindicar para

se se pudesse,

moderna20. "21

ferro e

20 Grifo nosso.
21

op. cit. p.

ser tiradas,

ou movimento

nos levam a formular

de arte moderna de 22 em contraposição a

nenhum salão

a tese segundo a qual o

"...realmente, quando eu coloquei aqui o movimento
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comerciante (...) Ricardo Severo, quando ia buscar expressões do colonial

brasileiro para modificar arquitetura da época no Brasil, tomavaa uma

posição paralela à tomou alguns anos depois. Se formos
-

que ele não tem

tese a estudar - nenhum conteúdo parecido com o movimento
•I

simbolista Na opinião de Artigas já desde aquela época se

manifestaria através das pais para

poder produzi-las industrialmente. Relembra também Victor Dubugras como

exemplo tipico do "estrangeiro que vinha trazer para nós uma espécie de

neo-gótico, de tipo meio ruskiniano ou de fíilliam Morris (...) mas que a

transformou de tal maneira que esse homem achou

conteúdo lhe(...) todobrasileiroexpressões colonialdonas queo

permitiu grande arquiteto do simbolismo Com essenoser o
enfoque, Artigas procura ressaltar que não há pobreza no pensamento

desconhecimentocultura advinha dopobrezabrasileira queque ae

chama a atenção ainda para "não partir docultivamos dela. Mais adiante,

desen-mn 1 -ri men totododeindependen tementemomento, segundo,num

fácil de medir.bistórico muito mais concreto,é caro que

determina os

critico Mário Pedrosa lembra que a importaçãoInterferindo o

principalmentequestão inevitável,de casotécnicas noseria euma
explica: "Evidentemente é um principio de economia e debrasileiro, como

22
23
24

84.
84-85.

85. O grifo é nosso.

op. cit. p.
op. cit. pp.
op. cit. p.

principio ma i ou menos ingénuo de que é um ou

e na

realidade do nosso país o

ontro homem i lirm-j nado, num

Brasil".23

que nos

no debate,

aoon t.eoi men tos estéticos . "~A

e isso é uma

desejo de industrializar o

que Lúcio Costa

estudar o simbolismo no Brasil, o

formas o

'art nouveau', veremos

europeu. "22
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técnicas sejam transplantadas de um país para outro. A

União Soviética não teria chegado que chegou se não tivesse importado,ao

vários domínios, Étécnicasem do capitalismo ocidental.

natural, devemos ele, sobretudocontar Brasilcom porque o

essencialmente, já tenho ditoirm

é um dos raros países do mundo com uma certidão de batismo,

certo século,data, decerta um

a

construído Relacionando ponto de vistade cimaser aopara

cultural, importação de ideias da EuropaMário Pedrosa acrescenta que a

foi, é nesse quadroE segundo ele,desde fatosempre,

"dialética do do elementodeveria tentar compreenderque novo ese a

existencial brasileira, principalmentearquiteturabrasileiro". A a

sentido da produção europeia,moderna, distinguiria porque nanessese

simplicidade ingénua, satisfeita de si mesma, feitaopinião "hásua uma

consciência da complexidade das experiências acumuladas, da fatalidade de

origem da modernidade Europa. Quantoconsciências inibidas é naaque

natural, mais a ordem,

criatividade seja produto realquerem é queE noao que europeusos

questão da organícidade obedece um processo;sentido existencial; aa

fase da lei arquitetônica sobre o cenário natural;

lei, écriação do espaço dentro dea

baixo. "2S

o princípio

25
Grifo nosso.26
op. cit. p. 85.

aqui ainda estamos na

um deserto.

existir e

de graça a simplicidade complexa, nascida dae de audácia. Não é, porém,

a criatura aparece apenas construída.

várias vezes,

o sentido

passou a

comum no Brasil.

um processo

sociologia que as

um certo ano de

mais a

a partir de

E aí é a

o Brasil

forma nasce num contexto apenas

antes não existia. Nós sabemos disso. E daí começou

país condenado ao moderno25. 0 Brasil,

das proporções aparece dominante, e
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racional, que começa a descrever o espaço, definir a situação até o ponto

possa afastar-se objetivamente e subjetivamente de um padrão

Brasília à critica faziame dela. Nesteque os europeus caso, em
patticular, citava Bruno Zevi.

final do debate, tratando-se mais especificamente da questão da

internacionalização cada vez mais acentuada da arte, Artigas expõe: "Este

é qual concordo e

ponto. Essas características internacionais, científicas, técnicas, dos

princípios de Le Corbusier adquirem no local características regionais.

Não digo nacionais, regionais, porque nacional é só fonteo umamas

política, características regionais existeisto deé, queonessas

nacional, contribuição princípios deexiste de Lenossa aoso que

Corbusier é

E mais adiante. tentando responder sobre a possibilidade de se considerar

não podenacionalidade formas, acrescenta:de algumasa que

existir de modoformas são certonacional,forma asporque

internacionais. Pirâmides, formaconsiderarAgora aque assese

diriacontribuição formal egípcia, entãopiramidal, são que oeuuma

debate travado em 1961 entre arquitetos
início dos 50,de aformaé da mesmaarte anosque,

27
28
29
30

Museu de Caracas29

"Penso

op. cit. pp.85-86.
op. cit. p. 87.
Obra projetada por Oscar Niemeyer para a cidade de Caracas, Venezuela, 
op. cit. p. 87.

vou então aqui acrescentar um

Quase ao

a nossa tradição,

é uma contribuição formal brasileira nesse sentido."30

em que essa

Como exemplo, mais uma vez.

a nossa vivência, é a nossa experiência."29

e críticos

Mário Pedrosa se reportava à

O interessante nesse

determinado. "21

um ponto de vista com o

como ocorrera no
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discussão torno da arquitetura modernaem "brasileira" parecia estar,
ma is uma

Com isso, relegava-se de longo processo de disseminação danovo o

arquitetura moderna pelo pais, do qual participaram inúmeros arquitetos

talvez prestigiados,menos ofereciam parcelas de criaçãomas que e
reformulação diferente niveis da prática cotidiana.em maisE ainda,

apósporque década de revisão critica dos princípios daquase uma

modernidade arquitetônica Brasil, todo processo parecia estarno esse

sendo desconsiderado olhos de crítica talvez viciada,aos uma que

insistia na discussão já extenuada em torno da produção de Oscar Niemeyer

Éfigura única.como bem verdade repercussão nacionalque a e

internacional das obras de Brasília sobrepujava naquele momento quaisquer

outras eventualmente confundir críticacontribuições. poderiaIsso a

internacional, abastecida no mais das vezes pelas notícias veiculadas no

exterior, destacasseOscar Niemeyerfigura deonde talvez se comoa

é mínimo estranhoarquitetura brasileira. Masrepresentante da no que

influenciasse medidainterno,debateda forma na em que eraomesma

depossível cotidiano trabalhointerlocutores presenciar onoa esses

contingentes de outros arquitetos. Se observarmos algumas intervenções de

Artigas

outro aspecto, pouco considerado pela critica.

no Brasil. Além das várias contribuições que se espalhavam pelo país, em

diferentes vinham já de há algum tempo sendoSão Paulo por exemplo, rumos

E aindaapontados para a arquitetura,

assim

como vimos ao longo deste capítulo.

Àquela altura a

o debate parecia interessado em passar ao largo dessa

a produção de Oscar Niemeyer ou dos arquitetos pioneiros da modernidade

nesse debate podemos verificar que ele sugeria atenção para esse

e de outras

vez, associada particularmente à experiência de Oscar Niemeyer.

arquitetura brasileira não poderia ser confundida só com
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manifestações. Mesmo produção recente do próprio Artigas,a afinalque
estava presente evento, parece ter sido enfim, também desconsideradano

pelos debatedores.

posição assumida pelos críticos durante o debate.

refere episódio, mais de vinte depois,ao ressaltam indignação:essa

"Ferreira Gullar, ocasião, reuniãocerta fizemos sobem numa que a

direção de Lourival Gomes Machado, de saudosa memória, no Museu de Arte

Moderna, levantou-se, com aquela arrogância juvenil: 'O existeque na

arquitetura brasileira é Corbusier?'não todo ficoumundoLe Eque

pasmado, porque ele vinha do Rio de Janeiro dizer isso na realidade,e ,

tinha Mas,em expressar

diabo, preciso antes limpar os pés paraPaulo,que Sãoes tava eraem

diferente! E tivemos um debate meio ardoroso,conversar

de arquitetura não de apanharcompreender obra trataporque se uma

ele funciona, mas sim juntar uma meia dúzia deles e

na paisagem,sentir ordem,edifícios dessadeo que um grupo

z/31linguagem, diz sobre a situação da cultura naquela condição.

Para além das questões apontadas naquele encontro, Artigas parecia estar

arquitetura vinha tomando. Principalmente pelas

tentativas de aproximação

Partido Comunista, Artigas parecia imaginar queo

assumir realmente a responsabilidade social de que há muito se falava.

MUI: 1

edifício e dizer como

um pouco de razão

31 „ ,  dnrante a arqílição de Artigas no concurso para professorEssas palavras foram colocadas durante a 9 v ,rf Artiaas, João

e possivelmente também apoiado nas expectativas otimistas que perpassavam

rumos que a

As palavras com que se

com aspectos cruciais da sociedade brasileira,

essas coisas naquele momento.

a arquitetura tendia a

Pelo que podemos aferir, Artigas se indignara com essa

confiante nos

entrar no MAM e

com sua

como ocorria com outros setores da produção cultural. Ao que tudo indica.
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Na Universidade, clima de entusiasmo. Artigas compartilhavao era com
com alguns outros professores esse mesmo clima diante do que

Em termos de proj eto escritório, atividades promissorasno as que
desenvolvia pareciam também encorajá-lo nessa direção.

arquiteto permitia, enfim, alguns rebatimentos interessantes. deSe um

chamado pelo Estado para elaborar trabalhos vinculados

da educação. dasacontecia projetos escolas de primeirocomo nos e

segundo váriassolicitado entidadestempo,graus, ao mesmo porera

sindicais férias.colónias de Talvezsedesproj etar e suaspara suas

devido oportunidadesprofissional, novas paraao sucessoseu

camadas sociais maistambémexperimentações entresurgiam as

privilegiadas.

processo de aproximação com as várias

Artigas trocava experiências. Como representantequestões da sociedade,
realiza algumas viagens internacionais entreda direção nacional do IAB,

1963 que parecem ter contribuído para ampliar esses horizontes de1962 e
vai à Praga, participar da Comissãojá dissemos,atuação. Primeiro, como

como presidentede Formação Profissional da UIA. Em seguida, vai à China,

visita àquele país. Ainda emde arquitetos brasileirosda emcomitiva
América Latina no VII Congresso1963,

da UIA.

ensino deProfessor conceituado, portador de importantes reformulações no

FAUUSP, incentivador do compromisso com questões sociais,

Na intensa atividade que marca esse

Cuba onde será relator para a

consideravam as novas tarefas da arquitetura.

ao setor

Seu trabalho como

arquitetura na

lado era

estudantes e
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arquiteto de inúmeras obras valorizadas, instigado profissionalmente pela
pesquisa colegas,arquitetônica reconhecidoempreendia. por seusque

quase 50 anos de idade.

vice-presidente da Direção Nacional do IAB. Esse o perfil de Artigas aos
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CAPÍTULO 7

Uma discussão arquitetônica que é política:

os enfrentamentos dos tempos de ditadura e dissensão

Em todos sentidos, golpe de 64 trunca as hipótesesos e perspectivaso

que vinham se colocando para o conjunto da sociedade brasileira.

Sindicatos de trabalhadores e Universidade

das ações intervenções que vão caracterizar regime militar recém-e o

estabelecido.

Artigas é particularmente visado.

Retirado IPM/Inquéritoresponderda 1964setembro deFAU para aem

Policial Militar, Exércitofica preso nas dependências do Comando do 2o.

de São dá amplaincomunicabilidade. A imprensaPaulo, regime deem

fato1.cobertura afastamento doslança um manifesto contraIAB0 oao

professores. As organizações estudantis se mobilizam no sentido de tentar

Ver a esse respeito, diversos artigos de jornais de São Paulo, publicados entre setembro e 
outubro de 1964, como se segue: "Estudantes mobilizados em luta contra o cerco cultural", 
jornal não identificado, 03/09/64; "Estudantes unidos contra o IPM", ULTIMA HORA, 16/09/64; 
"Paulo Duarte denuncia: covardia está destruindo a Universidade", ULTIMA HORA, 17/09/64; 
"Professor da FAU foi posto em liberdade", FOLHA DE S. PAULO, 17/09/64; "Terminou IPM da 
FAU: Artigas em liberdade", DIÁRIO POPULAR, 17/09/64; "Artigas libertado volta em triunfo", 
jornal não identificado, s/data; "Estudantes em Palácio contra terror na USP", ULTIMA HORA, 
07/10/64; "USP: Punição pode ser estopim", ULTIMA HORA, 07/10/64; "Intensa expectativa nos 
meios estudantis", CORREIO DA MANHÃ, 10/10/64; "Situação na USP: universitários tomam 
Posição amanhã", FOLHA DA MANHÃ, 10/10/64; "Dia do Mestre: DOPS cassou os professores", 
ULTIMA HORA, 16/10/64.

se tornam alvo por excelência
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estudantes e professores a depor nos IPMs.

Após doze dias de prisão, Artigas é libertado. Seu retorno à FAU é feito

sob homenagens dos alunos. Para recebê-lo, estes providenciam rapidamente

exposição de suas obras no prédio da escola,uma na rua Maranhão.

Cerca de mês depois, reconhecidas ligações Partidoum suas com o
Comunista levam novamente à Justiça Militar,o

ficou conhecido cadernetas de Prestes". Artigas parte para"ascomo um

exílio temporário no Uruguai.

Longe da alvo dasescola razões políticas, uma vezpor

homenagens dos estudantes: é convidado a paraninfar a turma de formandos

da Impossibilitado de voltar1964.

Artigas manda de Montevidéu o discurso que escrevera,

lido ocasião.alunosDirigindo-seformandos.dos nessa oaospor um

vivendo conflitoestariaProfessor escondernão comoqueoconsegue

pessoal diante das condições adversas que tomavam conta da Universidade e

esforço que empregamos"As etapas que cumprimos no passado,do país: o

responsabilidade ,

cultural de nossa pátria, constituem parte da história que vivemos e que

Sinto ameaçado este património glorioso. O que foi paramuito nos honra.

de participarardentedesejo nossanós com acriadora,atividade

contribuição de especialistas da forma

decondiçãodadentroexprimir-seterraconstrange anossa

que metem outro nome para as forças que nos separam,s ubdes en volvimen to,

h

para afirmar a o papel do arquiteto no desenvolvimento

e que acabou sendo

combater o

na mudança do quadro social que

incluído no processo que

ao Brasil naquele momento.

clima de terror que se apoderara da Universidade e que levava

torna-se mais

FAUUSP em
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impedem de estar aqui neste momento de tamanha significação para todos

E mais adiante: "Todo o desenvolvimento técnico brasileiro depende

da formação de novos quadros, capacitação cada vez maiores.

mais significativos. Habitu amo-nos impelir paraa o sucesso nossos

melhores representantes; empenhar o melhor de nossos esforços para formá-

los aperfeiçoá-los.e

desenvolvidas do globo se lançaram na formação dos seus trabalhadores da

ciência, das técnicas e das artes. Tudo fizemos em nosso meio restrito de

arquitetos para imitar tão precioso exemplo. O desencadeamento da energia

criadora que se acrisola

indescritiveis necessidadede subconsumo subprodução, antevê deae

cercar

coincidiucerto, com os

técnicos, subdesenvolvimento impõe ao avanço

Entretanto hoje,técnico os

de ensino, condena-os pela audácia revelada de

troca de ideias sobreliberdade que dispunham na os

destinos da Pátria.

se insere,despeito das dificeis circunstâncias em queContudo, esse
grande dose de confiança que havia aindadiscurso de Artigas demonstra a

culturaldede irreversibilidade dos eavançoprocessospartesua na

2a.FVA/PINI,Batista Vilanova. 
37-38.

na enorme população brasileira, sujeita a níveis

o Brasil expulsa

e a

em número e

2 Cf. Artigas, João 
edição, 1986. pp-
3 op. cit. p. 38.

e científico.

nossos projetos. Sempre fomos exportadores de

seus quadros de pesquisa e

do progresso

terem desfrutado a

o processo de formação de novos técnicos, de todas as garantias.

tais as dificuldades que o

Caminhos da Arquitetura. São Paulo,

nós . "2

com que as nações mais

social que tinham encontrado lugar nesse inicio dos anos 60. Sua mensagem

Atentai para os cuidados

De prestigiar e respeitar o trabalhador intelectual. Nunca a realidade, é
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estudantes inclui essa expectativa:aos "Confiai entretanto que a marcha

juntosencetamos é irreversível.que consciênciaA formamos daque

dos problemasnatureza cabe enfrentar é clara E maisque nos e

adiante reafirma: "Se conquistamos, creio. ação que temoscomo com a

desenvolvido, direito de influir nos destinos da nacionalidade, cabe-o

nos resguardar esta conquista, envidando todos os esforços para assegurar

irreversibilidade dos caminhos já palmilhados e restabelecer o clima dea

Que Artigas exercera até ali forte influência na formação dos estudantes

de inquestionável.arquitetura, marcante estavaSua presençaparece

calcada de responsabilidade com que tratavaqualidade e asna

ardentes convicções politicas,questões do ensino. nas suas

da escola,foradentroprática arquitetônica,encaminhavam naque ea
intensidadesentido,direção dos sociais. Nessecompromissos quecoma

relação à arquiteturaArtigas se
estudantes como importanteà politica.como

mais doprática desses dois aspectos que pareciam estar.referencial na
chamaque nunca, interligados naquele momento. Seu discurso de paraninfo,

posição"Levadosquestão: umaaatenção mais essaa paravezuma

artística doobravalorização daprogressista, não podemos crer que a

de favelasfundode earquiteto contrastede panonecessite com o

una "4

mocambos."6

o haviam distinguido entre os

liberdade que nos permitiu dar os passos que temos dado. "5

e de outro,

s op. cit. p. 38. 
op. Cit. p. 39. 
op. cit. p. 38.

um lado,

tanto emdedicava e defendia posições,
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Compartilhando experiências vividas estudantes dentro da FAU,com os
Artigas ressalta aquilo haviam construído comum até ali.que Eem seu

discurso não exclui possibilidade de divergências no pensamentoa

prática. O Artigas invocar mais especificamenteque naqueleparece

émomento, necessidade de união pela plena liberdade de ideias:a

"considero minha opinião de paraninfo, dia de hoje, expressão dono a

nosso desacordo com as medidas que vêm sendo aplicadas contra as posições

que assumimos de intelectuais cuja morai assenta sobre a responsabilidade

destinotem elaboração do de cultura,que de tomar parte na nossa

quaisquer que sejam as posições de princípio que possam caracterizar-nos

individualmente. desta responsabilidade, da qual

liberdade do mestre e do estudante de versarem todas as idéias

que ventilam

tendências.formaçãoa trai, exprimemmelhor e nossasnossaque

Conquistamos este direito com a ação que desenvolvemos.

discurso de paraninfo,desseInteressante seupassagensque

Artigas destaca com ênfase a natureza artística do trabalho do arquiteto:
estar ansiosos pelahaveis decarreira artística,"Ao iniciar a vossa

complexo da cultura nacional,oportunidade de contribuir para o

Conheço o entusiasmo comimaginação criadora.vossa

conquistas demelhoresescolheis nossodebateisexaminais, asque e

contribuireisdecertoarquitetônico.património Estou que

significativamente. Sois artistas mais completos que os de ontem,

vossa formação. Evitai o extremado desejo de segurança que contorna todos

■

I

o mundo contemporâneo e nelas escolherem o rumo que mais nos

com a

decorre a

? op. cit. p. 38.

Disputamos o pleno uso

com as

tal a

vossas obras,

em várias

e na
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isola o Contudo,

mesmo tempo, aproveita a oportunidade para reafirmar sua posição em torno

de arquiteturauma criação artistica.enquanto não poderiaque,

prescindir da tradição dos valores culturais, do danem nem avanço

técnica. seu alerta aos formandos parece recair sobre a

-

acima além do reconhecimento das questões que afligem o conjunto daou

sociedade.

teor do trabalho que ele próprio vinha desenvolvendo: "Como

argui tetos, origens defeito esforços conhecertemos as

nutridos nelas e no avanço técnico do mundonossos valores artísticos e ,

distinguemcriação de formas que hojemoderno, contribuir para nosa

expressão deuniversalmente, a

chagasconhecimento dasdoideal afastarrefinado, deum noscapaz

brasileiras que mais nos caracterizam como país rico de povo pobre.

longo desse discurso parecem refletir em grande

estudantil daambienteanimarauniverso de preocupações queparte oo

agravamento posterior da60.de 0décadaFAU, dadurante inicioo
diferenciados,caminhosopçãosituação paispolitica do porae

proposições antes compartilhadas.acrescentariam conteúdos polêmicos a

Retomaremos essa questão.

militarregime sevoracidadeNão à que ocomé desconhecido que
seguirá um periodo de arrefecimento,instaurara, se

artista de qualquer plano polêmico."3

sem que atribuíssemos a estas conquistas

As posições enfocadas ao

sintetizar o

E nesse aspecto,

no entanto,busca da expressividade na obra arquitetônica sem colocá-la

imensos para

particularmente com

e ao

Como talvez não pudesse deixar de ser, suas palavras tendem a

os riscos,

’ op. cit. p. 40.
op. cit. p. 38.
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relação às perseguições políticas. Em face disso, Artigas decide voltar
ao país em meados de 1965. Entretanto,

clandestinidade até conseguir corpus", instrumento legal ainda

período inicial do regime militar.

Mas atividades profissionaisnesse tantoprocesso, suas

ficaram, de qualquer forma, bastante comprometidas. Temporariamente
afastado da na

prática arquitetônica, Artigas vivido bastanteter momentosparece

difíceis .

No quadro político confuso que Artigas estava envolvido, o papel queem

vinha desempenhando âmbito da arquitetura continuava lhe conferindo,no

Bienal de Paulo,Sãorespeitabilidade. A VIIIentanto,no porenorme

Artigas uma homenagem muitoexemplo, a

Alisignificativa naquele Especial Vilanova Artigas.Sala suasano: a

realizações arquitetônicas ganhavam merecido destaque.

difíceis. encontraraquelesTambém temposdurantenão incomumera

principais periódicos especializadostrabalhos do arquiteto Artigas nos

obras importantesPrincipalmente porque parte das quearquitetura.em

60,haviam sido por ele projetadas começavam agora a

construções vinhammedidarepercussão maior, asem quena

Vestiários do São Paulo Futebol

José Márioresidências TaquesClube, Clube,Anhembi Tenis aso

Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Itú
Garagem de Barcos do Santapaula Iate Clube,e.

■
BS

"habeas
válido nesse

no inicio dos anos

Bittencourt e

obras como os

como didáticas

e prudentemente, se resguardará na

FAU e

sendo finalizadas. Assim,

talvez particularmente, a

realizada ainda em 1965, reservou

alcançar uma

Ivo Viterito, o

levado à paralisação dos projetos que desenvolvia
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recebem atenção época é publicadoNessa ainda revistana
artigo "Uma falsa crise",seu onde mais uma vez procura

encaminhar a discussão em torno do "racionalismo" na arquitetura recente.

Reconhecido por aquilo que já havia realizado, sem perspectivasmas no
trabalho imediato, Artigas conta com o estímulo de alguns amigos. Como é

caso de velho companheiro do PCB, Manoel Antonio Mendes André,o um para

quem projetara móveisinstalações da "A Equitativa"as e empresa em
meados dos 40. Enfrentando dificuldades de Artigasmomento.anos as

proj eta residência Mendes André, no bairro paulistano de Vila Mariana.a

Na algumas oportunidades anteriores, já havia feito ensaiosverdade, em

concretizados. feitaresidência não chegaram a Destapara essa serque

projeto dessa residência parececontudo, ter sido1966,em meados de o

motivação para realizar uma pesquisa arquitetônica e técnicatomado como

da maior ousadia.

trabalhar as possibilidades do concreto armado na elaboraçãoHabituado a

linguagem arquitetônica, Artigasdas coberturas imprescindíveis na sua

fosse uma cobertura volumétrica sobrepropõe sea

está dentro.

10

797, jul/67, Rio de 
jul/67, São Paulo, 

revista Arquitetura e

especial10.

quatro apoios: o espaço de morar

Acrópole11

casa Mendes André como

Cf. "Vestiário do São Paulo Futebol Clube" in revista Acrópole no. 305, abr/64, São 
Paulo, Gruenwald; "Sede de Clube" in revista Acrópole no. 312, nov-dez/64, São Paulo, 
Gruenwald; "Concreto aparente impõe-se em prazo curto" in Dirigente Construtor no. 11, 
set/65, São Paulo, Visão; "Residência na Aclimação" in revista Acrópole no. 322, out/65, São 
Paulo, Gruenwald; "Vilanova Artigas e a garagem de barcos de Interlagos" in revista 
Arquitetura e Construção no. 0, jul/66, São Paulo, Arquitetura e Construção; "Garagem de 
Barcos" in revista Acrópole no. 331, ago/66, São Paulo, Gruenwald; "0 Brasil no século^ 21^- 
O grande espetáculo da arquitetura moderna" in revista Manchete no. 
Janeiro, Bloch; "Sede para sindicato" in revista Acrópole no. 341, 
Gruenwald; "Vilanova Artigas: dez anos separam duas obras" in 
Construção no. 5, jul-set/67, São Paulo, Arquitetura e Construção.
11 ver revista Acrópole (319) jul/65. São Paulo, Gruenwald. Reeditado na coletânea Caminhos 
da Arquitetura, op. cit. pp. 97-102.
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atenção neste projeto é
iauxiliado pelo engenheiroque,

calculista Mário Franco, Artigas

explora arquitetonicamente vazioo

interno de grande viga alçada douma

chão. O sistema estrutural que permite

tal solução, compõem de duas lajesse

solidarizadassuperpostas, nas

laterais pelas empenas e,

fundos engenhoso conjuntopor um

pilares tirantes.linear de Essee

possibilitouconjunto separar as

compressão da viga,deforças

pilaresesbeltos desuportadas por

deentre lajes, das forçasconcreto

tração, concentradas nos tirantes, sem

visualidadecomprometer a

interior/exterior todo blocode o

livre,Totalmenteelevado. o espaço

principal dadefineinterno o corpo

o vazio centralNo nivel térreo,casa.

entre os quatro pilares de apoio serve
I

veiculos. Umde abrigo pequenopara

bloco fechado, mais à esquerda, atende

à parte de serviços enquanto o volume

Figura 2. Casa Mendes André. Plantas.

T 
í

i 
t

b 
I

I--
!

21
lí5

I ■

O que chama a

e o

Figura 1. Casa Mendes André. Corte.

na frente e

transparente, situado à direita, marca

a entrada principal da residência
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lugar do escritório.

Duas rampas paralelas,

interrompidas por um

intermediáriopatamar

onde está lavabo,o

permitem o acesso ao

piso superior. No

bloco elevado, sala e

dormitórios voltam-se

frontal.partepara a

banheiros,enquanto

copa voltam-

partese para a

posterior do lote. A

partir da cozinha, uma
Figura 3. Casa Mendes André, 1966. escada permite acesso

jardim de fundosao e

pequeno bloco de serviços situado no plano inferior.ao

Podemos solução estrutural propostareconhecer interessante porque a

Artigas outros arquitetoscaminhoAndré, abriuMendes paraana casa

Edificio Acal,Uma delas,novas experimentações.

início dossua equipe,projetado Pedro nopor
forças dede separação das70.anos Ali,

só quetirantes pode ser apreciada,compressão

desta vez transposta para a verticalidade dos vários níveis superpostos.

S cozinha e

solução semelhante em termos

pode ser encontrada no

e tração entre pilares e

Paulo de Melo Saraiva e
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difícilAinda premido pela

condição política que

recebeenfrentava, Artigas

estímulooutro suapara a

atividade de proj eto. Este

amigosde departe evem

Elzacolegas da Universidade,

MuriloBerquó Rubense

ambos professores daMarques, Figura 4. Casa Elza Berquó, 1967.

USP.

proj etadaresidênciaA por

casal,Artigas para o

moradiadade lado valores

convencional de

incorporarpara

culturapeculiares da

popular. Situada num

VistaBerquó.paulistano distante do centro Elza5. Casa
adensado,ainda ae pouco

estritamente citadinos.certa fuga dos padrões
Como ponto decultura mais periférica.nesse diálogo que estabelece com a

ter tomadoesse projeto, Artigas parecepartida para
emde praia deantes

contrastesesta também explora os1961. À exemplo daquela,Caiobá, de
de recursos locais. Nesseaproveitamentoentre a sofisticação técnica

residência Elza Berquódaconstataré possível quesentido
do concreto armado comreune avanços da tecnologia

classe média

aspectos

bairro

Figura 
interna.

«i

e o

na casa

residência representa uma

realizara alguns anos

a experiência que

a franqueza do tijolo

seu irmão Giocondo,

o projeto
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aparente rudimentaridade de troncos de madeira retirados da região.e a

□
w

Figura 6. Casa Elza Berquó. Planta e corte.

destinguem omediterrânicasO partido guarda semelhanças que

Cumprindo esse papel. centro dapátio central do conjunto construído. o
dezenital, formaabertura tomailuminadoElza Berquó, umacasa por

jardim de desenho irregular. Ali se destaca a presença de quatro troncos

delajede apoiopilaresde utilizadosmadeira para abruta, como

mediterrânicas,dastalvezcobertura. contrário quecasas oMas ao
diferencia internamente esta residência é a generosa abertura do espaço.

banheiros.cozinharestritivo,Excetuando-se áreas de no caso eusoas

EJE

Legenda
2- VwttUo
3- Saks 
•4- Jarcfim
5* Dormitório
6- Banheira
7- Armário
8- Cozinha

í

Segundo Artigas, trata-se de uma casa "sarcástica, irónica"12.

12 Cf. Artigas, João Batista Vilanova. A função social do arquiteto. São Paulo, EVA/Nobel,

com casas
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restante da casa é curiosamente aberto. No máximo, painéis móveis
podem trazer alguma privacidade dormitórios, normalmente mantidosaos

abertos continuidade visual que prevalecena conjunto. Desse modono a

irreverência da assumir valores semelhantescasa da moradiaaos

popular de cômodo único, onde as funções são superpostas e eventualmente
isoladas através de cortinas. Outras referências à cultura popular foram

cuidadosamente incluidas por Artigas no projeto da tais como pisoscasa,

de ladrilho hidráulico decorados, nicho imagens religiosaspara na
entrada brincadeira abas de papel doconcretoou mesmo uma com no
lambrequim das casas interioranas. Com relação a isso Artigas acrescenta:

z/13"A casa saiu meio pop, meio protesto de todas as coisas, e irónica.

Elza Berquó foiE 0 projeto datalvez não pudesse diferente. casaser

Aindaelaborado clima muito particular de apreensão. estavasob emum

politico que atingira Artigas pelas ligações ocomcurso o processo

perspectivas não pareciamsentido,Partido serComunista, suasnessee

"Elza menaquele momento das mais alentadoras. Em suas próprias palavras:
Respondi-lhe dizendo:ela.fizesse paraprocurou para casaumaque eu

sendo julgado pelo tribunal de A'Você segurança.está louca! Estou

O que é queVou ser condenado.primeira sessão vai

fizcadeia?' (. . .)você ofaça um projeto para enavocê quer, euque

àservindoedesenho meiodessa comocasa

z/14personalidade complexa da própria Elza!

p. 48. 
idem. 
idem.

1989.
13

1b.
14

ib.

ser depois de amanhã.

tende a

todo o
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Contudo, temores de Artigas parecem ter se dissipadoos posterior
absolvição naquele processo judicial últimosos

É certo às vésperasanos . deque, julgamento, estudantes daseu FAU
indignados

através do Grémio da escola, um abaixo-assinado entre
estudantesos com quase 200 assinaturas,

provavelmente, total de alunos da FAU naquela ocasião. Seguindo o mesmoo
caminho, diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie,o

também organiza solidariedade Artigas, volumoso abaixo-outroem a

assinado estudantes daquela escola.entre Manifestações semelhantesos

vindas de entidades nível nacionalpersonalidades, tanto aoe como
internacional, protestos dos estudantes diante daquelej untaram-se aos
episódio. ter adquirido algum significadoconj unto issoNo noparece
julgamento de Artigas.

desenhando no país de meados paraquadro político que vai se
deA necessidadedos muito complexo. tomarmodo,60 é, tododeanos

situação consideradadecisões face da permanência de umaem

áreas vinhamalgumassobremaneiracomprometendo quepassageira, vai

reconhecer que omantendo certo distanciamento. E nesse aspecto há que se

golpe militar de 1964 do endurecimento do regime em
fortes.bastante Emculturais1968, ações políticasé marcado epor

discussões em torno da busca deestavam enfim desencadeadas asparalelo,
condição vigente. Entre setoresalternativas possíveis para enfrentar a

sentido denoorganizados da sociedade
vinhaostensivo,combater regime militar que,o

ameaçando as liberdades democráticas da sociedade civil.

com a

se para organizar,

período que separa o

o fim

com a situação em que se encontrava o Professor, mobilizaram-

o que representava

a mobilização

a princípio

Mas o

que contava

se intensificara,

num plano ainda pouco

que enfrentara durante
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O curioso, ou talvez inusitado, daquela situação é que

ideais defendidos pelas esquerdas encontravam cada vez maisque os espaço
entre setores combativos, sensibilizando inclusive parcelas da juventude,

particularmente estudantes trabalhadores sindicalizados, própriase as

idéias das esquerdas foram tendendo subdivisões particularizações.a e
Unidas talvez num ideal hipotético,

15relação à prática politica.

Na Universidade normalidade não conseguia esconderaparente certaa

tensão interna. Não é desconhecido nesse sentido que o clima desses anos

conturbados, estudantil ganhou importânciamovimento oseem que o

intelectuais visados, incluia disfarçadasmuitoartistas estavame

vigilâncias. alguns olharesde externos,partePrincipalmente por

desconfiados destesexpressão"subversivo",do papel usarpara a na

época, sendo atribuido ao ensino na Universidade.vinhaque

jogos de interesses dentro dasó. haviam osSabe-se que, paralelamente,

hádesde muito.própria comportavam,universitária,estrutura que

à vigilânciaprestavaatitudes momentohostis. Seveladamente seo

servia também àquelescerto modo,politica de queexterna, queparece

pretendiam internamente,

Mesmo após terem sido restabelecidas

as desconfiançasa partir de sua absolvição no processo judicial,na FAU,
principalmente em relaçãotorno deem sua

aos estudantes, parecem ter permanecido.

15 Ver a esse respeito, entre outros trabalhos, o interessnte estudo de Daniel Aarao Reis 
Filho: A revolução faltou ao encontro. São Paulo, Ed. Brasiliense, 2a. edição, 1990.

ao mesmo tempo em

ver seu caminho desimpedido.

vez mais em.

Mas não era

na realidade pareciam divergir cada

as atividades didáticas de Artigas

presença marcante na escola,
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0 episódio da aula inaugural ministrada por Artigas no dia lo. de março
de 1967, inicio do ano letivo na FAU para os ingressantes naquele ano, se

significado especial. Ao que tudo indica,

teria partido dos próprios estudantes do Professor
Artigas para aquele evento. Levada à direção da escola, proposta foia
aceita formalizado.

Entretanto, aquela acabouaula sendo realizada sob condições bastante
clima interno da escola que já apresentava

sinais de tensão, as circunstâncias ardilosas que envolviam a presença de
Artigas naquela aula pública de abertura, possivelmente não chegaram a

de todo compreendidas.ser

Depoimentos situam aquele episódioformalizados momentonão como um
história da FAU. Artigas fora convidadopolitico da maior delicadeza na

pelos alunos aula. com
homenagemforte,relação muito portantoforaestudantes asempreaos

difícilpolíticoquadroConsiderando-separecia justificada. queo

o país,permeava

caráteropinião detudo,do acima deProfessor naquele momento umae

político sobre que rumo tomar,
considerassem inevitáveis e iminentes,um espaço para que se

mais eficazes parada luta armada

militar. Mas é possível reconhecer também, que

país,questões políticas pelas quais atravessavauniversitários onas
parcelapelohipótese, menos umaapermitiriam impor ecomomesmo

fazerdode questõesescolasignificativa, da suasabandono eo
condiçõesda lutafavorhostil, porclimaarquitetônico sob emum

particulares. Devido talvez ao

o grau de envolvimento dos

uma vez que estava aberto

e o convite,

de um

o combate ao regimecomo os únicos e

os caminhos

a proposta do nome

a proferir a

é possível compreender que os estudantes queriam ouvir

revestiu nesse sentido,

Sua participação dentro da escola

o que fazer. Ou,
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melhores de vida. Sob de vista,ponto dosparteparece que

estudantes

ou, uma luta pelos ideais revolucionários
colocados, pelo menos uma sinalização a respeito das ações políticas que

deveriam ser formuladas para o futuro imediato.

Mas quadro não tão simples.pa rece Sentados primeirasque o era nas

fileiras, estavam também alguns interessados em conseguir provas cabais

da "atividade subversiva" do Professor, para desta vez reunir argumentos

suficientes para retirá-lo definitivamente da Universidade.

Se Artigas não estava totalmente informado sobre aquela situação, parece

tê-la, E nesse sentido, frustração deintuido.

éexpectativas um discurso arquitetônico. Certoextremistas, preparara

Sabe-se,prefere sobreocasiãoque falar naquela por

depoimentos fala algumderepercussãoinformais, causousuaaque

desconforto senhores das primeiraspossivelmente enfastiados, ose que,

fileiras tiveram final.

de discursoComo de Artigas, trata-sepoderia umcasonoesperarse

Mas não é imediato.denso, Issocujo conteúdo é repleto de significados.

é possível estudantes ansiososAinda mais por umareconhecermos. para

mensagem revolucionária. Pelo teor de suas palavras, e provavelmente pela

delhes momento propício termosavançardito para emnão eraque
ofensivas políticas.

reeditado na coletânea Caminhos da Arquitetura, op.

esse'

"0

que ouvir aquela aula até o

Publicado inicialmente pelo Gfau e 
cit.

Desenho"16

esperava de Artigas senão um enfrentamento aberto da questão,

talvez para ano mínimo,

incitação para radicalizar a

sua estatura de antigo militante comunista, Artigas talvez quisesse ter-
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Explorando o expressão da da técnica,como arte Artigase

enfatizarprocura conteúdo enquanto trabalho humanoseu sedimentado no

decorrer da história: "O fazer histórico homem, sabeis,para o como

doiscomporta lado,Deaspectos. fazer é dominareste natureza,um a

descobrir fruir de sua generosidadeseus segredos,os

frequentes demonstrações de hostilidade. Dominar a natureza foi e ésuas

técnica capaz de obrigá-la a dobrar-se às nossas necessidades e

desejos. De outro lado, fazer a história é também, um

dom Éde homens,fazer relações históriaentreamor. osas a como

iniciativa humana. Neste dualismo, provisório e didático, que nada tem de

misterioso, técnicaé encontra e aque

uso desta técnica paraarte. técnica para apropriação da naturezaUma

mente humana cria dentro de si mesma. Um conflitoa

>,n ressaltar condiçãoadiante,não Maisque procura asepara, une.mas

imanente criação artistica, afirmando:todaenvolveda intenção aque

„is"(■ ■ .) Desenvolvendo o tema,arte é obra do homem e não da natureza.a

conteúdo da palavra "desenho"Artigas vai recuperando historicamente o

técnica"O conflitointenção. E conclui: entre a ecomo a

Ele desaparecerá na medida arte forarte prevalece ainda hoje.

„19 Para complementarlinguagem dos desígnios do homem.reconhecida como

preocupação com relação ao papel da arte na sociedade, Artigasessa sua

lado sensívelfaz "A consciência humana,um alerta:

racional, não tem sido convenientemente interpretada como um inteiro, mas

"desenho"

e o

"desígnio",

como se diz hoje,

criar uma

em que a

op.cit. pp. 40-41.
„ op.cit. p.41 

Op. clt. p.49

com seu

realização do que a

suas origens o conflito entre a

e interpretar as

e seu lado
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decomo duasa metades.soma artistas ,Aos principalmente, compete

No daencerramento aula, Artigas afirma necessidade de continuara o

fazer arquitetônico, linguagem capaz de transmitir intenções.

poeta Fernando Pessoa, dar finalmente estudantes deparece aos

arquitetura da FAU, sua mensagem para aquele momento histórico: "Quantoa

faças, faze./ Mais vale,supremamente memória é/ quanto temos,/se a

o muito no pouco te é possível/ Mais ampla

„21tornará teu dono. Para
radicalismo, a brandura daquela proposta parece não ter agradado.

Em depoimentos bem posteriores, Artigas comenta tanto aquelaque sua

atitude polêmica tentativas de aproximar estudantesFAU, osna

das então pelo Partido Comunista Brasileiro, teriamlevadaspropostas

"Vi rapazes em 68conduziria parte dos estudantes por caminhos perigosos.

época terluta armada.

meus inimigos. Mas tenho a impressão de que,

centena de jovens que hoje estariam nas listas doscom isso,

desaparecidos do período da repressão.

>»22melhor contribuição política à juventude de minha pátria.

conhecer esta dicotomia para ultrapassá-la. "20

Lembrar muito que pouco./ E se

transformado alguns deles em

2021 op. Cit. p.49
citando Fernando Pessoa, op.cit. p.SO
Entrevista a Livia Alvares Pedreira publicada na revista A Construção São Paulo no. 1910 

de 17/9/84, São Paulo, Editora Pini, reproduzida na revista AU/Arquitetura e Urbanismo (1), 
jan/1985. São Paulo, Editora Pini.

tentarem seguir a

como as

Citando o

salvei uma

E eu os impedi, apesar de na

Isto está no meu coração como a

sido no sentido de impedir o engajamento na luta armada, o que fatalmente

liberdade de lembrança/ Te quem apostava no
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considerar contudose que, pelo que foi possível compreender, os

efeitos produzidos por aquela aula alimentaram um mal-estar que já vinha,

enfim, manifestando. dese Se lado Artigasum ter conseguidoparece

conquistar parcela ainda incerta dosuma estudantes. provavelmente os
simpatizantes da luta "pacifica", um acirramento de

conflitos entre aqueles que já militavam esquerdas. todo modo,Denas
posição politica, e diante disso parecem ter se

tornado mais evidentes algumas tendências anti-Artigas vinhamque se

delineando há algum tempo dentro da FAUUSP.
I

Que de Artigas reaçãocerta maiso entre setoresnome provocava os

conservadores da FAU e da Universidade é fato mais ou menos conhecido. Há
indicações de que se tratava de coisa antiga, que viria ainda dos tempos

Politécnica.de Arquitetura fazia parte da Escolaem Deque o curso

meados dos quando Artigas ingressara no Partido Comunista. Esse40,anos

lado, que parece ter mantido uma oposição continua

de Artigas, no mínimo,ou,

seria então relativamente conhecido.

anti-Artigas dentrotendênciasRestaria portanto,

da medidapróprias esquerdas,FAU suasâmbito das em quenae no

tendências seriam essas?

tendências colocadas entre alguns estudantes etais

deinternos,embatesprovocadasprofessores, sido porteriam menos

políticasdo posturascaráter arquitetônico, que porestritamente

contornos daconjuntura mais ampla, que ultrapassaria osassumidas numa

a quem a presença do Professor importunava, já

manifestações parecem coincidir com inevitáveis dissensões políticas. Que

e constante às idéias

compreender melhor as

Há que

Ao que tudo indica,

de outro, provocara

Artigas explicitara sua
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é,escola. Isto

Parecem terda própria FAU,

inter-dos intensosmeandrosTalvez,sido mais, ges tadas FAU. nosna

talvezrelacionamentos entre estudantes e suas entidades representativas,

de cisões.àquela altura coalhadaparticipação poli tico-partidária,na

Também, dee

Ciências e Letras da USP.então Faculdade de Filosofia,

seria muito dificil, e poucoeste último aspecto,Porém, relação acom

estabelecer diferenciações precisas entre os diversosconveniente, tentar

aquele periodo.duranteacadêmicavidadaUniversidadedasetores e

intercâmbio defavorabilidade aoenorme

idéias

pensamento politico-acadêmico emdoestudantisimportantes ecentros

Inclusive a FAU.

estabelecidas entre estudantes pode serA importância das interrelações

avaliada pelo crescente fortalecimento

atividades dosintensasatravés das60, principalmenteinicio dos anos
UNE/União Nacional dosàligadosCultura,dePopularesCPCs, Centros

de caráter semelhante,outros movimentosemou
23 Afora isso,

partilhavam acaloradas discussões e
a

permeava as imediações da
lazer estudantil.oponto de encontro para

23 Conforme apontado 
Dalva Thomaz, gravado

Principalmente porque havia uma

própria situação geográfica, concentradora de

pelo professor Sylvio Sawaya, 
em 14/07/97.

Estudantes, 

Movimentos de Cultura Popular, ligados à AP/Ação Popular.

ambiente cultural que

descontração e

como os MCPs,

e de experiências na

a vida comum no

torno da rua Maria Antonia.

ou mesmo no âmbito restrito aos arquitetos.

ex-presidente do DCE,

rua Maria Antonia,

não parecem ter sido geradas exclusivamente no interior

certo modo, talvez no debate politico-acadêmico levado na

do movimento estudantil já desde o

em depoimento à

ao mesmo tempo espaço para
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professores, pode-se dizer que, além das entidades partidárias,

Faculdade dea Filosofia, Ciências Letras, lugar por excelênciae da
reflexão intelectual em São Paulo, também parecia proporcionar um espaço

importante discussão das idéias de teoriana prática políticas. Nessee
sentido sido geradaster ali, talvezparecem de vistae

acadêmico, revisões mais radicais queas

Pelo pode apreender, trans formações consideráveisque se teriam se
processado interior daquele conjunto de escolas ligadasno ao

conhecimento humanista, após o golpe de 64. Num primeiro momento e ainda

impacto do constrangimento das mudanças políticas em todo o país, a

intelectualidade do núcleo da Rua Maria Antonia teria voltadose para

discutir tentativa deacademicamente,questão compreendera na a

conjuntura específica que levara Brasil ao regime militar. Num segundoo

ofensivas do regime em relação estudantes,momento porém, aas

artistas, alguns setores participantes daquelas discussões

teriam tendido radicalizar o discurso, voltado-se então para a busca dea ■

24perspectivas concretas de reverter a situação política do país.

despeito das interfaces mantinhaA FAU quenesse e apanorama,

se apresentava como a única escola ligadaPolitécnica com a FFCL,

muito embora fosseà sentido,Universidade. Nessearte dentro da

e centro irradiador doprestigiada como lugar por excelência da criação,

repercussãodanãoda Universidade, mesmaartístico gozavapensamento
FAU representava muitoSob esse aspecto,político-intelectual da FFCL. a

seriateoria propriamente. Edamais prática doda oqueo espaço

Ver

o momento político sugeria.

e mesmo

s e professores da FFCL reunidos no 
Santos: Maria Antonia: uma rua na

sob o

ver a esse respeito diversos depoimentos de ex-alunos 
volume organizado por Maria Cecília Loschiavo dos Cr 
contramão. Ed. Nobel, São Paulo, 1988.

Entre os

intelectuais e

e dadas

um ponto de

com a
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interessante considerar linha, talveznessa das idéiasque parte e
reflexões de caráter sócio-econômico que animaram o debate dentro da FAU,

teriam sido tomadas de empréstimo da FFCL para serem adaptadas meio às
pressas, arquitetônica.

Examinando ângulo,outro seria necessáriopor considerar perda dea
referências representada pelo truncamento histórico do golpe de 64 e sua
persistência. O que passaria predominar meio estudantila no era uma
espécie de vácuo futuro. Isso talvez seja explicável, na

medida de uma geraçãotratava-seem que em

t e rmo s de própriasformação informação, pelas circunstânciase
históricas. haviam constituído face desseexpectativasAs seque em
privilégio, predispunham a um interessante leque de opções aberto para a
possibilidade sentido, iminênciaprática. daNessede atuação ana

perspectivas de futuro enquanto geração que preparara-

questões da maior responsabilidade social, terassumir parecese para

forte abalo em todassignificado, acima de tudo, um
estudantes da FAU.E isso não era particular aosalicerçara até ali. Era
áreas de datodas atuaçãocolocavaquestão asuma paraseque

Universidade, do ensino artístico à pesquisa científica e tecnológica.

caminhos trilhadosSe não por mais, seria forçoso reconhecer que todos os
Cercadasnaquele período, foram, de qualquer forma bastante conflituosos.

nãocoletivamenteindividualfeitas oupelas escolhasincertezas, as
Como dentro de osparecem ter advindo de opções serenas.

talvezatitudesà empressionaram queacontecimentos arrastaram e
se colocar.situações de tranquilidade não tivessem sequer espaço para

i

e nem sempre com o devido cuidado, à disciplina

frustração de suas

um turbilhão,

em princípio privilegiada,

as estruturas que os

em relação ao
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FAU,Na turbilhãoo dúvida: fazer?a Ou,o que como
reencontrar possibilidades do fazeras prática arquitetônica,na sem

espaços necessários para conter

tenha tomado uma dimensão mais contundente no ensino daquela escola, pela

própria natureza propositiva da disciplina arquitetônica,

ato de projetar. Projetar é, por principio, antever aquilo que ainda não

constitui tal, está adiante do presentese imediato. Icomo Nessasque

condições sobrava naturalmente jovens,aos o

ausência de perspectivas concretas de futuro. enfim,ou,

que projetar?como

Artigas, talvez enfrentando a outra face da mesma questão, se encontrava

de todo modo,atravessando,pressionado pelos terrenosacontecimentos,

cobertos de contradições e ambiguidades. Como professor, tentava pela via

fazerda amplitude artistica,

de ideias e propostas elaboradas dentro doarquitetônico, aproximando-os

relaçãoofensivasdemonstravamPCB, aemàquela altura menosque se

sentido de desencorajá-losoutras,
questionamentos deenfrentavaPCB,mais osradicais.

levadas muitas vezesdificeis cisões internas,antigos companheiros

rompimentodefoi comseuconfronto pessoal. Como casonivel odoao

segundo o que se sabe, quando este decidiu partir paraCarlos Marighella,
Como profissional, Artigas permanecera desde o golpe de 64a luta armada.

da penumbrainesperadamente, surgeda prancheta quando,semi-afastado
convitesurpreendente aparadaqueles promissores,nada umtempos

com o a tomar atitudes revolucionárias

e as

e o

simbolizada no

esse fazer? Essa questão talvezabrir os

Em que bases,

resgatar a simpatia dos estudantes para o

embate com a

Como militante do

encaminhava para

realidade na
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elaboração do projeto de grande conjunto habitacional para um órgãoum

ligado ao Estado,

Na precipitação daquele conjunto de circunstâncias tão particulares, a

situação de Artigas tornara- no minimo, paradoxal com aquele convite.se,

Se dano atividade politicacampo didática Artigas tido pelose era

poderes públicos alvo de vigilância, curiosamentecomo era, ao mesmo

tempo, convidado profissional por poder público paracomo esse mesmo

elaborar projeto do porte de uma cidade média, nas proximidades de Sãoum

Paulo. Como explicar?

É possivel imaginar que exatamente pela história de militância política

PCB,no Artigas não tivesse se surpreendido tanto pela inoportunidade do

convite. contrário: decididoOu, talvez, invertera a
inoportuno por oportuno. Na medida em que acreditava

contradições geradas no interior do próprio sistema capitalista,nas que

cria de contradição onde se tornam possíveis algumas ações, talvezzonas

tivesse tomado fôlego para enfrentar o embaraço da situação colocada.

Coordenada Rocha,Paulo Mendes daPenteadoFábiopor Artigas, umae

Conjunto Habitacional Zezinhoprojeto doequipe de iniciatrabalho o

Magalhães Prado ainda em 1967. Quase em paralelo, começam também as obras

25

a CECAP25

-

Segundo depoimento do arquiteto Fábio Penteado, em sua participação no evento Arquitetura 
em Debate, realizado no Centro Cultural São Paulo em 1985, a CECAP/Caixa Estadual de Casas 
para o Povo, hoje transformada em CDHU, era um órgão quase desativado quando José Magalhães 
Prado foi convidado a assumir a sua presidência. No cargo, este teria decidido implantar 
efetivamente um projeto habitacional de porte, entrando em contato com Fábio Penteado, que 
indica o nome de Artigas para o projeto. A partir dai teria sido montada a equipe 
coordenadora com três arquitetos: Artigas, Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha. O projeto 
envolveu também arquitetos como Rui Gama, Renato Nunes, Arnaldo Martino e Giselda Visconti, 
entre outros colaboradores.

do prédio novo da FAU, na Cidade Universitária, projetado em 1961.

situação, tomaria o
tenha ocorrido o
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É provável tal atitude em defesa doque fazer arquitetônico

aquelas condições politicas adversas, tenha aprofundado

dos segmentos mais radicais presentes naquele momento na FAU, com relação
às posições assumidas "verdadeiras" intenções. Quersuas

dizer, despeito de tudo, Artigas continuava fazendo arquitetura. Ao quea

tudo indica, repercussões desse fato contribuíramas acirrarpara

conflitos internos.

L
Sob clima de tensão politica pais bastante agravado,um sobno as

reivindicações e pressões estudantis para instaurar comissões paritárias

de Universitário, járepresentação Conselho fantasma doe, comno o

acordo Universidade,MEC-USAID às portas da desencadeia-sebatendo no
5

inicio de um amplo debate respeito da reforma1968 FAU, ana
mote teria sido a atitude revoltosa dos

ateliê/espaçoestudantes, desub-divisão depelasurpreendidos seu

trabalho. destruíramalunospicaretas,martelosMunidos de ose

tentativa para dispersá-los. Ointerpretaram como umaque

debate relevantesproporçõesepisódio, tomouinstaurado após eesse

talvez inusitadas dentro da escola. Iniciava-se o conhecido Fórum de 68.

reconhecemos que as propostas para o reformulação doAqui um parêntesis:
reflexões e questionamentos expostos duranteensino.

aquele momento marcante da história da FAU, mereceriam um estudo bastante

de pormenorizá-loserianãoaprofundado. julgamos que casooContudo,

partir para umaespecificidade necessária. Preferimos portanto,aqui na

sombradeleitura breve, algumas luzes quezonaslançando apenas em

■

as desconfianças

bem como as razões,

no ensino

rapidamente o

por Artigas e

mesmo sob

naquela escola. Aparentemente, o
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divergências predominantes durante o Fórum, àquela altura
visiveis aos olhos atentos,

Dentro portanto das restrições que nos impusemos neste trabalho,
importância do Fórum de confronto de duas
posições que não tiveram nem tempo, nem oportunidade, de levar às últimas

apostas politicas e arquitetônicas que faziam dentro da
FAU. Ainda assim, relevância assumida por aquele debate além dosa seus
limites imediatos, não poderia ser negada. Suas repercussões permaneceram

escola, 70 dena afora, modo, ultrapassaramcertoanos e. suas

fronteiras . persistiram. talvez mais do isso,Ao Eencontrar eco, que

pois parecem continuar criando, polemicamente, embaraços não superados.

Seria preciso compreender, entretanto, que o tratamento daquele embate se

vulnerável.ação delicada, De umnuma

lado, documentos mais precisos.deparamos De
relativo distanciamento histórico, que nos coloca num pontooutro,

através depossibilidade da aferição
isola na ausência de muitosalguns depoimentos, mesmo tempo, nos

Para enfrentarde uma bibliografia consistente.dos seus

pelas margens de umatais dificuldades, caminharemos vezes,

questão que ainda está a merecer a lapidação que não houve.

resta uma tarefa difícil: porque
significativa para Artigas, entremesmooutãoassumido dimensãouma

estudantes? Sob que perspectivas se desenvolveu?

transforma hoje

com um

no mais das

o Fórum de 68 na FAU teriaEm todo caso,

outros arquitetos e

rever a

no sentido de permitir uma maior aproximação.

68 é basicamente constatar o

intermediário entre a

mas ao

e eventualmente,

envolveram as

personagens ou

e confronto,

consequências as

com dificuldades quanto a
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Seguindo algumas pistas é possivel perceber talvez num plano aindaque,
muito timido, já um certo contraponto entre

algumas ideias posturas defendidas por Artigas,e

sendo estudadas elaboradase

recém-formados . Desse grupo,
Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre. Na realidade,
próximos de Artigas e considerados por este, como parte de seus melhores
alunos. Mas talvez tivesse sido de inicio, angústia deo que

encontrar alternativas para o exercicio da prática arquitetônica, parece

ter evoluido enfim, para a configuração de propostas divergentes. Estas,

como j á referimos, ser suficientemente formuladasnão chegaram anos em

todas principalmente em termos arquitetônicos. Sabe-seas suas nuances,

contudo, questionamentos iniciais foramapós golpe de 64,que oso

assumindo forte conteúdo politico.

históricas permitiam.radicalidade politica circunstâncias Numasque

talvez um tanto superficialmente, poderíamos tentar

diante daqueledramáticos,resumi-las hipóteses de contornosem suas
ípanorama limitador e de angustiantes conflitos.

projeto arquitetônico ambicioso,Truncadas emperspectivas para oas
havia se constituído até golpe de 64,termos de alcance social, aoque

modelodiante doalternativa,ficadoarquitetura parecia ter sem

impunha.militar representavaditadurasocialmente erestritivo aque
nãoquadro,revertesse rápida e urgentementePara essenãouns, sese

fazer arquitetônicohaveria possibilidade para serumosnoso
açãotudo,acima demomento exigia,tinha umaconcebido. Portanto o

í

eram figuras marcantes os arquitetos Sérgio

em particular por um grupo de professores

Durante o

se delineava dentro da FAU,

todos eram muito

com outras que vinham

em que

apenas a

Fórum de 68, essas divergências parecem ter vindo à tona com a

exercicio delicado, e
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política contundente e inadiável, Para

outros, com Artigas à frente, ser

observado com mais cautela, condições não pareciam

armada. Nesse sentido, talvez fosse mais prudente naquele momento, tentar
explorar meandros deos continuar,processo, para
forma explicitar as contradições do fazer arquitetônico sobvagarosa, a

uma perspectiva revolucionária, face à perversidade das condiçõesem

sociais impostas no país.

No Fórum de 68, pelo que se pode apreender,

de maneiras diversas, se contrapondo.ao mesmo tempo,

nas discussões da proposta para reforma do ensino de arquitetura na FAU.

Tentar presença política de Artigas ondecompreender asa

divergências, políticas arquitetônicas,posiçõesconfundidas entre e

tendiam essencial. professorComoà opções,inevitáveis parece

comunista,militante Artigasvelhoconceituado estudantesentre eos

próximo depapel talvez maistaticamente, assumido umter umparece

dedoGalileu Bruno. Adiante da Inquisição,Galilei que

Fórum aindados participantes doopinião do professor Edgar Dente, um

havia"De um lado (...) , certasreforça essa condição:estudante,como

transformaçãosentido de se buscarposições mais vanguardistas , umano

termos de projeto, de açãomais rápida, valoresacelerada, outros em

política, de coisas mais radicais. A posição de Artigas, nesse momento de

é fundamental. A meutantos caminhos, de tantas condicionantes,

tivessecoisas.seguradaPosição é sentido de dar nasumano

|

I
essas duas hipóteses foram,

se apresentando e,

na medida em que as
propícias aos

quaisquer que fossem seus custos.

um Giordano

ver, sua

enfrentamentos revolucionários, como os colocados pela luta

todo o

nesse Fórum,

mesmo que de

Como se

o quadro político do país precisaria
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ficado mais velho, o velho comunista podia chegar e dizer: olhe, pessoal,

gente acaba se arrebentando, todos, dentro desse
„2 6processo.

Entre principais oposiçõesas Artigas embate do Fóruma de 68,no

obviamente dentro do quadro de professores,
destaca-se grupo daqueles três arquitetos, Sérgio, Rodrigoo Flávio,e

representado principalmente figura do professor Sérgio Ferro, apoiadona

também, pelo professor Juarez Soares Brandão Lopes,

entre outros.

posições assumidas pelo grupo representado por Sérgioparece, as

Ferro, estreitas interrelações mantidasemergiram nos viéses das

debate conjunto de escolaspolitico-acadêmico de ciênciaslevado no

humanas da Universidade. Segundo indicações, já desde antes do golpe de

64, pelo menos Sérgio Ferro havia participado dos famosos seminários para

organizados Faculdade deestudo Karl Marx,de deCapital", na

conseguiram atravessarFilosofia, curiosamente,Ciências Letras, quee

22 a partir de 1967, SérgioAlém disso,parte daquele periodo conturbado.

Ferro, Roberto Schwarz e outros nomes

28
ainda a revista

sociológica práticadamaisperspectivaAlimentado talvez, umapor

criticaprofundamentecondição earquitetônica também, umapore

I

e a
uma

"O

Cf. depoimento de Edgar Dente 
AU/Arquitetura e Urbanismo no. 18,

Cf. Moraes, João Quartim de. 
revanche dos golpistas, 1.. ------
jva na contramão. 1

Cf.

incluido no artigo "0 último imperador", 
jun-jul/1988, São Paulo, Ed. Pini, p. 74.

_  _1... . Na Maria Antonia dos anos 60: a reforma da filosofia
1 , in Santos, Maria Cecilia Loschiavo dos (org.). Maria Antonia:
Ed. Nobel, São Paulo, 1988, p. 111.

Ferro, Sérgio, in idem, ib. p. 273.

"Teoria e Prática", da qual Sérgio Ferro fora diretor.

com o

Ao que

no panorama das esquerdas e

in revista

ao que tudo indica,

expressivos da FFCL, haviam criado

vamos com calma, senão a
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teoricamente consistente, grupo contrapunha, pelo menos aparentemente,o
posições defendidas por Artigasas com relação à natureza artística do

trabalho arquitetônico, ideias do chamaram "arquiteturacom as que

Segundo Sérgio "emFerro: clara referência cinemaao

Seguindo indicações, talvez pudéssemosessas encontrar dessaos pares
proposta arquitetônica na "estética da fome", para usarmos as palavras do

próprio Glauber Rocha na época, quem sabe,ou,

atribuída a Artigas31.para usar uma referência menos formalizada,

Mas em qualquer caso,
Fórum deno 68 estritamente arquitetônico. Principalmente,no campo

quando indicações embatemais precisas nãosugerem que o era

primordialmente Sérgioestética.de Ferro, tantonatureza um
enigmaticamente, muito tempo depois a proposta do grupo durante osresume

idos estéticas, opções refletiamde 68 : variantes"Ma i s estas oque

debate ético grosseiramente,político que animou a oe

desenvolvimento dasconfronto forçasprioritária dobuscaentre a

crítica das relações deprodutivas (Artigas) contraarquitetura aem

de exploração (Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e eu) . Apesar

(fui diretor da revista'Maria Antonia'de ter participado ativamente da

Teoria e Prática, participei do II Seminário sobre O Capital etc.) acho

e talvez porque permanecesse

Idem nota (28)
Idem nota (26)

i

■

” Esse é o título de um artigo assinado por Sérgio Ferro, publicado em 1967 no número um da 
revista Teoria e Prática, São Paulo, Teoria e Prática Editora, pp. 3-15. 0 artigo foi 
gosteriormente reeditado em Arte em Revista (4) ago/1980, São Paulo, Kairós, pp. 88-94.
3° Idem nota (28) p. 272.

---- p. 74.

novo "i<3nova "29

ficaria difícil conter as divergências ressaltadas

FAU destes anos:

com a "estética do feio",

que a FAU, espécie de travessa da Filosofia,

produção e
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próxima da prática operária, contribuiu então com proposições que ainda

precisam ser estudadas.

Colocado assim, de forma tão resumida e tantos anos depois, pode parecer
duas posições tivesse se dado durante o Fórum,

de perfeitamente compreensível. E mais ainda, que teria

configurado sem conflitos internos,se como um debate acadêmico de nitida
definição entre reconhecidamente opostos.grupos

Interessante seria observar sentido,nesse

que parece ter permeado o tempo todo as relações entre os três arquitetos

Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, e, Artigas.

Do Sérgio, Rodrigo Flávioda prática arquitetônica,de vistaponto e
periodo muito intenso da produção deacompanharam ainda estudantes, um

projeto do Ginásio deArtigas, qual são elaborados ono
uso dofoi um dos pioneirosItanhaém, Estesó no

feito em condições bastante precárias.armado sem revestimento,concreto
ali,fizeraque ArtigasdefesasProvavelmente das emtiveram noticia

|que preferiaoperáriosdosrudimentarrelação trabalhoàs domarcas
muitasdo grupo,Em vários dos projetos individuais,deixar à mostra. ou,

Sérgio, Rodrigo e Flávio seguiramem dupla por diferentes arranjos,vezes
radicalizaramAudaciosamente,além.muitoaqueles foramepassos,

época deBaeta de 1956,caminhos já apontados por Artigas desde

32 273.

A FAU pagou pesado tributo por elas."32

do grupo,

Idem nota (28) p.

que o confronto entre as

a casa

forma limpida e

para tomar um exemplo.

Desconfiamos que não é
bem assim. Vejamos.

entre outros,

o jogo aproximação/confronto
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retomada profissional após A estética dasua casa

já estava rompida.

teórico produzidas pelocaráter maislado, reflexões deDe outro as

parecem também, recolocar um trabalho iniciado por Artigas em 1952grupo, I
doModerna". textoOArquiteturaCaminhos daartigo "Os começono

Possibilidade de Atuação", de 1963, assinado por Sérgio e Rodrigo, quase

mais"NadaMi lê-se:continuidade daquele.poderia tomado comoser

angustiante

„33 consciênciaresponsabilidade devida. E seguem:

texto,desta situação-no-conflito que devemos atuar .clara

"Assim é que do"poética da economia":bases
necessários,didáticodo mínimoconstrutivomínimo eminimo útil, do

estéticade novatiramos, bases umaasquase,

eliminação dedeabsolutamente indispensável,doeconomia''poética da

daformulação novameiosde para' economia 'datodo supérfluo,o

debases nossaestabelecida nasinteiramentelinguagem, nóspara

necessárioéteórica,perspectiva„34 Sob essahistórica.realidade
obras bastante interessantes erealizar váriasressaltar que chegaram a

. Mnda havia lugar para oda arquitetura paulistaimportantes no percurso

fazer arquitetônico.

da economia",expressão "poéticaContudo,
dimensão artisticacostas para asentido de dar asgrupo se desenvolve no

revistaindo possível",horizonte 
82-83.

■

i

Angela Maria 
e Urbanismo no.

idem ibidem, p.83.

Rocha no artigo "No 
18, jun-jul/88, pp.

33 citado por 
AU/Arquitetura

"burguesa

"é com a

definição e a

se encara o

e penoso do que a

a tendência do
apesar do uso da

práticos, mas principalmente teóricos, na arquitetura, quando

lançam as

o periodo de crise.

problema com a

escolha de caminhos, não só

do que chamaram

Ainda nesse

que poderíamos chamar a
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da arquitetura. Talvez tivesse sido conveniente passar a negá-la. Admitir

sistema produtivo sobre o qual desenvolviam uma hipótese critica radical.

Seria talvez, admitir o arquiteto como artista, portanto interessante aos
olhos do sistema constituído. Nas palavras de Rodrigo Lefèvre: a

'agressão ' pretendida funciona até um certo ponto, quando os elementos da

linguagem arquitetônica utilizados

Sintomaticamente, atitude assumida de negação da arquiteturaessa

criaçãoenquanto artística, detonado todo deterparece o processo

surgimento mais nitido das posições de confronto pensamento decom o

Artigas, de qualquer forma transbordaram no Fórum de 68. Na negaçãoque,

revela-seda dimensão artística da arquitetura,aparente
para assumi-lofazer arquitetônico da esfera da produção, como

não-mercadoria.ousadamente,produto maisalternativo, talvez comoou,

exclusivamente sóSem valor Umade uso.troca, quase que

análise muito posterior, elaborada por Angela Maria Rocha num artigo onde

Sérgio, Rodrigo ereporta ao trabalho e às idéias dos três arquitetos,se

relações sociaisatribuída àsrelevânciaFlávio, que"Todaaponta: a

exploração do trabalho

expressãoarquiteturamencionardéficit comoevitahabitacional a

É uma maneiraforma de conhecimento, por razões táticas.•artística

cairdasconteúdo propostas emedode atençõesnão desviar as

forammuitas das propostas de Artigas que'modismos ' , comocorreucomo

mais dasrepertório da arquitetura paulista, vezesoincorporadas ao

3S idem ibidem, p.86.

■

i

i

-

e como

são absorvidos como

essa dimensão seria colocar o

passam a ser considerados

fazer arquitetônico em conjunção com todo o

com valor de

nos canteiros de obra quanto oengendram tanto a

retirar o

'modismo '. "35

a tentativa de

'bonitos' e
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destituídas do vigor critico animouque o A

despeito disso, a autora reconhece "Na prática,

piástica sempre esteve presente obras realizadas fpelosnas três

■ O dilema da autonomia da arte parece ter se transfigurado

dilema dano autonomia do próprio artista: compreendercomo que o

arquiteto depende dos meios de produção da

obra arquitetônica?

No artigo "Arquitetura Nova", apresentado inicialmente por Sérgio Ferro
publicado em 1967, há um breve elogio à arquitetura de Artigase

(. • ■) avançaram uma arquitetura sóbria

todos situação brasileira. Equ iparam-seadequados àos recursos

clareza, própriasconstrutivaaberturaa coragem parae a as

„39transformações vagamente anunciadas.

Parece que Artigas mantinha,
privilegiada dentro do quadro da arquitetura paulista no

qual, arquitetos não encontravamoutros

naquele inicio de 1967,desenho",partir da quefamosa aula as

Artigas por parte do grupo

fato de Artigas ter aceito o convite para

seriasentido,MasPodeenfim nessemaior? ser.constrangimentoo

época que a situaçãoimpossível deixar de considerar que é por essa mesma

"0

1

Thomaz em 14/07/97, 
encontro realizado na

3, idem ibidem, p.86.
3g idem ibidem, p.86.

Segundo depoimento gravado do professor Sylvio Sawaya à Dalva 
Arquitetura Nova" foi apresentado inicialmente por Sérgio Ferro num 

Pjiblioteca Mário de Andrade, em 1966.
Arte em Revista, op. cit. p.90

e complementa:

se intensificaram? Talvez. Ou teria

a elaboração do projeto

a intenção

em 19 6633

o mesmo resguardo.

sido o

criticas a

Teria sido a

e Niemeyer:

arqui tetos. "37

o que teria provocado

e direta, armada com

seu processo criador. "3S

e brasileira,

aos olhos de Sérgio Ferro, uma certa posição

sociedade para realizar sua

do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado,

com a
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política do pais se agravara e que, na busca de respostas mais ágeis, vão

rupturas mais contundentes dentro do PCB, no qual todos

aqueles arquitetos militavam. E ainda que, nesse quadro político marcado

opções assumidasencaminhamento das formas de luta,pelas cisões asno

e por Sérgio, Rodrigo e Flávio,
em práticaarquiteturaCaberia perguntar:divergentes. ouempor ser

política? Difícil naquele momento separar uma da outra.

abordando tema1968,de oArtigas depoimento nanum

daquelasalgumasrefere-sebrasileira", arealidadee

ensino:repercussões na práticadivergências e suas

fim da nossa proposta,terminar resumindo o

brasileira depropostadadentropartir,há opçõeses ta : a

Poderia haver outras opções. Derevolucionário, claro.desenvolvimento,

da própria burguesia nacional, segundo a qual o que

nós somos um paísedifícios devem ser baratos,vale é

, deve-se economizar. Mas ela não diz que nóspobre,

seriaoprime,metrópole que nosexiste uma

tirarindependência da metrópole do quemelhor arrancar a maior faixa da

édopobreza povoaconsidera pobre, queedo próprio quepovo

aceitar a proposta burguesae que

coisas miseráveis é

colaborar, ninguém pode colaborar,
dominante não posso(. . .)

partir dos outros, opções de

40

consequência da riqueza da metrópole,

eximi-la da responsabilidade

de 1968.
Unidade de

FAUW

"Arquitetura

de fazer as

se processando as

como classe

um lado há a proposta

e que num pais pobre

e no

que traia seu próprio povo. Agora

em outubro

"Agora, posso

de outro, acabam

quais as opções? A minha é

a produtividade, os

somos pobres porque

nessa ocasião foram também convidados os Prof 
Lopez, Rodrigo Lefèvre, Paulo Mendes da Rocha

a não ser

por Artigas, de um lado,

e que

existe, a
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revolução mais rápida. A arquitetura não é obra, forma de

conhecimento de influir diretamente fechamoscapaz asno processo:

escolas, fazer guerrilhas. colegasTemos numerosamentevamos

classificados elaboram entratese naque essa e se

Faculdade de Arquitetura é para fazer mas se

saifim nãoisso?guerrilheiro. Como pode Noaprende nemsera ser

A revolução que nós vamos fazer prescindiráguerrilheiro nem arquiteto.

visão artística do mundo? Se ela puderdo conhecimento

prescindir, então vamos fechar todas as escolas. Então, I

Essa proposição é razoável, fazemos deliberadamente.do que um jogo útil.

classe dominante,Que cada

irresponsabilidadedegraus de responsabilidade ouluxo de nosexercer,

tese pré-platônica mesmoà ouentãovoltamosnóslhe Eapetecer.que

Artigas, tentando responder a questõeszz 4 1 Nessa mesma ocasião,pia tônica.

dapartirBrandão Lopes, aSoaresJuarezprofessorformuladas pelo

Prof."Em sintese,enfatiza:

estátema queé exatamenteJuarez ocoloca,

revoluçãodacaminhossobre quais osartea tédesde política aa

rebater a idéiaCaio Prado parasentido,brasileira ",

econômico-social brasileira noresponsabilidade estrita da estruturada
permanecia subordinada aosestamedida em quecaminho revolucionário, na

questão da revolução não pareciaPara Artigas ainteresses da metrópole.
revolucionárias, namastécnicasdeadoçãocontidaestar naapenas

Nisso incluia asrealizá-la.criar meios pacificos paracapacidade de
dentro da escolaPor fim, reafirmava mais uma vez

possibilidade da arte.

truncam
transcrição original dessa 71 contém algumas incorreções que 

torná-la mais inteligível.41 Como a transcrição original dessa fala de Artigas 
a leitura, editamos levemente o original para 1------

a arte não é mais

o que o

técnico e de uma

em debate aqui

como fazer uma

recorre a

um curso de arquitetura,

no Brasil,

e nesse

estrutura econômico-social do pais,

inclusive a que vem

não aceitaram que

depois, pode se dar ao
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dearquitetura,de forma" tese da arguitetura arte,sua comocomo

conhecimento" capaz de intervir na realidade.

e deleitura um tanto superficial dos embates politicos,Mesmo que numa

travaram naquele periodo em quecerto modo também estéticos, se

seria possível perceber querevolucionários, osprecipitavam os ideais

Emais constantes. nessecadaantagonismos tornavam-se vezmarcas

de lapidaçãotrabalhoamplo quenecessáriosentido, talvez fosse um

emocionalcargatentar separar aconsiderasse todas paranuances,as
naqueleassumidas emprocesso,atitudesdascontida muitasem

hipótese. Essecadadefendidasrealmente emidéiasàscontraposição

trabalho ainda está por fazer.

jásabemais tarde Sérgio Ferro, pelo sequeé, que algunsCerto anos
..42responder com outro "0 Desenho aovailonge da prática

ângulo da prática noAnalisando sob oproposto por Artigas.

FerroSérgioprodução,derelaçõesdasportantoobras,canteiro de
papeldoperversidadedacruelleituraartigoelabora umanesse

Iarquiteto.dotambémdele, oatravésdesenhodesempenhado pelo e,
dasentidohistoricamente nodesenhooperpassaraEnquanto Artigas

futuro empara projetar omeiocomovolição humana,manifestação da
perspectivaatribuir-lhe, numaprocuraFerroSérgiobases,outras

da dominaçãotoda cargasistema capitalista, a
sociológica inerente ao

Diantearquitetura.saber popular, em
histórica do saber erudito sobre o

fazercontinuar oplausíveis, comosólidos ede tãoargumentos

arquitetônico?

1982.Projeto,Cesenho, São Paulo,0 Canteiro e 0«2 Ver: Ferro, Sérgio.

A

arquitetônica,

"desenho"

que se
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1numa sociedadeRestam dúvidas. Mas isto seria próprio só da arquitetura,

capitalista? Outras áreas de atuação social não enfrentariam contradições

curiosamente,Será que,semelhantes?
transparecem mais nitidamente no discursoFórum de 68,colisão e queno

estariam,não"desenho",doconfrontados diantearquitetosdos dois
efetivamente,poder que,arquitetura uma forçaatribuindo àenfim, ume

dearquitetura dentro umapapel social daseriaQualela não tem? o

sociedade capitalista?

60,dosfinal oanosconflitos emergentes notodosalém dePara 1os
nãotalvez68deFórumaflorou notensãotodade queareverso

análise daqueles momentos marcadosconseguisse escapar também,

principalmente pela angústia politica.

oportunidade de participartiveram aentre aqueles queÉ fala corrente
Artigas,principais representantes,seusconviver comdesses episódios e

laços de carinho, respeitoSérgio, Rodrigo e Flávio, que os
maismuitoinclusive naquela época,realidade, euniam naos eram,

teremrespeitados por, . 43poderia supor hoje . Uns eramintensos do seque
mostrado alguns caminhos.tê-losido muito além, outro respeitado por

retomado."

li

I

por 
eleis, realizada  homenagear Artigas, ele fi:77,

a qualquer

as posições que entraram em rota de

e amizade que

ocasião de seu concurso para Professor Titular na 
à Rodrigo Lefèvre, falecido pouco tempo antes. Por 

em junho de 1985 no Centro Cultural São 
, na época também já falecido, com um 

fez para a Escola Técnica de Santos. 
, o reencontro entre Artigas e Sérgio 

; "(...) o Sérgio Ferro vira e diz: 'Pois 
e olha para Artigas e diz: 'O outro foi 

Sérgio Ferro repete: 'Você, Artigas!' Isso 
, existe de fato uma profunda uniio, muitas 

‘ , mas o lastro é comum. O

A última aula pública de Artigas, 
FAU, em junho de 1984, é dedicada por 
ocasião da Exposição Vilanova Artigas 
Paulo, Flávio Império fez questão 
cenário/escultura referenciado num 
Sylvio Sawaya registra em depoimento 
ferro, muitos anos depois daqueles episódios 
é, eu tive dois mestres. Um foi (.'-llm- xz'” 
você.'' o Artigas leva um susto, fica sem jeito, 
mostra que, por detrás das dissensões 
vezes expressa de forma agressiva, 
lastro é retomado, é sempre j----------

de projeto que á AU (18) p.
 ’ > de 68:
William Morris', 

‘, e 
todas de 69, ----

.  contraditória, circunstancial, 
retomado, sucessivamente retomado."
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Somos forçados

uma vida muito efémera. As forças que conduziam68, tiveram, entanto,no

da época foram implacáveis todos aqueles personagens,destinosos com

estimularlição que não interessavaprotagonistas detomados como uma

escola dafora daforam arrastadoses tudantes. Logo eentre paraos

Universidade.

sJ

5

■

I
a reconhecer que os acontecimentos que cercaram o Fórum de
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CAPÍTULO 8

O professor perde espaço,

própriodeexilar-se dentro'cidadão'”0 seu
escola, igreja.escritório,fábrica,pais,

estranha,Eleconstruções.avenida, secampos,praça.

desconfiança/sol tas'exilado/na suspeita noestranhado.
No máximo.fio da conversa/como a aranha o que

refugiem em si mesmos,se
mais singular migração interna(Octavio lanni com citaçãona

1de poema de Moacyr Félix)

Cidadeprédio da FAUdo naconclusãodaeuforiaArtigas, entre a

Universitária em fins de 1968, talvez tenha se deixado levar pelo prazer
Foi decretado o AI-5 emtinha sua alma impressa.de saborear obra quea

vestibularesProfessor acompanhou examesos13 1968. 0de dezembro de
ele concebido muitos anos antes.realizados no novo espaço por

E

durou até o dia 25 de abril. A partirletivo de 1969 queano
foi aposentadoArtigas5,Institucional no.dai, Atobase noe com

da Universidade,outros professoresjunto comcompulsoriamente da USP,
lista mais extensa,numa

Jonetambém os professoresestavam aposentados
de muitas das escolas da USP.da FAU, entre vários outrosMaitrej ean,

i

íj
l!

lanni, Octavio. O Estado e 
Brasileira (1), Rio de Janeiro,

a Civilização 
234.

Florestan Fernandes e Jaime Tiomno. Dias depois,

Paulo Mendes da Rocha

a Organização da Cultura, in Encontros com 
Ed. Civilização Brasileira, julho de 1978, p.

o arquiteto avança

e na

em sua teia'.

Reiniciou o

tolera, é que se amedrontem, ou se

é obrigado a
no seu trabalho,
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O prazer de desfrutar a própria obra não existia mais.

Amigos alunose àacorreram de Artigas naquelacasa noitemesma para

prestar solidariedade velho mestre.ao Segundo depoimentos, o episódio
acabou trans formandose grande festa. festanuma A de despedida da

Universidade.

Com o Professor longe da FAU, sobrou o Arquiteto.

Artigas tentou recompor-se o mais rápido possivel. A parceria com Carlos

Cascaldi já havia sido rompida há algum tempo. tudo indicaAo que por
volta de 1964, quando quadro politico do pais deu damostraso

vulnerabilidade da situação. Mas escritório estava em franca atividadeo

inicio do projeto do Conjunto Zezinho Magalhães Prado. Lá estavam

vários colaboradores outros projetos estudos interessantesvários oue
sendo desenvolvidos. havia o que fazer.Pelo menos,

As faziam sentir em toda

espetáculopelolaureavamestudantesparte. colegas oe

arquitetônico oferecido.

foiArtigas novamente1969,Houve Paulo,São eBienal de emXa

Recebeu desta vez a "Medalha de Ouro", pelo

no.

no.

fev/1969, S3o 
in

Imprensa2,

um 
Editora Bloch.

366, out/1969, São Paulo, 
i com mostra das mais importantes já 

1132, out/1969, São Paulo, Editora Pini;

homenageado por seu trabalho3.

desde o

2 Ver entre outros: "Aqui não há portas para fechar", in revista Veja no. 24, 
Paulo, Editora Abril; "Arquitetura exponencial no edifício da FAUUSP", in Dirigente 
Construtor no. 9, jul/1969. São Paulo, Visào; "Arquitetura brasileijra, um salto no tempo , 
in revista Manchete, edição especial, 1969, Rio de Janeiro,

Cf. "Grande Prémio Internacional", in revista Acrópole
Gruenwald; "X Bienal firma sua seção de Arquitetura, 
realizadas", in revista Construção São Paulo no. 1—

repercussões da conclusão do prédio da FAU se
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prédio danovo Faculdade de Arquitetura Urbanismo, obrae agora
realizada, também peloe projeto do Conjunto Habitacional Zezinho

Magalhães Prado/CECAP-Cumbica, ainda em andamento. Convidado a escrever
textoum catálogo da Exposição dapara o Bienal, Artigas fala sobre

Construção"4, ressaltandoe tese projetoa que movera o

daquele Conjunto: "As cidades casas. As casas como as cidades.como as /r

Mão impróprio. A equipe responsável pela realização desse projeto,era

Vilanova Artigas, Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha, não parece ter I
poupado es forços exaltar sentido urbano da moradia. Inúmerospara o

1doaspectos proj eto elaborado demonstram eles,que, para propor um

conjunto habitacional não resumia simples composição espacial denase

série de possibilidade de ofereceruma moradias, condiçõesmas na as
necessárias desenvolvimento da vida cotidiana, incluio quepara o os

vários é,ambiente urbano pressupõe. Isto sentido deserviços oque o
interno de habitação,vai alémmorar usufruirde umaespaçoapenas o

dos recursos e benefíciosporque é preciso usufruir num âmbito maior, que
numa frase, sintetizacidade moderna é capaz de proporcionar. Artigas,a

HabitacionalConjunto Zezinhodoprojetoo adotadopressuposto no

„5A casa não termina na soleira da porta.Magalhães Prado:

Base Aérea de Cumbica,entãoSituada aregião próxima eraqueaonuma

a área destinadaàs margens da via Dutra,Aeroporto Internacional, e

dourbanizadada parteafastamentocertoConjuntoao contava com

11,Dirigente Construtorrevista no.inBienal",da

ho j e

"Arquitetura

"Escolas valorizam a arquitetura 
nov/1969, São Paulo, Visão.4 Texto elaborado para o catálogo da X
revista Acrópole no. 368, 
op. cit. pp. 101-103. Habitacional de Cumbica", in revista Casa e Jardim5 Cf. "o homem e a arquitetura - Conjunto Habitacional 
no. 160, mai/1968, São Paulo, Monumento.

Bienal de São Paulo realizada em 1969, reproduzido na 
São Paulo, dez/69 e também na coletânea Caminhos da Arquitetura,
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município de Guarulhos, Grande São Paulo.na tirarparece

partido dessa condição intermediária entre urbanização sentidoa e o

Iexpresso de periferia, viabilizada pela facilidade do acesso.

Em linhas gerais, a proposta urbanística do Conjunto estabelece a criação
de dois grandes eixos livres na parte central do terreno, reservados aos

equipamentos lazer comércio,esportes, ladeados pelascomuns, como e

"freguesias", conjunto de blocos de moradias distribuídos simetricamente

por dois lados de um sub-eixo livre, que abriga pequeno comércio local.o

O conceito básico blocosde "freguesia" delimita conjunto deum

de criar uma área de maior intimidade, com o sentido

de favorecer interrelacionamento mais intenso entre seus moradores. Aoum

"freguesia" define critérios de proximidade para centrosa
9

educacionais até

I
r

Zezinho Magalhães Prado. Vista da maquete.Conjunto HabitacionalFigura 1.

8
BI

BBaMBiií- | Si M
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oh ' ■ MWíWMlfSWi

habitacionais capaz

o lo. grau, que pudessem permitir à criança chegar a ele
mesmo tempo,

0 projeto
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através de À distânciaspercurso à pé. porém comum maiores,pequeno

■

Pelos números,

cidade.
Magalhães Prado previa numa

área de 180 hectares

total de ma ise num
de 10 mil moradias.
Para oferecer *
condições favoráveis

moradores,aos seus

projeto propunhao a

instalação oitode
educacionaiscentros

pré-primários dee
lo. detrêsgrau,
2o. grau,

Habitacional Zezinho MagalhãesConjunto
industrial,

desaúde, postodecentroambulatório,geral, epronto socorro
igreja,teatro,hotel,cinemas,puericultura, estádio com 10 mil lugares,

deentrepostopiscinas,deconjuntopoliesportivas,quadras
comércio local, caixa d'águaabastecimento,

I 
i

■■■

I

Figura 2. 
hospital prado.

são localizados outros equipamentos de uso comum.

e gasometro.

o porte desse conjunto habitacional seria comparável ao de

fácil acesso,

o Conjunto Habitacional Zezinho
uma ocupação de cerca de 55 mil habitantes,

uma pequena

uma escola

Em sua forma final,
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de linearesmoradia propriamente, blocos habitacionaisEm termos e

propõem uma condição intermediáriasimetria doisdispostos em

A partir do nivel térreo livre,verticalidadeentre

I

i.

Zezinho Magalhães Prado, 1967.Figura 3. Conjunto

exigiriam aextensão,Por suatrês pavimentos.foram concebidos em
blocosdisso,invés osAode circulação.corredoresprincipio longos

para cada quatroverticais, umacessosgenerosidade nos
curioso ao sentidocriar um contraponto

restrito entre moradores parado habitar coletivamente. Sugere
de intimidade, semelhante talvezmuito particularsituação

maisantecederam os prédiossobrados urbanos que

ou mesmo
doaltos,

linearidade dosconfigurandovãodesse aspecto, acessosos

àquela dos tradicionais

sobrado geminado,

um contato

moradias no andar,

promover uma

ou talvez,
da "vila" urbana. Além

ao longo da

e horizontalidade.

o que permite

a dois,

dispõem de uma
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blocos, interessantes pátios internos continuos distintose ao mesmo
tempo, visiveis a partir do interior das moradias.

O espaço interno de cada unidade habitacional conta com cerca de 60 e
é estruturalmente flexivel o suficiente para permitir formas diversas de
arranj os, subdivisão cômodosou atender àem numerosidadepara das
famílias. Nesse sentido, duas das faces de cada unidade são iluminadas e
ven :iladas por caixilhos continuos, para facilitar essas composições. As

únicas áreas realmente fixas interno, são destinadasno espaço as ao

banheiro, serviços à bancada da cozinha. Nesses pontos divisóriase as
papel de paredes hidráulicas, concentrandoassumem toda parte deo a

abastecimento águade deescoamento sentidoesgoto, tantoe no
horizontal, das unidades simetricamente dispostas,duasentre como no

para as seis unidades dos três pavimentos.vertical,

principalmente, pelo número previsto

proposta de ocupaçãode futuros moradores,

atitude extremamente cuidadosa no trato de

limites incertoscada questão,
pelo coletivo, pelo público e pelo privado.colocados pelo individual

Pressupõe uma delicadezanão é tarefa simples.Discernir nuancesessas

qualquer conceito estrito de funcionalidade.que avança

sidoda obra, terinternaeconomia parecedeParalelamente, termosem
segundo várias indicações , antepor rigorosos parâmetros denecessário,

í
t

depoimento do arquiteto I 
em 06/03/88, 

no

em entrevista à Dalva 
depoimento do arquiteto Fábio 

Debate, realizado no Centro

m2,

Paulo Mendes da Rocha 
e também, o 

evento Arquitetura em

e o

na medida em que

6 Conforme aponta o
Thomaz e Glória Bayeux, gravada 
Penteado durante sua participação 
Cultural São Paulo, em 1985.

o projeto transitava nos

não poderia prescindir de uma

não é dificil perceber que a

Pela escala desse empreendimento e,
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racionalização na macro e micro escalas, para que fosse possível oferecer

custo mínimo. Essa preocupação aparece essencialmente na
montado em cima deracionalidade de todo

abastecimento deespécie de cadeia interligada. Um exemplo seria ouma
d' águacaixaságua. continuidadegarantir contar . comPara semsua

encareceria custos de obracada bloco de moradias,individuais o queem
foi criada uma única caixa d'água,estruturacom para

todofornecimentoque garantia ourbano, aindependente do sistema o
desistemaencontradospodem noexemplosConjunto. Outros ser

paredesconcentrado nasesgotos,de águadistribuição escoamento ee

hidráulicas,

proporcionar grandes desconfortes,dispensa elevadoresblocos, semque
ouna

e,caixilhos para produçãodosúnicodesenhono
dasexternasfacesdasfechamentodepré-fabricadasmesmo, peçasnas

altura.1,35armários comconstituem pelo interior,moradias que
detambém,haviam sido propostosCuriosamente,

fogão, geladeiracomoserviços pré-fabricados

foi pensadofogão por exemplo,0viabiliza.suporte do mecanismo que o
instalavam os queimadoresfixa sobre a qual se
A geladeira, é proposta comobotão de controle.canalização que leva ao

compunha-semáquina de lavar roupas,Aum armário dotado de compressor.
todas muitoTais soluções,hélice acoplada.

hipóteses porém,essencial. Essassimples, previam naturalmente,
manifestadofunção do desejodescartadas no projeto, emacabaram sendo

comuns, disponíveis
pelos futuros moradores em adquirir peças

a 
■

no mercado.

assim como

e a
como uma pequena mesa

m de

peças chegam a ser perturbadoras,

cozinha e

apenas o

ou mesmo máquina de lavar roupas. A simplicidade

na medida em que seu desenho separava o

sua sustentação,

em larga escala

e originalidade dessas

a princípio, equipamentos

o máximo com o

de um tanque comum com uma

como já nos referimos.

o sistema de infra-estrutura,

Também, no número de pavimentos dos

e já instalados,

racionalização da estrutura dos pilares, vigas e lajes,

até
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A concretização do Prado previa

E nesse sentido, lamentavelmente, inúmeros
fatores concorreram para que a proposta não conseguisse ser implantada em

totalidade.sua Mudanças tanto interesses politicos,nos como nas

Internacional de São Paulo, foram ao longo dos anos 70 modificando
dos acontecimentos.

permitiram algumas reformulações introduzidas pelo

caracterizava a proposta do Conjunto ficou comprometido, impossibilitando

que, na a I
maioria Conjunto,específicos previstosdos proj etos para o

tenderamparticularmente equipamentos destinados uso comum, aoaoos

ser realmenteque chegaram a
estendendo-sedecisões,vagarosidade dasconstruídos, contaram com a

seria esse complexo habitacional,Ho j e,

relações de equilíbrio que propunha em termos

delasprimeira tornou-sesóde aqueeconomia bem-estar, parecee
dadetrimentoobviamente emempreendimentos,parâmetro outrospara

ossegunda.

caminhavamamplo,plano mais nahabitacionalrumos numda política

equipe noadotados por Artigas

Conjunto Zezinho Magalhães Prado.

projeto do Conjunto Zezinho Magalhães 

algumas etapas de construção.

=
I

o rumo

e os

e suadireção contrária aos pressupostos

no projeto inicial,

próprio Artigas, acarretaram de outro, profundas alterações, inclusive na

prática, chegasse a

área destinada à sua implantação. A partir disso, o sentido unitário que

está em funcionamento. Das

adiamento. Alguns nunca foram feitos,

apenas uma pequena parte do que

Se de um lado as etapas de construção do Conjunto

na medida em que

intenções de aproveitamento daquela região para a construção do Aeroporto

se constituir como tal. Ao mesmo tempo,

Isto talvez não devesse nos surpreender,

enfim, por quase toda década de 70.
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realidade, projeto desse ConjuntoNa foi sendo desenvolvido duranteo

tempos muito dificeis no quadro politico do pais. Tempos caracterizados

arbitrariedade,pela pela dedura ausênciarepressão, pela

representatividade pela perda das liberdades democráticas. Tempos eme

isolamento foi quequeque o

dizer. Tempos em que qualquer debate ficava impossibilitado.

Desde

neutralizados,• oude encontraremdrasticamente quaseponto sea

o IAB,polos de resistência. Entre os arquitetos,transformados apenas em

condição de entidade profissional,resguardado suana
adversascondições quepordaquelasdiantepossivelresistência

lado de outros companheiros, Artigas continuavapais. Aoatravessava o
esseempenhando-se dentro

pequeno espaço de união
daspela urgênciasufocadaduramenteprópria

direitos humanos mais imediatos.manifestações politicas

convivio comLonge da Universidade
Artigas um periodo

serque,
elaboração de inúmeros projetos comosentido daarquitetônicos. Tanto no

apoio de uma equipe, em

Conjunto Zezinho Magalhães,

Parece queArtigas trabalha intensamente na
da sociedadealguns segmentosencontravamobras anteriores,suas

novos projetos.

daquela entidade para conseguir salvaguardar
. Mas de todo modo, qualquer discussão em torno da

íescritório de projetos, curiosamente iniciara se para

bastante produtivo

arquitetura permanecia
em defesa dos

a decretação do AI-5, os espaços de participação se haviam reduzido

eco em

Contando com o

em termos

e do

tinham o

as repercussões de

visto como

da realização de diversas obras.

grande parte montada a partir do projeto do 

prancheta.

que, nesse sentido, lhe solicitavam

apesar de tudo, pode

isolado em seu

tentava manter a

os estudantes,

calando cada vez mais aqueles
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Interessante parte do trabalhoque realizado por Artigas entre 1967 e

1969 incluía algumas residências, de Paulo Seixas,como Álvaroas de

Freitas, Gilberto Krutman, Teimo Porto, Ariosto Martirani, entre outras,

cujos projetos não chegaram

participação para projetos de maior porte sugerem, a partir
dessa época, a ausência de um cliente mais efetivo. Contudo, a exiguidade

ter sido logoparece superada farta demandapor uma que vem,

sintomaticamente, de parte do Estado,

De fato,

forte ambivalência da situação interna da produção cultural no país.a

Marcada repressão às manifestações culturais pelocontundentepor uma

viés de sua representação política,

"progresso" obviamenterepresentação depara tornassem umque se a

discutível. desdesentido,Nesse

comando dessepaís, Estadoo
produção cultural,àtutelapeculiares desetor. de formasPor meio

tentava mantê-la de todo modo, sob seu controle.

A propósito dessa delicada questão,

estatais,orgãospela ambiguidade dos oclima instauradorepressivo

o poder1964-1978,ociólogo Octavio lanni aponta:s

enfrentar com suspeita,Brasil tem sido levado a

não se acha•reprimido de modo sumário, muita atividade intelectual que

intelectual,atividadeQualquerproteção.sob controle ouo seu

cientifica, pode ser encarada como algo quejornalística, artística ou

prejudica ou irrita os governantes.

3

ji

*

i

em seus mais diversos segmentos.

I

qualquer análise que se faça desse período dos anos 70, revelará

estas eram fomentadas ao mesmo tempo,

a ser construídos.

A atividade intelectual independente,

em concursos

Estudos de viabilização e

ou tem mesmo

um exame elaborado ainda no calor do

o agravamento da situação política do

parece ter

"Ao longo dos anos

se encaminhado para assumir o

estatal no
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seja ela de tipo for,que pode tomadaser incómoda,como entãoou

perigosa, em si ou potencialmente. Daí a política

encarar intolerância,s empre com reprimir,ou atividademesmo a

intelectual que se realiza fora do

censura prévia imposta à imprensa à veiculação de informaçõese e

produções artistico-culturais de modo geral, instaurada AI-5,com o

haviam sido fechados canais de comunicação possiveisos para a

entre sociedade civil éa tempo,

interessante notar que implementava-se desenvolvimento dos meios deo

comunicação oficiais, talvez sentido de facilitar garantirno e a

penetração desejada das ideias e ações levadas pelo regime militar. Não é

dificil reconhecer sob esse aspecto, que setores como o dos transportes e

das comunicações, incluindo rádio, televisão, telefonia e correios, foram

nesse periodo francamente privilegiados.

É

capitaldealtas"milagre injeção deseja,brasileiro", somasaou
sentido,Não é desconhecido,território nacional.estrangeiro nesseem

que havia um certo interesse dos paises conhecidos

"terceiro mundo". Talvezentão,denominavainvestir naquilo queem se

politica pretendesse de um lado, neutralizar o avanço do socialismoessa

certa medida, parecia representar algumaem

talvez se tratasse de contornar |De outro,ameaça ao sistema capitalista.

Quer no

possíveis insurreições sociais, paraquerenfrentamento desentido do

Octavio lanni em O Estado e a Organização da

interlocução

interessante trabalho produzido por 
op. cit. p. 217.

> !
■i

seu alcance." 1

í

7 Cf. o
Cultura,

como "primeiro mundo"

certo que para isso concorreram as facilidades provenientes do chamado

Ao mesmo

Sob a

como um todo.

'cultural' do governo

crises geradas no interior do próprio capitalismo internacional.

no nivel internacional, que,
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desvincular, pela multinacionalização, industrialprodução de seua

gerenciamento. hipótese, mazelasprodução industrialNessa a suase

gerenciamento dodeslocariam parasociais se o

mundo desenvolvido.

é possívelparte da política alardeada pelo "milagre brasileiro",Como
nacional vão tornar,territóriodoáreas sereconhecer algumasque

deurbanaspolíticasdeimplementode ealvoestrategicamente,
deinstaurara-seisso,redistribuição de populações. Para

pioneiras favorecidas pela ação dos órgãosfrentesocupação através de

estradas parece terNesse sentido também,estatais .

"crescimentodooficial ediscursofundamental. 0constituído fator

a

contundente preocupaçãoter ganho espaço umaConcomitantemente, parece

das cidades de modo geral.desenvolvimentoplanej amento

controle sobre essas políticas urbanas,Atento à necessidade de manter o
talvezpráticas queincentivarmedidas .paratomandovaiEstadoo

próprio universo de preocupaçõesorigem notivessem, meio longinquamente,
estes tais preocupaçõesSe para

meiosqualitativa nosnaadvinham da
estatal a questãourbanos, é bem provável que para

além das formasde outro aspecto. Para
interessesoabrir caminho paratalvez fosse importante

especulação imobiliária
grandes empreiteiraspartilhados

do capital.

responsabilidade

"Brasil grande potência do futuro" prestava-se

e o

o poder

de controle e intervenção direta,

manifestado há tempos pelos arquitetos.

intervenção
se revestisse

com as
e com a

técnica com o

a abertura de novas

integração nacional", do

tais fins.

"terceiro mundo" sob o

um processo

cumprimento dos



352

Nesse sentido, ultrapassando contornosos das iniciativas do próprio
governo federal, alguns municípios são também contemplados com orçamentos
ma is generosos, naturalmente direcionados para a construção civil.

Interessante perceber arquitetos de modo geral,que os serão envolvidos

nesse pelotantoprocesso, conhecimento especificoseu determosem

urbanismo pela necessidade da contratação de projetos propriamentecomo

arquitetônicos. Questões urbanas fartamente discutidas entre arquitetos

até ali, campo possível para a atuação profissional.emergem como Obras

consideradas imprescindíveis bom funcionamento urbano também serãoao

alvo da contratação de projetos especiais.

Era dentro delineavam possibilidadesdesse deasque sepanorama

participação tomados condição declaramentedos arquitetos, em sua

isolamento. cenário privilegiadoserá nesse sentido,A década de 70, o

das grandes obras públicas, obviamente de prioridade discutível.

espaço possível, Artigas parece ter tentado encontrar nasera o
nivel de atuação que permitisseum

Porém,padrão de qualidade para esses projetos.pelo menos,

grande parte da produção de Artigas nessenão é de estranhar, quese
não tivesse saido dode muitos outros arquitetos,contexto,

obras,estudosgrande parte dos projetos, ePapel. qualquer forma,De
estãoArtigasdesenvolvidos porperíodo,viabilizados não nesseou

também,estarãomaioriaNapúblicas.ligados iniciativasàs
Encontram-sedo município de São Paulo.geograficamente fora dos limites
RondôniaJaú,Mauá, e,Santo André,predominantemente lugares comoem

projetos mais adiante.muito especialmente, Macapá. Voltaremos a esses

*

í
í

brechas de suas contradições internas,

assim como

colocar um

Se esse
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Fora da FAU 70,nos seriaanos de se que Artigas tivessesupor se
desvinculado das questões do ensino de arquitetura. Mas não bemera
assim. Era professor acima das circunstâncias.

Encontro de Especialistas sobre Formação do Arquiteto, organizado pela
UNESCO, realizado em Zurique em 1970. Sua contribuição e desempenho nesse

Encontro sido bastante relevantes. Na volta, numa palestra

organizada pelo IAB/SP, faz um relato do Encontro que dá origem
9 Ainda com base nas questões do ensino,tema . mas desta

falandovez mais propriamente sobre arquitetura dos edificiosa
es colares, Artigas publica ainda em 1970 o artigo
"Sobre escolas . . . "Arquitetura Comunicação", dessaUm outro texto e

10mesma época, não chegou a ser publicado no momento em que foi escrito.

Mesmo longe dos limites estritos da Universidade, Artigas é agraciado em

1972 prémio "Jean Tschumi", concedido pela UIA/União Internacional
dos da arquitetura.ensino EssaArquitetos, contribuição aosuapor

comemoração ao titulo recebido, Artigas recebeu homenagens do IAB/SP,Em
trabalho dadedo mostra eIAB/RJ deatravés seudo MAM/RJ, umae

de um catálogo, onde a FAU é o projeto destacado.

é novamente homenageado11No seguinte, Artigasano
Bienal Internacional de Arquitetura, realizada em Sao Paulo.na la.

in Caminhos da Arquitetura,■ "O

publicação

„9

Foi relator brasileiro no

com o

com uma Sala Especial

ensino de arquitetura",

Esse texto foi reeditado in Caminhos

na revista Acrópole,

parecem ter

texto sobre esse
a um

premiação encontrou grande repercussão entre os arquitetos brasileiros.

encontro de especialistas sobre o 
op. cit. pp. 129-135. 1970

Revista Acrópole (377), Gruenwald, São Paulo, 
da Arquitetura, op. cit., pp- 105“11 , . arauitetura, op. cit., pp- 115-122.
^publicado pela primeira vez in Caminho----- q ito“mais qUe homenagens", in jornal O
U Ver a esse respeito: "Nas salas «peciaxs, muito
Arquiteto, no. 8, jun-jul/1973, São Paulo, Schema.
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Corno profissional brasileiro de destaque, é indicado pela UIA ainda em

1973, júripara docompor o internacional daconcurso Biblioteca de
Damasco, na Siria. Mais ou menos na mesma época, é homenageado em Bogotá,

Tonde recebe titulo de Membro Honorárioo da Sociedade Colombiana de

Arquitetos.

Na prática profissional, Artigas, contando a

arquiteta Marlene Yurgel, é chamado elaborar vários trabalhos dea

naturezas diversas. No setor de projetos urbanos, implementadoum pouco

municipio de São Paulo partir da criação da EMURB/Empresa Municipalno a

de Urbanização, Artigas é convidado

grandes avenidas.passarelas de Contudo,travessiapara pedestres, na

pouco dessa experiência foi realmente realizado, sendo logo interrompida.

passarelas projetadasAs
época guardamessapor

si,entre a

despeito de contarem com

variações. Opequenas
simplesépartido e

bastante arrojado: leitos

fabricadosmetálicos,

pousam

sobre apoios de concreto.
Figura 4. Passarela FGV. ArtigasEngenhosamente,

andaimes,deprescindirdesentidodesenvolvera partido noesse
prejudicassem a circulaçãocimbramentos ou quaisquer outros elementos que

semelhanças

industrialmente,

I

I

li-I
■■

com uma nova colaboradora,

a desenvolver algumas propostas de
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normal dos veículos.

áreas fluxo doexternas trânsito, metálicaspartesaoem eramas

rapidamente colocadas auxílio de guindastes. Alguns exemplarescom o

dessas passarelas foram realizados, como as da Av.

do Aeroporto de Congonhas, todas ao longo da Av.a
9 de Julho.passarelas Fundação Getúlio Vargas e INPS, ao longo da Av.as

faziam parte da mesma experiência,Outras propostas que

ser executadas.

poderíamos dizer queenquanto potencialidade de realização,Pelo menos
que Artigascidade do interior de São Paulo,Jaú,

todosNão70. osquedurantefértil anosmais osencontrou campoo
elaborados por ele para aquela cidade tenham sidoprojetos propostase

Também não foram. Mas é possível reconhecer queefetivamente construídos.
altadeprojetoscomo conjunto,individualidade ou,constituem suaem

qualidade arquitetônica.

executado,de Jaú não chegouGinásio EsportivoO primeiro deles, o

Entre asvárias outras intervenções.porém, parece ter aberto espaço para
encontra-seconcretizadas, adeoportunidade serobras tiveram aque

Educacional oeCentroII, oI eRodoviária,Estação os
NadaJoãoConjunto Habitacional

estão anão executados,relação dos projetos
Municipal aeParqueSocial, oCentroPlano Regional, ocidade, o

ComérciodeCentroJaú, oriodoValeReurbanização do
travessia depassarela paraumaAtacadista/CEASINHA, o

aquela
de umapropostapedestres ae

cidade.

í

Hotel Municipal, 
Faculdade de Arquitetura para

Balneários
Velha, realizado pela antiga CECAP.

Central de Abastecimento da

a ser

não chegaram a

Miruna, Av. Aratans e

Rubem Berta. Também,

foi provavelmente em

Uma vez construídos os apoios laterais, localizados
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i;

I

pelaseA respeitabilidade

Jaú, permiterealizadas por Artigas emobras

muito maior,arquitetônicos de interesse

exclusivos daquela cidade.

cujo projeto é deRodoviária de Jaú,

esseDesde as1973, merece
aocuriosidade,

Sua marca
bastantelongo do tempo,

12

projeto de Artigas foi objeto
conhecido nos

primeiras divulgações,
tornando-se,

II

principalmente

especial destaque.

. 12meios arquitetônicos .

do que o

a EstaçãoNo conjunto dessas obras,

Figura 5. Balneário de Jaú, 1975.

de uma certa

Cf. entre vários outros: "Uma estação ctnstrÍçãoT "Estação' Rodoviária de Jaú",
e Construção no. 37, dez/1973, São Paulo, r j dg janeiro, Avenir; "Estação Rodoviária 
in revista Módulo no. 42, mar-abr-mai/ , Janeiro, Avenir.
Jaú/sP", in revista Módulo, no. especial, mar/Bi,

adquirido nos limites

conquistada pelos projetos,

tratá-las como exemplares
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símbolo costuma representadaser imagens,nas pela singularidade do
desenho de seus apoios internos. Porém, há que se observar que o projeto
contém dimensão muitouma maior. 0 alcance da proposta revelase no
tratamento arquitetônico de um problema doconcreto ambiente urbano.
Atento questão, Artigas respondea essa um programa

restrito para uma estação rodoviária, de uma forma tão ampla e inusitada,
obra integração urbana. Ao mesmo tempo, cria

interessante lugar de permanência e passagem dentro da cidade.um

A situação geográfica da área destinada à Estação Rodoviária apresentava

peculiaridades. Tratava-se de parte de uma antiga ferrovia, cujo terreno
bastante íngreme, paralelasduaslocalizava entre masruasse

desnível
Tirandosete metros.

dessapartido
Artigassituação,

■trans formarconsegue
áreaaquela

abandonada, e a
princípio,
desprivilegiada, numa
grande praça pública

Estaçãoqual ana
passagem para pedestres que fazRodoviária se insere, incluindo ainda uma

entre os dois planos.a

Projetada
ondeampla praça plana,

!

i

intermediação

<1 1 "líi T1—

a Estação se

como uma

acaba promovendo uma

em torno de

Figura 6. Estação Rodoviária de Jaú, 1973.

apresenta no nível mais alto,

que a

ao cumprimento de

com um

em seis meios-níveis, vencidos por meio de rampas,
coberta,
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presença de um volume destinadoa ao restaurante, que desfruta

de farta visualidade. No pavimento inferior, amplitude visualcom

semelhante àquela oferecida pelo piso do restaurante,
independente para loj circundado por largos corredores que permitem eas,
favorecem passeio. Meio nivel abaixo,o está situado embarqueo e
desembarque dos ônibus, numa posição bastante central em relação a todo o

conj unto. O pé-direito amplo sob a mesma cobertura

da nivel superior, ventilação adequadagarantem local.uma a esse

T
1

I

i

Figura 7. Estação Rodoviária de Jaú. Cortes.

Descendo mais meio nivel, já

área destinada àde pedestres à Estação,bilheterias, outro acessoo

depósito foram situados meio nivelSanitários ecirculação de veiculos.

sub-solo. Aconsiderado comoquaseabaixo, poderia serqueno

toda a Estação é facilitadaacessibilidade da circulação de pedestres por
um movimentomiolO dO pjeódlo, ojcjL Am-

por meio das rampas que,

naquele interessante vazio interno.

praça superior,ressalta nesse projeto aSobretudo,
Enquanto lugar decobertura.aquela grandearquitetônico definido por

e a abertura da praça,

se destaca

e a

ocupando o

situa-se um bloco

na cota da rua inferior,

como um novo espaço

encontram-se as
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permanência mais do que passagem, praça oferece um agradávela espaço,
privilegiado pela dimensão visual geografia original. Mas

além disso,para não poderia deixar dese observar há jogoque um
arquitetônico curioso, estabelecido todo conjuntoem da Estaçãoo

Rodoviária. Este

fechamentos, contrapontos entrenos volumes dinâmica dana

dos diversos planos intercalados constroemque

no desnivel inicial, farta aberturae, para a

visualidade do exterior.

Contudo, despeito da qualidade doe a

espaço arquitetônico,

consagrada da Estação Rodoviária de Jaú,

pode ser apreciada nos apoios superiores.

ali, soluçãopropõeArtigas uma

iluminarinusitadaabsolutamente para o

interno abaixo da grande cobertura.espaço
nivel mais baixovêm doOs pilares, que

simples,muitogeometria seumacom
transmutam no nivel superior

si,de conter assofisticado, emcapaz

Tentandoiluminação.paraaberturas

unidade quase inimaginávelestabelecer uma
Artigas cria umsustentarpara funções como

vai se abrindo como flor depilar de apoio, que
inseridos numaquatro pontoslótus, cobertura emdadescenderpara

ilumina o apoio pelo interior,abertura circular. Por ela passa a luz que
Acima dessascobertura de concreto.de claridade sob a

ií

distribuição

intermediações

desenho diferente para o

que explora a

Figura 8. Estação Rodoviária 
de Jaú. Vistas internas.

num desenho

a marca talvez mais

e iluminar,

aberturas e

tão distintas

também, na

no cuidado com que são tratados

oferecendo zonas

se revela

e vazios,
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grandes domus circulares translúcidos impedem o contato maisaberturas,

direto com o ambiente exterior.

<1

Rodoviária de Jaú. Vista interna da cobertura.Figura 9. Estação

visual proporcionado pela
considerar ainda,se

fica de certo
Rodoviária de Jaú principalmenteEstação

relacionamento maiorNolá afluem.modo,
muito discretas,

paisagem do local, a
horizontais seusegrandes planosdeaparenteem sua

eventuais fechamentos em

referindo-se
à conclusãoNum comentário bem posterior

acaba

projeto: "A Estaçãode
de Flávio

lesfaire chanterfaut'qu'ilde
NiemeyerOscaraqui é diferente.cantigaMotta, a

revelando algumas

aqui (apontando a imagem

points d'appui'

ficou muito

•i

I

espetáculo

circunscrito àqueles que para

obra se apresenta

superposição
vidro transparente.

com a

a ela num tom

que o

com formas

descontraído,

Rodoviária de Jaú se ve

no espaço interno,
Há que

um slide)

só que

dessa obra, Artigas

das suas preocupações
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impressionado; ele telefonou do Rio dizendo: 'Artigas que soluçãome

engenhosa . . . ' Achei lindíssima tivessea palavra; achado umaeuque

capacidade incrível desolução arquitetônica 'engenhosa' seria de uma

Mas confesso, para vocês que são jovens,crítica desse homem.

tinha dificuldadesmuito na hora de fazer porque

sentido. Qualnesse

darelaçãoera a

pelo fato depresença ,

colunaa

alta , volumedesse com

todas essas

responsabilidades".

primeiros

elaboradosprojetos
Jaú,decidadepara a

Artigascuriosamente, Detalhe doRodoviária de Jaú.10. Estação
também realiza, no

70,inicio dos anos
época TerritórioAmapá, considerado naovários estudos e

1973, anos1970 eentreIstoNacional.de Segurança
Artigas haviaConsiderando-se queditadura militar.bastante daduros

condiçãosob essaAI-5 queecompulsoriamente pelosido aposentado
de certa estranheza.contornossituação adquirepermanecia, do QuartelTrata-sesolicitadas.das obrasPrincipalmente, pela natureza

FVA/Nobel,São Paulo,social do arquiteto.13

Figura 
apoio.

■z

Cf. Artigas, João 
1989. p, 80.

Batista Vilanova. A_ funçã_o

com os

que esta

o paradoxo da

A par

coluna me preocupou

não ser muito

projetos para

particularmente
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Guarda Territorial, doda edificio sede da Secretaria da Segurança

do edificio sede da Divisão de Segurança e Guarda, para citar osPública,

candentes. Pelo que se pode apreender,

concorrências públicas,originados desido que

cidade deMesmo assim,envolviam diversas empresas.

algumas contradições que escapam à compreensãoMacapá conterparecem

imediata.

elaboradosprojetos poroutrostantosrelaçãoComo aconteceu acom

das propostas desenvolvidas para omuitas70,Artigas durante anosos

oupapel,do Amapá permaneceramTerritório no

anteproj etos.

inclusive comodas mais interessantes,construídas, umaEntre obrasas

Quartel da Guardaésituação, oaproduto da ambiguidade que cercava

ter refinado ali algunsTerritorial14. Ao que tudo indica, Artigas parece

anteriores. Questõesmuitos dos seus projetosconceitos já presentes em
a dosabrigo de relações humanas,como
mesmoou

limites entre
de certoestãoespaçoda transparência oeentre espaçoo

partidoimprimido umterparecequestões,taisdeO enfrentamento
Pode-seTerritorial.GuardadaQuarteldoimplantaçãosingular à
francaéArtigas propõe, umaqueosentido quereconhecer nesse

edifícioRestringe ofechado.sobre oabertodo espaçoprevalência

Projeto erevistain
14

Ver: "Chapéu 
Construção, no. :

e privativo,

de concreto para enfrentar 
16, mar/1972, São Paulo, Projeto

ou como

esses projetos teriam

a da arquitetura enquanto 

individual e coletivo, entre público 

reservado,

o sol do Equador", 
e Construção.

por meio de consórcios

os projetos para a

em estudos preliminares

casos mais

modo, presentes nesse projeto.
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1

Figura 11. Quartel da Guarda Territorial do Amapá. Elevação.

propriamente ao mínimo necessário para atendimento do programa. Organiza

cuja continuidadevolume único caracterizado por uma forma linear, io num

é rompida para conter

e

as

atividadesárea construída, Artigas sugere

diversos tipos de jogos.esportivas, demarcando quadras para

faixade umareservalâmina,edifícioA concepção do em

meio de uminterligação é feita porcontínua para ambientes fechados cuja
totalmente voltado paraúnico corredor de circulação externo e
transparência visual do conjunto

considerada inexorávelconvencionalmenteprivacidade

sugestão de outrasuma
Talvez Artigas tivesse

de convivência, uma
de outrasformas

clima

in revista

projetado naquele espaço 

possibilidades

outra disciplina. Nesse

excessivamente quente

-

I

de relacionamento,

sentido, conforme já observamos

do local, tivesse contribuído

nossa autoria, 
Urbanismo, no.

na disciplina militar.

15 Ver artigo de 
AU/Axquitetura e

aberturas e acom o

pátio interno.

atividades coletivas realizadas no interior do Quartel. No amplo pátio

possível que o

retiram do quartel a

o contato

um grande vazio que põe em contato direto exterior

Com isso, garante uma surpreendente transparência para

aberto que prevalece sobre a

"Desenhar é preciso, viver também é preciso", 
50, out-nov 1993, São Paulo, PINI, pp. 77-90.

favorece a

exterior. Generosas

certa vez15, é bem
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tipoque esse

solução completamentede

despojada, pudesse se viabilizar.

trajetória de
é70,Artigas em meados dos anos

projeto oparao
Guarda

deNacionalLANARA/Laboratório

Referência Animal, ligado ao Ministério da Agricultura. 1

região da Grande Belofazenda em Pedro Leopoldo, na
complexo de pesquisa edesseinstalaçãoGerais,Horizonte, Minas a

considerada em seu conjunto,tratamento de animais, poderia ser
talvez, pelosEm particular,bastante ambiciosos.

também pela quantidadetécnicos quesofisticados recursos

de equipamentos previstos.

Artigasexigênciassentido de distinguirNo as
parte central porinterligados nacria dois blocos iadministrativa,

auditório. O bloco

relacionamento com o públicoao
comum.atendimentoserviços paratambém algunsgabinete e

direto comcontatodelaboratóriosdepartetodafundos, abriga a
dito.propriamentede campocentroanimais, assim como o

área datoda acaracterizaverde quetapeteEntre blocos, odoisos fazerconstruídas paraformasvazio entre asfazenda, penetra o espaço

da 
1971.

de pesquisa

lineares paralelos,
frontal é destinado à parte

externo em geral, às áreas de trabalho em
O bloco dos

Figura 12. Guartel 
Territorial do Amapá.

como uma

meio de um

sido importante na
„ v Vi ’ Outra experiência que parece ter

necessitaria e

de um programa complexo,

sobremaneira para

proposta de contornos

Projetado para uma
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parte integrante da arquitetura. Dispondo das amplas e belas visuais que

região, vale cercado pelo desenho montanhoso, o blocoum

criadofrontal é
talcom

transparência, que

o verde continuo da

fazenda parece

transpassá-lo sem

grandes
interrupções.

Para conseguir esse
Artigas •íresultado,

1975. Detalhe do prédio durante
parece ter apostado

pórticos desequência deCriatransparência do prédio. umamesmo na
lajesustentarde acapazesexternos,apoiosaparenteconcreto com

tirantes. Livres de qualquer outrasuspensa porinterna do segundo piso,
fechamentos lateraisintempéries, osfunção senão a de proteger

de
exterioridade,de suapropostapelatalvezapoios. Estes,

prismáticasformasdejunçãodapartirdesenhados acuidadosamente
à laje de cobertura.harmoniosamente

érecursosdesses.usointeriorO efeito produzido no

Dada aextremamente interessante
sensação quesegundo pavimento, alaje do

extremidades laterais,nasE mais, porqueestá no piso térreo.ainda se
segundo piso,localizado nodo refeitóriocaso por exemplo

I

l

l

do prédio pelo
extensão da área circundante,

■

contra as
vidro transparente, totalmente afastados dos

foram

í

Figura 13. Lanara, 
construção.

diferentes que se unem

mesmo sobre a

caracterizam a

e curioso.

a ausência de

causa é a de que

se constituem por panos
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referênciasoutras

sentado fazenda, talno

■

fortes, marcam todo o interior do prédio,Amarelos, azuis cores

laboratórios.bloco frontal,tanto no
■

contam com uma privacidade quase total em relação às áreas de maiorEstes
Caracterizam-se por uma complexa divisão dos espaçoscirculação externa.

deequipamentos sofisticados para permitir áreasinternos, dedotados

total isolamento e descontaminação.

contribuição muito

Suagrande de Artigas
critérios de escolha einfluenciado inclusive, osparticipação parece ter

todosnecessários,instalação de parte dos equipamentos
de Artigas ligados àauxiliares técnicossentido,importados . osNesse

ter desempenhadoparte de instalações, parecem i
Contudo, oprevisto.estavaprincipiodoma is adeterminante que

funcionamento daquelede ousadia é que olamentável de todo esse esforço
seriamenteficadoterpareceplenacomplexo suaem

daà manutençãodestinadosrecursosdoscomprometido pela exiguidade
planos originais.à mudança em seusinstituição, assim como

Artigas nesse projeto assume
A despeito disso, o

termoscaráter muito interessante emum
Embora estassideráveis proporções.

Trata-se de uma obra arrojada
depontooreconhecíveis ao

sejam características
imperceptivelpresença quasedo local, ameia distânciaobservação, à

trabalho realizado por
de contribuição

t

capacidade,

arquitetônica.

aproximar-se

Algumas indicações apontam que houve um empenho

execução de todo esse projeto.

um papel muito

e uma

nesse caso

e outras

incorpora ao interior. Ou o contrário.

e de con

a paisagem se

na época quase

curiosa impressão de que se está

a continuidade com que

ou mesmo nos

construídas cria a

na implantação e

como no auditório

meio da
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sofisticado complexo arquitetônicodaquele

campo,

da implantação dessa obra, pelo emprego de técnicas, formas
•íprópriasarquitetônicas dos meios área rural,urbanos uma

talvez permitissem olhar de outra maneira as profundas contradições entre

campo existentes no pais.

Enquanto o poder federal promovia projetos do porte do LANARA, a proposta

outra faceta quedo governo paulista parecia tentar se apresentar por um

partir deNesse sentido,trabalho dos arquitetos. ao

transformação do antigo FECE/Fundo Estadual de Construções1976,

Escolares em

todo o Estado.

da elaboração de vários

cidades doe 2o.projetos para escolas de lo.

tudo indica,interior do Estado. Ao que
esse projetoNa verdade,

"unidade escolar
próprio Artigas iniciada pelo Iobra do

interrompida em 1968 pore
antigo FECE para

retomado em 197 6 para ser
Assim, oproblemas de construção.

exigências.às novasmodo, adequadoreformulado

inicial.conviteesseaseguiram-seprojetodeOutras solicitações
larga experiênciadadespeitoaconsiderar queseria precisoContudo,

do Ensino.Desenvolvimento16

I 
I

especial", localizada

CONESP/Companhia de Construções Escolares

de disseminação de prédios escolares por

Por essa época, Artigas será chamado a participar 

graus, particularmente para 

delas foi a denominadaa primeira

e de certo

em Jaú.

Paulo1’

cidade e

o Centro

se iniciará uma politica

no Estado de São

a uma

matérias e

e com a

chega a ser perturbadora. De certo modo, os contrastes resultantes

na vastidão da paisagem do

Atualmente FDE/Fundação para o

projeto é

também envolvia

dentro de

pretendia dar continuidade

Educacional de Jaú,
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constituída por Artigas

idéias que ajudara a implementar no âmbito do ensino desde o Ginásio de
deItanhaém, 1959, não era mais possivel nessa época,

espaço de atuação. Em principio as rigidas regras colocadas pela CONESP
I’

para o projeto dos novos prédios tinham que ser acatadas.

órgão não possibilitavaReconhecidamente, criado por esseesquemao

dosinterferências partearquitetônicos.voos Tampouco,grandes por

Construirescolas.pré-estabelecidosarquitetos asparaprogramasnos

intervalo de tempoprédios escolares curtoquantidade degrande num
nesse sentido, medidaster sido a meta adotada por aquele órgão, eparece

construção foram adotadas adade custosbarateamentopara

componentes diversosElementos construtivos einflexibilidade possivel.

destinados

não constava do programa,às atividades didáticas. O que

não era enfim, permitido propor.exceções,

tão constritorasestabelecimento de regrasÉ certo que, paralelamente ao

desenvolvia tambémCONESPprédios escolares, a
devários escritóriosdistribuição dos projetospolitica de

trabalho paradeoportunidademodo,desseoferecendoarquitetura,
seria difícil reconhecernãoPorém,de profissionais.diversos níveis

os projetoscamisa-de-força,mantidos comoainda assim que,
dee,repetiçãoarquitetônicos tendiam à uma

resultados finais da obra.com oscerto modo,

dentro de uma
banalizadora das soluções

encontrar o mesmo

e mesmo das

estavam padronizados, assim como as tipologias para os espaços

salvo raríssimas

uma interessante

em relação aos projetos escolares,

para os

a um descomprometimento

com toda

entre os
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Nesse contexto restritivo, Artigas parece ter procurado introduzir na

medida do possivel, opções que pudessem oferecer, no minimo,

nivel de qualidade arquitetônica

vários projetosEntre os CONESP,

ma is destaca é EEPG Conceiçãozinha, no Guarujá, litoral paulista.se a

Acostumado trabalhar potencialidades do materialconcreto,a as como

construtivo que permite a abertura de grandes espaços, Artigas engendra

do tijolo daprojeto linguagem diferentenesse euma
técnicasmateriaistalvez mais apropriadaestrutura de madeira, eaos

2
Contandodisponiveis da CONESP.construtivo essescomuniversono

conferepossibilidade de trabalhar um partido querecursos, recupera a

1
L

91

Figura 14. EEPG Conceiçãozinha, Vista inte

■7

■

! '

ao conjunto do ambiente projetado.

que elaborou para a

um outro

uma das obras que

a partir do uso
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peculiaridade grande parte de projetos: centrala seus quea praça
surpreende e amplia o espaço e a visualidade pelo interior. Desnecessário

sugerir outro padrão de qualidade para aquilo que jádizer que, ao

contornos de convencionalismo, Artigas consegue interpor mais umaassumia

vez os

do uso do tradicional concreto armado.

Artigasaqui,comentadas naexperiências brevementeAfora poucasas

Revendotrabalhou muito mais arduamente duranteverdade

afirmarperiodo, poderíamos aquetrajetória profissional nessesua

ele e sua equipe,propostas desenvolvidos pore

muito dessa produção denão poderespeito. Claro que
de concretização.perto da possibilidadedesenhos não passou nem

dadorevela comoexecutadas seobrasdenúmeroE sentido, onesse
caracteriza ada real produção quedar contaextremamente enganoso para

sair doMuitas vezesintensidade do trabalho desse arquiteto.
influenciaram o surgimento de

papel,
citados ossertalvez merecessemcasos,essesEntreoutras propostas.

Fábio Penteado ecomTécnica de Santos,projetos da Escola
de algunsCEAGESP,Armazéns para oSilos edosda Rocha,Paulo Mendes

deestádios e ginásiosCECAP, de ajgunsahabitacionais paraconjuntos
Colónia dedados Imigrantes,Rodoviaaesportes,

doCivis do Brasil,Públicos
férias da UNSP/União Educacional
Hospital da CESP na Usina

tantos outros.entredos Metalúrgicos de Santos

quantidade de projetos
número bastante considerável, ou pelo menos, digno de certo

I

e região,

das passarelas para

Nacional dos Servidores

Porto Primavera, do CEMETAL/Centro

a década de 70.

notoriedade e

mesmo sem

seus projetos ganharam

em parceria

idéias e

ser esquecido que

apresenta um

fundamentos de sua própia proposta arquitetônica, mesmo distante
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M

Colónia de férias da UNSP, 1975. Vista da maquete.Figura 15.

da contribuiçãoatravésobservar,curioso ePorém, dedeixanão ser

particular de Artigas, que
outrosmuitosqueparamassó esse,nãofez paradequestão pagar,

engavetou.rapidamentepapéis quedemontesproduzissemarquitetos
discutívelintenções? Manter asPorque? Sob que

idéiasdeproduçãosobrecontrole acertoalardeava? Exercer umque
neutralizassem politicamentese

cultural? Compensar

das idéias? Colocar osrepeliam no planoprática profissional aquilo que
condição deprofissionais, nasegmentosoutrosarquitetos, assim como

serviço do poder?

mundial do petróleo,da criseNão deve ter sido por acaso que
boa hora parater1973/74, parece

adiada. Pelo que sesertinha mais comojá nãocontenção de gastos que

SâsssfÈI

artistico-arquitetônicas? Pagar para que

da produção

a i

I

representado

í

aparências do progresso

com a

meros técnicos a

o pretexto

anunciada em

o Estado,

a política de

e se calassem setores importantes

nos diversos níveis,

chegado em
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havianãosabe havia progressão da dividaa Atéexterna.

1975/76,basicamente ainda foi possivel Estado tirar do bolso doao

medidascolete, paliativas relação à crise económicacom que se

avizinhava. mesmo periodo,Mas a repressão politica não se contevenesse

acabou revelada em todas suas mazelas nas páginas da imprensa. Nãoe as

havia ma is arbitrariedades vinham cometidassendocomo negar as que

sociedade civil desde o golpe de 64.contra a

daquantitativaanáliseprópriaestranhoPor parecer, apossaque

areiagrão detomada node Artigas,produção a rquitetônica umcomo

conjunçãodeixa transparecernacional, umacenário produçãoda

processoscrise do poder de comprasubentendida entre a

que envolveram a chamada

í

j

i
■

!

"abertura politica" do pais.

í»h

I
1

"milagre",

do Estado e os
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CAPÍTULO 9

as repercussões de uma experiência:

ensinando e falando de arquitetura

de voltar àanistia política, Artigas é surpreendido aceno

Universidade exatamente
estranhas ligações teriam essesescritório.

dois universos aparentemente tão diversos?

fins de 1979.Numa
recém-formados,

a presença

tinham ouvido seu nome
FAUàvoltaArtigasmundo não-humano,domitologia,fosse dafigura

saida dez anos

Paulo Mendesantes :
croquis de seu projetoumapara Inão dava desde o

dia 25 de abril de 1969.

oficializou o1980,seguinte,meados do anoContudo,
enfrentar

àquela escola,retorno do Professor
condiçãoà Universidade naletivo. Reintegrado denotava deatividades didáticasàsreconduçãodeensino", seu processo difíceisobservadas assuficientementehaviam sidotodo nãomodo que

exposição

desta vez para

de simples "auxiliar de

cerimónia simbólica, Artigas retorna à FAU em 

maciça de estudantes e arquitetos 

pairar naquela escola

A volta à Universidade e

com o

homenagem e

com os

Com a

Sob a

acompanhado pelas mesmas pessoas que
da Rocha e Jon Maitrejean. Nesse dia de homenagens,

o semestre

Que curiosas e

escassez de

como se

que se

quando também sentia os abalos da

o qual foi preparada

para aquele prédio, Artigas publicamente deu a aula que

O haviam seguido na

trabalho no

que durante anos

foi só em
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circunstâncias seu afastamentoque

de aposentadoria compulsória pelo AI-5.

sentido, processo que tratou da reintegração de ArtigasNesse na

acontecimentosUniversidade conduzido à dossidoter margemparece

daensinocontribuiçãotambém, relevantehistóricos . Assim aosua

antes disso,própria FAU desde sua fundação em 1948, naarquitetura na e

ter sido desconsiderada. A despeito de todaPolitécnica,Escola parece

aquela condição peculiar, Artigas foi reintegrado à Universidade

falta de titulos acadêmicos.

tinha mesmo. Não só Artigas não cogitara maioresele não osNa verdade,

também não havia até a data de suapretensões na carreira acadêmica, como

obterdequalquer possibilidade1969,compulsóriaaposentadoria em
adquiridos portitulosEventuaisprópriadatitulação dentro

datinham advindo ouFAU naquela épocalecionaram naprofessores que
talvezUniversidade, particularmente Iescolas daPolitécnica,

2
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.a

Universidade haviam sidocarreira docente nadacritériosArtigas, os
doutorado sóde mestrado ecursosparticular,FAU,modificados. em

que permitiu70, oinicio dos anoscriados noser

 £

i

possível

inclusive foi

?

I

i

FAU1.

dito certa ocasião em 
Isso talvez seja um 

. Por outro lado, e 
nSo se titularia

fosse um principiante. Alegou-se a

em grande

ou de outras

como se

após dez anos

Segundo depoimento gravado do [ 
plenos anos 60: "Como eu pcderia 
indicativo de suas preocupações quanto 
pelo próprio histórico de Artigas, é - 
Pela Escola Politécnica. ^occaltado pelo

Pelo que se sabe, e que inclusive oi ”ceclec 
entrevista citada, na impossibilidade e 
teve que ficar durante muito tempo sob' 
da Universidade. Foi este o caso o P . ,
sucessores, em geral titulados pe a 
Professor Lourival Gomes Machado, o g —.  
Sylvio Sawaya, o primeiro arquiteto a 
Professor Nestor Goulart dos f.—

levaram ao

 professor Sylvio Sawayatítulos a seus próprios professores, a FAU 
direção de professores advindos de outras escolas 

Anhaia Mello inicialmente,
Politécnica, ou por outra unidade, UWIUV ---  w' 'ida Filosofia. Segundo ainda o depoimento 
assumir a direção da FAU, já na década de 70, fc 

Reis Filho, titulado pela Sociologia.

t na mes(na
próprios professores, a

e de todos os seus 
como por exemplo o ' i de 

foi o

chegaram a

E na

todo o

ou mesmo ao seu retorno,

professor Sylvio Sawaya, Artigas teria di
i fazer um concurso se eu nunca li Kant?" 

a um possível concurso na FFCL.
é de se imaginar que ele efetivamente

Além do mais, na ausência de
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situação de outros professores, facilitando os meios
para ascender na carreira docente ou aos cargos mais altos da escola.

reconhecidamente,Não de Artigas, que èsteve impedido deera,

à Universidadevoltar nesse periodo, professores Paulo

Jon Maitrejean, por força da chamada Lei de Segurança

Nacional.

humilde condição de "auxiliar de ensino", Artigas

atividades que exercera comprocurado ainda assim retomar as

. Necessário seria observar que àquela altura, e
escola,dafora poucodentroconsumadas etrans formaçõesdiante das

aorealpresumido quantopoderia aoser

ensino acadêmico.

muitos dosrotina interna, é bem provável que
informados sobre quemestivessem perfeitamenteFAU nãoalunos danovos

vinha agora participarde velho professor, quefiguraera essa
sabiamestudanteshaviam exceções. AlgunsSem dúvida,vida acadêmica.

muito bem de quem

maior aproximação.rapidamente tentado uma

escola não pareciadentro daquela
Nesse quadro, o

Participes da mesma
conjuntoafetar só

novos professores,ainda, antigos eencontravam seacadêmica,estrutura
décadas anteriores.durantede Artigasquais muitosentre os

entre elesdizer que

pairava também um certo

I

!

i!’

significado dessa

inusitado da situação
dos estudantes.

ex-alunos
indicações, poderíamos

parecem ter

Segundo o que sugerem algumas
desconcerto, talvez semelhante

Retornando portanto na

parte regularizar a

uma outra

se tratava e, talvez até um tanto curiosos,

tanto sucesso anos antes

Rocha e

de sua

Mendes da

assim como os

ao dos estudantes.

o caso

sua volta

parece ter

a Artigas ou ao

Condicionados a
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Superando ainda todo o impacto inicial,

reservada para

sequência de Projeto, lhe haviam sido atribuídas as

EPB/Estudosde deaulas Problemas Brasileiros, disciplina obrigatória

criada na vigência do regime militar e ainda não extinta na época.

situação vivida pelo Professorconstrangimento daDifícil imaginar o

assim mesmo,Artigas diante daquelas condições. Mas o

Dentro das estreitas

possibilidades oferecidas pela escola, Artigas encontrou saídas bastante

interesse dos estudantes parainovadoras

de outras áreas, passouconceituados
de interesse específicodebates que incluíam temasvariada de palestras e
da audiência das aulasAs repercussõespara os estudantes de arquitetura.

semanal dentro datransformadasdaquela estranha disciplina,
No ano seguinte, passaramefeitos.escola,

TGI/Trabalho de GraduaçãodeorientaçõesArtigas algumasatribuídas a
reforma de 1962 para os

instituído porInterdisciplinar,
havia apoderado dessedesarticulação que seDiante da

suasresolve interferir para queArtigasfinal de curso,compromisso de
entreseminários conjuntos

oatividadesoutras

final
recupera o espaço para

a
caráter de merao

da FAU.âmbito internono
constituir eventos da

H
interesse dos alunos de modo pouco

de apresentação
formalidade, logo passam

graduação que, ultrapassando
maior importância

•1

a surpresa maior parece ter sido

a organizar

em evento

atividades pudessem ser

tradicional lugar na

daquele curso.

uma programação farta e

a ingratidão

Da mesma forma,

o curioso é que

a ser
parecem ter provocado

para mobilizar o

Convidando vários dos seus amigos, artistas e intelectuais

velho mestre

o próprio Artigas. É que na sua volta à FAU, ao invés do

estudantes, além de algumas

não parece ter se dado por vencido.

as bancas

alunos do 5o. ano.

ele mesmo na

antes experimentado.

dos trabalhos de

reorganizadas. Propoe
coletivas que despertaram
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Num panorama mais amplo, pode-se reconhecer que as condições políticas do

país no início dos anos 80, sinalizavam circunstâncias bem mais propícias

retomada doà plano cultural. Ainda que de modo incipiente,

ser possível o desencadeamento de um diálogo não só entre os
■

diversos setores

tomando lugar na chamada abertura política,tenso

primeiros passos para reinstaurar a necessária reflexãopermite dar os

fazer arquitetônico. 0 nível de isolamento com que este havia se

tornava qualquer70,dedécadaprincipalmente duranteprocessado, a
talvez sob novas referências,oportunidade para rever, agora

fora desacompanhada daatividade desse período queintensaa

experiências e do debate, imprescindíveis

discutirdeda perspectivaretomadadessapartePossivelmente como

éArtigasarquitetura,
Nesse sentido,fora de São Paulo.proferir palestras

plano profissional,desenvolvendo novinhados projetos quepoucos
retrospectiva demostraArtigas decide elaborar uma pequena
realização de tais eventos.acompanhá-lo durante acomo arquiteto, para

mostra de suasa pequenaLiberdade", Ge
introduzir a

obras transfigurava-se nessas
dauniversocolocadas noabrangentesmaisquestõessobreconversa

Mesmode Artigas.estranharseria de se
de falar dehavia parado

discurso, procuravanível donovezesmuitasSe impedidoarquitetura.

falar através de suas obras.

I

■! 

I

I
í

ele "Arquitetura

ocasiões em mero pretexto para

a qualquer aprimoramento.

seu trabalho

encontro uma

sobre o

no caso

troca de

debate no

do IAB para

começava a

da sociedade como também entre arquitetos.

convidado por alguns Departamentos
e ainda em virtude

que vai

arquitetura. O que não 
isolado durante tanto tempo, dificilmente

Denominada por

clima menos

De fato, o
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das palestras promovidas nessa ocasião, durante a breve visita àEm uma

é instigado pelos companheiros de IABArtigasFortaleza,

espécie de retrospectiva de sua trajetória.

vai do bom humor às raias da ira como lhe eraNum tom descontraído, que

oportunidade muitas das idéias que persistirampróprio, em

profissional. 0 ambiente político de transiçãoe
manutenção de uma situaçãodemocrática anunciadaabe rturaentre a

fala ao tratar de

são abordados, procuramosoutros inúmeros aspectosondeDessa palestra,
desseessencia do pensamentoparece representar adestacar nosqueo
sempredescontração de sua presençaperder dearquiteto, sem

arquitetura moderna hoje no
verdade é quevivaz: . .A

foi umainaugura,seagorapós-moderno quedoBrasil, antes
■

ou
socialista de 1917. Defunção da revoluçãoarquitetura inaugurada em

Mundial,Guerranorepente
solução deoferecia a

digamos, frente umaaem

milhares na
Revoluçãodadentroséculododa vinhaarte que

revolução socialista
sindicato até oIndustrial, desde o

expressãoboqueirão, parao
inundo.frente do novona

toda

fez com queEsse fim de guerra

sociedade enorme que

humana daquele tempo, inclusive a

artista, viam na

brasileira atual, dentro da qual

(...)

<1

=

-

I
totalidade da problemática

XIX, protestador

a problemática burguesa

o que se chama

"Arquitetura e Liberdade" como um de seus temas prediletos.

e a

ainda precária em termos efetivos, parece permear sua

o mundo burguês

vista a

usar uma

fim da la.

a fazer uma

desaparecia
os liberais, particularmente da Alemanha, 

a revolução socialista,
• riaises que não queriam

e serviço da burguesia dos pai m

seu percurso pessoal

o mundo se vê

expõe nessa



379

arregimentassem intelectuais,seus a

atenção, todosaguentar desaforos artistasos que os

diversos movimentos históricos, movimentos artísticos contra a burguesia

de seus próprios países - dadaismo, construtivismo, expressionismo, etc. :

burguês burro, incompetente, cafajeste... Aguentaram todos os desaforos,

artísticaintelectualidadefoisocial!sta.Não Esse a

historicamente (...) A arquitetura moderna teve,cumpriu dignamente, na

Alemanha,

prestaram à burguesia internacional, laivos de contribuição de tal ordem,

chamar a Bauhaus do Gropius.que chegaram a fundar aquilo que passou

fui muito amigo dele por uma suspeita(Esse Gropius acabou mal. Eu nunca

não é? Nemconduz até hoje. Sabe como é que é o saber,

te informa é uma espécie dete informa. No geral, quemciência

coisas e diz: não, aqui temVocê toca nasCoisa de moreno.saber táctil.
conjunto liberaldo lado alemão, esseleva prá frente.) Maságua,

deé o lado que mais se aproximaDo lado francês, quefundou
ingleses nãoostemática corbusiana.nós, fundou a

tãocoisas deles.fizeram asincomodar muito eprecisaram se
arquiteturadefinição do quecurtaatéinteressante dá umaque

raízes de outrocom as
moderna. Ela tem essas

raiz inglesa,tipo de pensamento. Uma
A raizeconómicoslaivosseusraiz inglesa temsempre

raiz francesa,aformuladores, efilosóficos,laivosalemã tem seus
degeneraram

do socialismotradiçõescerto,
têm a permanentecorbusianas queas posiçõespara

i

I
'5

utópico proudhoniano, 

oferta de um paraíso

a se

sempre a

a Bauhaus.

com as

intuitiva que me

e aí

E do lado inglês,

com os liberais alemães, que foram os homens que maior serviço

três raízes, meio parecidas

uma raiz alemã, tipo filosófica, a

porém, com uma condição: que o regime de propriedade continuasse burguês.

um papel que

e praticistas.

disseram por

custa de, a custa de... prestem

é a

Isso é
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Corbusier éconcreta. capaz de dizer,

considera incapaz dese

ele la.que Guerra Mundial, que

tal ordem que quando chegou na

oportunidade de 39, 2a. Guerra Mundial, nem vigor,na nem

Tão estranho que esse Bauhaus

arquitetura modernaelesalemão... plano...no

ganhar pela linha corbusiana. Eu digo essas coisas muito deliberadamente

responsabilidade de tereximir dapara me

éSabesabe.1 comofui,inocente agora,(porque sempre

depois de já ter sido. É incrivel como é essa sub-inocente, você recusa i

são as coisas,qualidade!

coisas a respeito de Corbusier (...) porque

valorizar nesta circustância.é um

(...)gosto rebelde,condição corbusiana, para
visãotransformar anivel colonizador,decultura brasileira

um anteparoespécie de colchão mole,intelectualidade numaestética da
ética inevitável,a

inerente à criatividade artística,
nóssido ostemosAssim quenecessariamente.pela Nãorevolução.
classedainstrumentonão,ouqueiramosintelectuais brasileiros,

nosso povooferecendo aosempreamanhã assim,dominante, assim,hoje
cristalizou deisso seafinal de contashorizontes de esperança, como

E ode Brasília.construçãoescandalosamaneira mais dramática e
Pátria, aqui estouda nossa'do planaltopresidente Juscelino Kubitschek.

vendê-los à prestação, apara

■

podia oferecer, mistificado sobre

de futuro que não passava

o saber jamais é

esperança, esperança, esperança...' E de

o meu

uma propos ta

(. . .) Porque prá você ver como

ver o

com a

capaz de

É que a

de seum homem que é

dentro do qual se

sem base

fizeram a

enfrentava na

sempre foi para a

mundo moderno a França

eleitores de situação, porque

inocente.) Mas eu digo essas

referir a

vitoriosa se prostituiu, se prostituiu a

testemunho que eu pretendo

mas me eximo

espinha dorsal para enfrentar o nazismo.

sido um portador inocente

não tinha

que veio a
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terminar isso,esperanças, para

concreto hoje mesma necessidade básica que nós vimos nos albores da

Guerra Mundial. Tergiversando (. . .) masla . intenção seguinte: decom a

dizer-lhes estamos clima político queque chama dese

que só começa se cristalizar ou se formula, porque tenho paraabertura, a

mim que ele é produto do estágio de liberdade do nosso povo. (...) Essa

liberdade não é a liberdade... é a liberdade de dizer. Dizer é o ato mais

sido discriminado (...)tenhosubversivo que

destinos daestãoliberdade,deconceito nossaosno meuporque

nacionalidade (...) Definir a cultura nacional de um povo subdesenvolvido

é essa cultura nacional? É0 que é quetão fácil.como

raízes brasileiras dotermos poéticos 'Asfácil exprimir ,

que é que é a nossa

Fazer as coisas quetermos arquitetônicos.

coisaterá algumafeito?ter Isso

Tinha, hoje tenho menosTenho minhas dúvidas.popular, porém brasileira?
citei de Moacyrsinto assim, por(. . .) Hoje meio que

brasileiro de perceber nadireitode descobrir oFélix, esforçooque
E euessência, me comove.raízes da nossacultura universal quais são as

visão um poucode umadentrojá hojecoisa,vivo perseguindo essa
nósde Moacyr Félix, porqueo versopelas pontas tange

tanta coisa parafeitotemoscolonizadores,temos osdado tanto para
na nossa pátria que,

apagar a impressão digital que
E trataparte nos pertence.cá, emvier de fora para

umadigerir (...) Masaqui chegar,de forade deglutir o que
ternão precisa

assimilada, 1

*

r

a gente
parte terá que ser

essa crápula imprimiu

é a

e em assimilá-la

causa do verso que

universo'. Mas o

que ver com cultura, não digo nem

cultura é um pouco difícil. Mesmo em

não é

o Corbusier disse que deveriam

enfrentando um

o nosso,

oswaldiana e que

comer e

o nosso povo já não pode mais viver. 0

E euse pode imaginar.

definir em

no fundo, tudo o que
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vergonha porque são coisas já Hoj e,nossas. temática da cultura, jáa

popular, que eu procuro incluir na minha obra,

assimilarmos, porque ela jánósaté a tem o trejeito, o reformular da

assimilação popular. Mesmo curioso,nossa,

generalização do conceito, condições de subserviência das classesas

dominantes brasileiras relação à opressão colonialista nãoem que

terminou colonialismopaís, desde desdedescoberta,em nosso a o

faz com que isso que nós chamamos a cultura popular, incluaportuguês, e

própria cultura burguesa. Qualquer um pode saber, constatar,também, a

expressão da cultura brasileira seja

Você vê! Ilusório pensar quedominância da cultura burguesa.isenta da

nós podemos escolher nasclasse,desociedadecondições denas uma

interessediversas manifestações culturais, aquele aspecto cultural que

têm todaetc, e queartistas generosos,os progressistas, para ospara

. É de uma ingenuidade

bloco quecultura élamentável. um

conceito é um fator de unidade, para que

burguesas que hoje o dominam, se
do povo brasileiro, inclusive as classes

luta pela libertaçãocaminhos necessários para a
dosdentroapresente

económica da

veemência com que se
hoje já não seamericano,

torno das multinacionais,
e quepodia dizer nessa época,

está na cúpula dasninguém sabe quem
eda estratosfera, do cosmos,veminimigo que

que

nós os exprimimos<juadri-multi nacionais, e

multinacionais,

me parece que é mais fácil

I
■

I
■

IIe nós

que é inútil que nós pensemos que a

o total

direção das manifestações populares

inclui o total da sociedade

acabamos exprimindo como o

boa vontade na

nossa pátria

mas que

se mistifica em

diz tanto com a

A nossa

daqui a pouco

contra o que eu chamo o inperialismo norte-

eu quero que se inclua na

civil, e ela mesma nesse

chama multinacionais, multi-multi nacionais, sub-multi nacionais, 

como fantasmas. Mas é bom que
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americano! E guem tergiversar em relação a isso escorrega sem poder subir

da liberdade da nossa pátria. É o recado que eu

deixo (. ■ ■) Então, é correta

É muitonesse pais. sinto como repositório de imagens,correta.

Écomportar como arquiteto, porque não tem fim.símbolos,

oprime temenorme.

nós temos e que eu tenho em particular para fazer a minha

realmente,éoprimecoisaarguitetura. única que,A

Assim,É onde nós convivemos. me parececircunstância.melhor da minha

etempo histórico do meu povo eeconomizar otenhoque eu gue

única coisa quefazer neste momento,coisas eu posso

foique já noshorizonte de esperançaAssim,ainda angustia. umme

nada mais tenho que fazer do queoferecido mil vezes (. . .) e

Ímpetos utópicos (..■) Houve um
contemplar com

socialismo científico.utópico para olutava socialismodo
caminhos utópicosrelação aoscientíficas emdas previsõescontrário,

muito mais amefaço agora,(. . .) euNum parênteses que
feitoéum jovem umFormarformação.do aeducação jovens quedos

constituicamisa-de-força queatecnocrático de amoldá-los para
humanista doperspectivacontrário; havia uma

éprática. Educá-los o
noschamouseisso queVocê veja bem quefuturo (. • ■)

comà vida novamente,retornarnós temos queisolou durante quinze anos e
do qual ohiato dentroforam o15 anosEssesquinze perdidos.anos

modelo nacional quenós umimpôs, ofereceu paraimperialismo americano se

impressiona

a riqueza de recursos simbólicos,

eu reflito no

o meu,

Nenhum pais que nos

o imperialismo norte-

a nossa atuação de artista

Eu me

o golpe

gue eu acho gue

etc., para me

os meus

é aí que eu

e é a

veja aqui como

os degraus da história,

tempo em que se

se saiba

a vida

que me

recursos não sejam convocados pelo meu povo, cuja pobreza

de 64,

Hoje é ao

os meus

dizer que

que isso que se chama multinacionais, é
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frustrou-se, QT-ie não deu nada. Ele nos pôs na frente dos mesmos problemas
que nós tínhamos há 15 anos atrás. Fizeram da nossa juventude subversiva,
incapaz potencialmente, desinteressada (...) Qualquer pessoa que
manifestou ideal minimo de liberdade,um

plano social. Isso é coberto pela... isso chamou de
Segurança Nacional e se

nas

capitais dos Estados, caminhos pelos quais deveos espaço

urbano.

vis e indecorosos se justifica esse processo com

uma tecnocracia cachorra ordinária, importada dase

Berkeley. Os nossos jovens

maior delesparte são corrompidos por uma

esperando necessidades da nossa pátria no plano popularafastados das

(. ..) juventude moldada pela Lei deestava procurando definire eu a

segurança dosque não é segurança brasileira,Nacional

interesses do imperialismo norte-americano. (...) aqueles que jovens tem

realidade histórica cobertos do maischegado enfrentam a

de desilustração!(...) Nesteprofundo pessimismo. sãoPorque

15 anos é pouco nafrente é ver quemomento

do colonizador. Só o homem tem futuro, nãohistória. O pessimismo é arma

vida, das quais o dominadorAs coisas são o produtoas coisas.

corajosamente, reverquer (...)apropriarse

devemosVer agora que, nessa abertura, o que
Partida,

nós comofazer,nós devemosfazer, quefazer, oo que
terminoudizer peraresponsabilidade,arquitetos, com

Segurança

■

chama até hoje. Veja você que nós não elegemos 

nossos prefeitos das capitais, porque é perigoso que o povo decida

nos seus aspectos mais

a partir de agora.

mas a

na nossa

aos quais eu

que se pode imaginar, e

na nossa

Com esse processo se protege a propriedade

tenho que falar hoje em dia, a

a juventude que

passou a ser perigosa para o

a este momento,

passar o

tratemos de, o ponto de

universidades de

o que se coloca

tecnologia de corretores,

15 anos

a Leique se

eu pretendo
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desempregada , perspectiva de futuro,sem com curso mal feito, notados
pelos americanos, copiados dos americanos, uso dos nossos valores

culturais indiscriminadamente, indignamente apropriados, etc. , etc.,
dizer: 'olha o futuro é nosso!' Nada de aceitar o pessimismo porque esse

arma do dominador, é a arma da dominação. (...) Certamente

coisas,essas observação individual, que seja talvez,

imensamente limitada, mas isso é única

pessoal. Mas eu sei que se o homem não vai ser destruído, não poderá ser

destruído universalmente com a bomba de neutrons, não são os interesses

mesquinhos do imperialismo americano que vão destruir o homem brasileiro.
■

(. ..) Para

artista inteiramente, não éporque

tecnocracia, momento de criação desfruta da liberdadeé

total. (...) FaçoseiEu no

não pelo prazer pessoal de fazê-lo mas porque sei que representaentanto,

obra que tenho feito, frequentemente«alguma coisa. (. . ■)

chamadas de assimiladas pelamanifestações que podem ser

cultura nacional, aquelas coisa que

formas já definidasconjunto,

doharmonia universal,Não chamamcoisasdessasgosto que

passada pelo crivo dobeleza quando ela já vemuniverso. gosto deEu

incluir na minha obra esses aspectos.me esforço paranosso modo de

tenho maistenho certeza de queé muito fácil eisso não
atrás, já(...) há uns anosnão é fácil.errado do acertado, porqueque

Useimenino no Paraná.

■deliciei com
Ismbrequins de concreto,

r
!

I i" 
k

ser e

a minha condição

sou um

com o

e simplesmente,

e iluminados, e me

e belas.

pessimismo é a

quem pensa que eu sou um pobre oprimido, ao contrário,

e beirais largos

como agradáveis

casas do jeito das casas que

como uma

uma arruela da

um ser que no

vou buscar nas

o povo já selecionou, o povo, no seu

Assim que, na

o artista, sabe, se

eu falo

desfrutar desses momentos. talvez isso,

selecionou como

Confesso que

a beleza

eu gostava como
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belezas dos telhadosas e acho que se fizeram telhados, embaixo a gente
pode ter felicidadea (...) Se não faço mais, é porque não consigo
convencer da propriedade da minha hipótese. Mas eu acho que nós não temos

liberdadea necessária poderpara conviver trocarmose nossas

experiências nesse nível. (...) essas posições que considero humanistas

■ cultura,nossa ligam necessariamente,se eu

doparto nacional universal,para digoo pesquisandoeu como: os

repositórios da cultura brasileira universal, do universo brasileiro se

União Internacional dos Arquitetos (...) sobre arquitetos não doos

Brasil mas sobre os arquitetos do mundo inteiro (. . .) o que se

e que da qual eu

ética só de brasileiros mas é uma ética universal.me

Não 'Olhe, veja

todos são bandidos'. É o contrário! Eu sou uma

correto dos arquitetos do universo. 0 mesmo que aqueles

(...),Alemanhaalemães eram umqueliberais191 7 (. ■ .) naem os

substituto da revolução socialista, faziam. Isto evidentemente nao porque

eram falsários,

docaracterísticosideaismelhoresdoshomenseram inicialmente

humanismo universal. Agora,doPensamento (...)artístico

logo levantou a hipótese deimperialismo nessa épocainternacional, o

contradiçõesasvenceramsido frustrada, porqueque tinhaa guerra
pseudo-democraciasentre ascontradiçõesinternas elas, asentre

pensaroesobrevivido serotinha■burguesas fascismo, mase o

i
'í

J

I 
■

acontece que quando chegou no

ele é um santo universal e

o Artigas,

aproprio, não é uma

parcela do pensar

e agora que

teria significado se fosse eu que dissesse:

serviçais indignos da burguesia de seu país, mas porque

chama humanismo do arquiteto, essa ética que o define,

um produto

fim da 2a. Guerra Mundial (...) a burguesia

em relação à

como eu,

contribui para o plano universal. Aí é que vem a temática do que se chama
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socialista. Logo, precisoera Terceirauma Guerra Mundial. Em 1948,
Churchill já vai para inventar expressões sua sabedoria
maliciosa de reformista inglês, vocês conhecem hojeque

português:
"cold war" - guerra fria.

foiIsso inventado pelo homem que comando do imperialismono

burguesia, a consciência clara de líder perfeito da

classe dominante, e eles saiam da guerra derrotados pelos povos do mundo

ideais socialistas continuavam concretos apesar de

contra ele ter sido lançado a

minha geração, particularmente, compreendi isto muito cedo.eu ,

arquitetos do mundo inteiro passaram a saber muito cedo que não poderia
iiexistir arquitetura perspectiva de guerra universal, agora com

bomba atômíca... nós(. • ■) fundamosentão, chama UniãoE o que se

Internacional ideais universais de pazdos Arquitetos, para manter os

Sem ele não haveria nem mundo,base do mundo futuro. nema

homem, (...) E aí está: isso é ter participado durantenem coisa nenhuma.

colegas arquitetosanos da UIA. Digo de passagem que os meus

. Cada Congresso Internacional que vão,têm entendido como eu

enchem de vergonha. Até uma norma foi usadalevam uns relatórios que me

da UIA,pela pazCongressopobreentre parênteses botar nopara

do regime burguês
nossas,

fico envergonhado da condiçãoda É muito, é lamentável. Eunossa pátria.

minha obra.(...) Aí vem,de

ela tem. De uma ladoEntão,
sinto commeeuculturarepositório acumulado dao

metria. Não souTer a

i

queira ou não, você vê o condicionamento que 

nacional no qual

reivindicações

■ir

!

1',

I
í t

4

Ir

com a

brasileiras, de aperfeiçoamento

no fim, a

o total do poder do mundo capitalista. Nós,

"iron curtain" - cortina de ferro,

inteiro, porquanto os

eu quiser.

E os

traduzido em

como sendo

e volta

arquiteto nessas circunstâncias.

nem sempre

com a

e da

saia da guerra com

todos esses

Uberdade para pinçar os aspectos que
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membro de academia nenhuma, principalmente da
academia da arquitetura

moderna brasileira. Ainda que eles digam: 'olha, Artigas, sem você não

havia arquitetura moderna'. suspeito que eles não me consultaram

para fazer algumas coisas de arquitetura atual. Estou consciente que não

cônsul taram. tivessem me consultadoSeme eu diria: 'isso é besteira!'

eu me sinto livre para pinçarMas no repertório da cultura aquelas coisas

que são interessantes para fazer que eu acho que é expressão culturalo

que venha alguém 'esse não é o caminho!' Nunca

disse nada. Segundo, isso, atitude,essa

1provisória, porque a luta fundamental é pela existência doesperançosa e

tal. concentro.que me

concessões. existência do homem, existência do homem brasileiro fazA a

não tenha tanta importânciatua pinçagem cultural, no fundo,com que a

dialética de tudo que eu fiz (...)como você

modestoque tornome a

é modesto'.própria atuação.

dois perigos, ouNada disso! Eu

(...) e até que é bom fazer coisas certasdigamos,

vermelho,coisas que pinto de amarelo,definir:para certas

Mas não faz mal, porquechamam de bôbo.olha, me

énãode morrer,antespode fazermelhor queéessa seconversa a

(...) Masnós já não nosaí,verdade? Se vem

ela criaacaba,obra de arte,artista quando faz apense bem, olha , o

ai afora, esai do seu jeito por

do pessoal de forao restofazer é ficar comfez.
ela é bonitinha!''meu Deus, até quedizer:e às

e diga:

*

iO ■■

11

o perigo fundamental.

o pessoal

Mas eu

a gente faz

'olha o Artigas, como

vemos jamais.

alguns deles olham e

E tem gente que diz:

do nosso povo. Até

Ora, ai

não dá bola para quem a

é de certa forma

e passo

homem como

ninguém me

corpo e alma, e

É nessas coisas

vezes, quando ela passa

pensou. É nessa hora, nessa

ter padrões de valorização da minha

Então, o que tenho que

só conheço uma ou duas coisas, um ou

uma bomba
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É impressionante! Você não sabe aquilo que você cria,

É milvocê mesmo! vezes maior! Sai por ai e faz

1ivro,escreve eleum vai, segunda edição. Dizem que não
presta para nada , que é formidável, outros dizem que não sei que mais,
que a página 24 tem uma contribuição formidável. A mesma coisa é comigo,

eu perco Fico na plateia (...) me sinto mal educado para
achar bom ruim. Eou condição doessa artista é peculiarmente

interessante prá mim, minha condiçãopara a pessoal, não sinto 1
vangloriar de nada. (...) Não há coisa melhor do que

VOCê ter criado alguma coisa. De vez em quando ela passa em cima de você

e lhe dá um diploma de burro: 'como é que um idiota como você pode fazer

coisauma

Faculdade3. esse negócio!'Olhei 'pô, que formidável

podia me conscientizar: 'que diabo, Artigas, foi você que fez? Foi nada!'

Isso , pessoal chama de modéstia. Mentira, não tem nada a ver

Ela éobra de arte.circunstância inerente àcom modéstia! Tem

outras coisas, a circunstância que a criou

pera as pessoas que disseram estar muito bem, para os amigos que foram lá

Faculdade dee disseram: 'até que ficou bom!'

está lá, modificajuventude queArquitetura modifica diariamente, ase

faz tudo. Cada dia que vou lá é umaquebraaquela forma

absolutamenteéEladia diferente!Cadaimpressionante!nova coisa,
terrivel!escândaloéfuncionalismo umidealizada, donívelàe

burocracia da Escola de jeito
Acusticamente é

de desengenheiroso,puder imaginarnenhum! E tudo

■!

i

I

í 
vi 
•i 
!

-

3
Refere-se à FAUUSP.

uma porcaria,
como eu mesmo,

o contato total.

Uma vez fui na

que se

o que quer. É como quem

necessidade de me

não serve à

Eu aceito. Aceito o desmentido.

como é maior que

todo dia. Pinta,

Mas não

com a

como essa"..

vai para a

maior que você, é um crisol, e

(...) lá, naquela forma, a

em geral, o

e falei:
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negação do engenheiro, apesar de ter me formado da Engenharia.

sujeito que transformou a arte num instrumento funcional, que

inimigo em tendo nascido! Porque

finalidade: teu espírito, o sabor que você pode ter da

você veja, viver é fácil (...) Agora, desfrutar as delícias da

você projetar sua própria consciência no outro universo,ver,

ah! isso é uma condição humana, que nos transporta do animal ao homem, é

claro! tua mão quea

abre da melhor maneira que não precisa de picareta? Arranjare uma um

jeito de instalação sanitária? Isso qualquer um faz. Porém,

poder desfrutar a través da indefinidaexpressão forma lheque a

transmite, ah! isso é ter qualidade acima de uma abelha. Já foi dito isso

por um pensador muito conhecido: o mais inócuo dos arquitetos sempre será

E essas formas arquitetônicas,fazedor de colmeia.

pois que elas condicionam o espaço, não só arquitetônico do edifício, mas

também da (. . .) Hoje, construir uma cidade é fazê-lacidade, é claro.

bela ! útilamericanoCerto urbanismo eque o

produtiva. avenidas como

cidade uma fábrica.

dêem lucrosrealize a produção de mercadorias queprima

convivência tão cristalizada empara o dominador. E nós estamos com uma

à prestação:vivemos umrelação conjunto de princípios quea esse

pouquinho lá... 0 estranho é que oPouquinho lá -

evidentemente, o viver pleno, na natureza, porquehomem, nunca conheceu,

de Deus e daviver pleno, foi preciso criar a imagem

Daí prá frente, segundocriação do mundo por Deus, é claro.

|

■

I 
- 

‘V

se propôs...

a Bíblia,

é presentear o

a arte só tem uma

Para definir esse

é meu

(...) mas o

Viver é achar diretamente as portas, de acordo com

eu sou a

corredores de acesso e fazem da

O lugar onde a mão-de-obra se encontra com a matéria

cultura, do

Já define as

vem aí

melhor que um enxame

a fim de que se

querer fazê-la

entrar na

um noumii nho aqui, um

vida. Ora,
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Deus disse: 'pari todos os filhos com dores'. Disse que 'tinha que ganhar

suor do teu rosto' • Engraçado que deu a impressão que Deus

porque o que ele fez logo de saída é dizer que a virtude

do Paraíso, o contingência admissível ao

homem. Dialeticamente , em parte,

que passamos do animal e construímos a nossa consciência,

acabamos arranjando angústias. Inventamos inclusive a Bíblia.as Mas é

melhor

Repletas de idéias, as

fazer arquitetônico numa perspectiva histórica que permitisse referenciar

novo diálogo.o Contudo,

do intercâmbio durantee

ausência de visão prospectiva quanto aos rumos da arquitetura dianteuma

de de um passado politico que se pretendia
idéias colocadas por Artigas naquele inicio dasuperar. 1

década de relação a outros80,

caminhos arquitetônicos que se prenunciavam.

idéias de densoAo tempo seria interessante considerar que essasmesmo

sensivelmenteconteúdo pudessem apenassertalvezhistórico,

profundas transformações que seAscompreendidas jovens.maispelos

própriashaviam ensinodo nasnivel comoprocessado, tanto no

de controle da produçãoanos de censura eperspectivas do pais durante os

1981. Nota:
S

I
i

que nós paremos isso aqui."4

se faziam agora sentir na

a gente aceita uma coisa dessas porque

Nesse sentido as

os desastrosos efeitos da interrupção do debate

era capitalista,

um futuro ainda indefinido, e

palavras de Artigas parecem tentar recolocar o

revelariam um certo

os anos anteriores,

não é uma

tom dissonante em

o pão com o

do momento em

viver no Paraíso,
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cultural, possivelmente tornassemas tão encantadoras quanto

distantes daquela realidade imediata.

Mas que tais idéias parecem ter encontrado Em particulareco.

entre estudantes da FAU tiveram oportunidadeque dea manter um

relacionamento mais estreito com Artigas na volta à Universidade. Pelo

viés da sensibilidade, ou da curiosidade, ou talvez pelo respeito mútuo à

diversidade das experiências vividas, parece ter sido possivel enfim, o

estabelecimento de um inesperado e interessante diálogo com os estudantes

1
no universo de preocupações da arquitetura.

Nesse sentido, volta de Artigas à Universidade parece ter representadoa

acima de tudo, reconquista do respeito por parte dos mais jovens. Aouma

presença conseguiu estimular maismesmo tempo, e pelo que se sabe, sua

incentivadoconcentrassem no ato de projetar,que as atenções se

pelo Professor forma de conhecimento e de sintese das idéias.como

£
despeito do papel que vinha desempenhando juntoEntretanto, aose a

Artigas permanecia dentro da escolaestudantes,
possibilidades de atuação estavamde "auxiliar de ensino".

formas deresumidas ao
do ensino naparticipação,

ele enormemente cerceadas.FAU, encontravam-se para

retorno de Artigas em 1979,que tinham de todo modo se empenhado no -

embaraço da situação quetardaram a

I

I Ull

na sua peculiar condição

Sensibilizados por aquelas circunstâncias constrangedoras, os professores 

não

Com isso, suas

na medida em que outras

uma ve z

Talvez até, pelo contraponto ao que vinha se apresentando

incompreensíveis e

contato com os alunos,

em qualquer nivel de encaminhamento dos rumos

é curioso

perceber o se havia configurado.

nesse retorno.
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recuperar a condição de dignidade que permitiria restabelecer

histórico nivel de participação do Professor, mobilizaram-se novamenteo

para tentar interferir, através dos caminhos possiveis. Pelo que se sabe,

iniciaispropostas fosse respeitosamentesuas que

concedido "notório saber",

Mas aquelas expectativas frustraram quandose

grupo de professores parece tertransigiu. O para

convencer Artigas a se submeterde um lado,enfrentar uma dupla batalha:

fosse restituidaa um concurso para

dentro da FAU antes do AI-5; de outro, convencer as instâncias superiores

possibilidade de participaçãoabrir para Artigasa a

Professor-Titular.

Durante dois dias, Artigas é examinado. No
burocráticas foram cumpridas.

tema sorteado "A função social do
primeiro,

banca meio constrangida5arquiteto
Desnecessário dizer queestilo acadêmico.melhortentou atuar noque

Da bancaunanimidade.nota dez porcomconcursoArtigas é aprovado no
da Universidade deconceituados professores

além de serem
Milton Vargas,

filósofo Joséprofissão: o

Guilherme Motta, o
da

Eduardo Kneese í!arquitetoFlávio Mottaarte

banca.

BatistaJoSoArtigas,

1

de Mello, presidente

II
r
i1

Itl
■

Arthur Giannotti, 

artista plástico

faziam parte alguns dos mais

também companheiros

,-3 foram editadas 
, FVA/Nobel, São 1-

no livro: 
Paulo, 1998.

com as

com uma

a estrutura acadêmica não

em concurso para

aula pública sobre o

Dispostos a

o cargo de Professor-Titular.

se preparado então,

no segundo,

e o

o engenheiro

a posição que desfrutara

5 A aula e as respostas às arguições 
vi la nova. A Função Social do Arquiteto,

A batalha só se encerrou em junho de 1984, quando todas as formalidades

de Artigas no ensino e na

arguições de uma

iam no

a Artigas por

e critico de

São Paulo,

que lhe

sentido de

o historiador Carlos
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Sobre episódioesse mesclou brilhantismo,que indignação e

constrangimento, Artigas comentou entrevista publicada logo depois;numa

"De fato eu poderia ter feito o concurso em 1980, meu nome poderiamas o

■ser incluído lista sêxtuplanuma ser indicado para dirigir a escola.e

Como faço 70 no próximoanos tenho apenas seis meses na FAU, o

foiconcurso en tão aberto para mim. Dirigindo-se à jornalista

entrevistava, complementa: "Você está fazendo a história de uma pessoa já

liquidada para esta estrutura que está ai. É trágico dizer isso, mas é a

pura verdade. Eu fiz

já pudesse entrar para qualquer museu da História. Não digo issocomo se

mágoa.com Tenho orgulho tão grande deum

ilusões, de que me sinto muito bem.obra. Duro

seria não tivesse dizer chegasse nesta hora aindanadase epara

última oportunidade. . . É um papel cumprido integralmente.esperando uma

Colocado mais evidência diante dos polêmicos acontecimentosuma

que talvez aparecessem em sua faceprocessaram na Universidade, e

nome de Artigas é evidenciadomenos perturbadora olhos externos, oaos

longo do segundopela imprensa. entrevistasEm diversas

as marcas que todono entanto,semestre de 1984, começam a transparecer,

esse processo havia deixado no Professor.

escritório e mesmo algumas obras ainda emOs projetos desenvolvidos no

sido suficientes dessa vez, para recuperar oandamento, não parecem ter

I ia

■ < I

■ ■

S,
1

I

ano e

& I

■

í
5

o concurso porque já não represento perigo nenhum. É

que se

meu passado, das minhas

que o

concedidas ao

vez em

realizar essa pequena

Podrpira e publicada na revista A Construção SãoEntrevista concedida a Li via Alvares P . t , "Artiaas: Arquitetura, Politica e
Paulo no. 1910 de 17/9/84, São Paulo, PINI, s°b ° ^no " de jan/1985, São Paulo,
Paixão", reproduzida na revista AU/Arquitetura e Urbanismo 
PINI.

idem nota (6) .
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interesse espirito batalhadore o acompanhara por toda
Artigas vai pouco definhando. Por volta de setembro/outubro, a
doença que acometerao nos últimos meses,

começa a se manifestar mais claramente.

Ainda estava fazendo projetos

encaminhamento de outros.

Soube ganhara prémio Augusteque Perret conferido pela UIA/Uniãoo

Internacional dos Arquitetos,

brasileiros, Lúcio Costa na

mesma ocasião. Diante da impossibilidade antevista de receber

pessoalmente foi solicitado ao velho amigo Eduardo Kneese de
Mello, durante o Congressorepresentasse na cerimónia de entrega.

Cairo em meados de janeiro de 1985.

recebimento do prémio chegou a comentar em sua última entrevista

devo dizer que fiquei um pouco surpreso de ter ganho essegravada: "Eu

sabe como é, eu nunca poderia imaginar que d

na sensibilidade dos homens que vão fazer o Congresso da UIA, no Cairo,

tratei os pontos de apoio das minhas obras

original. Isso me deslumbrou e me agradou dede

relação quetivesse deixado numacerta maneira. Como quem

■

"Prémio Auguste

I

eles pudessem perceber que eu

que se realizaria no

uma maneira específica e

prémio August Perret8, porque

e que dois outros respeitados arquitetos

que o

que o

a vida.

Artigas morreu em 12 de janeiro de 1985.

O "Prémio Auguste Perret" foi conferido a Artigas pela UIA/Uniào Internacional dos 
Arquitetos, por sua contribuição no campo da tecnologia aplicada à arquitetura. A entregua 
ao prémio ocorreu durante o XV Congresso Mundial da UIA realizado no Cairo, entre 19 e 26 de 
laneiro de 1985, dias depois de sua morte.

Perret" foi conferido

e Oscar Niemeyer, também seriam premiados

uma marca

o prémio,

e participando de reuniões para definir o

pouco a

câncer nos vasos linfáticos,

Sobre o
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sempre me comoveu , que é essa de você colocar tua obra

certo respei to pela maneira elacomo senta chão, elano como se

equilibra, ela exprime através dessa leveza, dessa dialética entrecomo
o

fazer dificuldadee a de realizar, aquilo tem de maisque

delicado no seu amor da

natureza ela lhe é oferecida.como Sempre achei que a obra que eu fazia f
não ser um espetáculo 't

para desfruta dela.quem Mesmo que vaidosamente, quando esse prémio é

colocado Inessas condições, eu vejo que isso ultrapassa a minha própria

compreensão vocês procurarem ler na minhaE obraque, se

famosos pontos de apoio,esses de alguma maneira,encontrarão,

linguagem procurei incluirque, eu

mundo nas minhas obras arquitetônicas. Eu digo

isso não para me valorizar, porque vocês conhecem a minha insignificância

dificuldadee a que

condições de arquiteto. significado da obra doTenho para mim,

temos na nossa frente, apesar da genialidade ;l.í•arquiteto no Brasil que nós

de ainda precisa daparticularmente de Niemeyer,alguns elementos,

fazer essasgrande conjunto de jovens quecontribuição de um

não, de realizar duranteidéias, um certotivemos a felicidade, ouque

dohomemcadadeperíodo povoA pontohistórico, enriquecerem.se

édignidade queobra arquitetônica, acompreender desfrutar umano ã
deve ser o humanismomodificar função do humanismo novo - que

Pátria e do nosso povo.ligado projeto de futuro de nossa

entrar para

não são tolos. Eles não me

I

espirito: que é apropriar-se

iIí
0

o espaço em

terá que

Agora chega, senão eu vou

era para

na paisagem, com

e anos a fio,

com dignidade e

como a

olhada pelo lado de fora, mas para ser

expressão de como eu via o

bem verdade. Achei que esse críticos europeus

dele mesmo.

durante anos

uma poética desesperada... Mas é

que o

a quem faz o

existe para ser arquiteto,

o homem

mas para valorizar as

toda a
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deram o prémio por causa de uma razão ou outra, mas sabiam o que estavam

isso me alegrou. A princípio pensei que

fosse fazer política Depois, passei diaspara com esses 4

prestando atenção e algumas pessoas me chamaram a atenção para o fato de

uma coisa que eu fiz, mas fiz saber que estava fazendo, como qualquersem

artista. a obra de arte éA gente faz meio assim, de bobo... Em suma. um

>,sa vida dela nada tem a ver com quem a cria.

í.
í?'.

lembrar a permanência de Auguste Perret na história daNão seria demais

cultura arquitetônica universal. Responsável, no inicio do século, por um

estrutura independente em concreto armado, não

"É preciso fazer cantar

Olhar Eletrónico, outubro de 1984.

i

-

-

o ponto de apoio".

I

g
Depoimento ao

o Prémio Auguste Perret

produto do artista, mas

fazendo e

dos primeiros prédios com

foi por acaso certamente, que esse conhecido arquiteto francês observou:

o Brasil.
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CONCLUSÕES

Após termos percorrido tortuosos caminhosos trilhados por Artigas
durante quase cinquenta anos que marcam sua atuaçãoos na arquitetura,

restaria pergunta: como definira os

arquiter.ura brasileira?

iInteressante dar dessa questão,conta talvezque fosse precisopara

reconhecer itinerário retorcido de Artigasque arquiteturao na

confunde, de modo, viés paulistadocertose ocom na
experiência da modernidade arquitetônica, a partir de finais da década de

30. Viés se transformar longo deque ao um
i

periodo histórico.

Mas não experiência da modernidade na
mais diversas colorações locaisarquitetura,

processo de disseminação pelo pais. Na sua complexidade,

dessa experiência muitas vezes, faces muito distintas daquela queassume,
apresenta em São Paulo, germinadase

do pais,que compõeculturalperspectiva panoramadiversidade oda
enquanto nacionalidade,comprometido tempo, eao mesmo

propiciadas pelas condições históricas,relações sociaiseconómicas e
artistica vai incluindodisseminação da experiênciaesse deprocesso

inúmeras outras contribuições, geradas dentro de contextos particulares

Que o impacto com o que se denomina modernidade ainda hoje provoca.

n
i

I

11
■p’

brasileira

'I®

*

d

íl
!

! i

•I'

em condições bastante peculiares. Na

em seu
o alargamento

construir e

se poderia perder de vista que a

vai adquirindo as

ele ajudou a

com as mesmas

contornos de sua contribuição à
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Modernidade discutível, ésempre evidente. Porque chamamoso que

"modernidade" Brasil parece adquirir características própriasno e, em

certo sentido, muito diversas do que se poderia chamar modernidade na

Europa, países desenvolvidos. E não por acaso a peculiaridade da

modernidade artística brasileira está, na disparidade com
■

distingue do processo de emancipação de todoestaque se

sociedade. àComo fosse facultado caminhar frente deartese na

trans formações condiçõesecônomicas sociais não contamque come

É enfaticamentetãobem condições,deprovável ausênciaque essa

fosse de todo evidenteenfrentada geração, nãopor Artigas nume sua

quadro histórico marcado pelos profundos antagonismos entre capitalismo e

necessário seria considerar a impossibilidadesocialismo. Diante disso,

cruéis manobrasda história,de asdeterminados momentosantever, em

soberania dos destinosengendradas pelo capitalismo para permanecer na

universo daquelesEssa sinuosidade da questão parecia escaparhumanos. ao
desigualdadesacreditaram que as50,dedécadaArtigasque, como na

-

arquitetura brasileira é curiosa.presença de Artigas na
unir duas pontas de umtentado de todas as formas,porquanto parece ter
realização plena como

Comomesmo aseprocesso.
ao

arquiteto, contextono
social do país. Paraprincipalmentemodernização económicalado eda

fosse a qualidadesuficiente, por melhor queisso.
concreta do mundo

de sua atuação.

í
I’

te

3
■

possibilidade
da modernidade artística, só pudesse existir

a nosso ver,

o conjunto da

Nesse aspecto a

ser arquiteto não era

Era preciso participar da experiência

suficientes para se processar.

sociais teriam que ser resolvidas a curto prazo.

ou nos

de uma
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contemporâneo, para encontrar politicamente melhoresas formas de
atuação. E Artigas não parece ter economizado esforços, os quais foram

mesmo tempo, enormes desgastes.

perverso, que se
tornasse capaz de abrir Entrou

sua atuação até ficar imóvel.

Como participante da experiência da modernidade artistica brasileira,

Artigas assumiu, determinados momentos,em aparente conflitoo entre

nacionalidade internacionalidade naquilo que o sensibilizava por doise

lados. A defesa da nacionalidade parece ter advindo das exigências de se

contrapor à perversidade do dominio imperialista no território nacional,

enquanto a internacionalidade,

vinha união dasde classespostulada pelas ideias marxistastanto

dominadas, artisticamenteestabelecerpossibilidade depela umcomo

Diálogo, não monólogo. Uma conversa que pressupõe troca de
capazes de contribuir paraindividualizadas,experiências particulares e

criaçãodaaprimoramentotransformaçãodeum constante eprocesso

Artigas caminhou na tensão que esses dois aspectos colocavam.artistica.

bagagem trazida por Artigas para participar desse duplo embateContudo, a

historicamente comprometidatodo modo, muito peculiarde eera,

intelectual. Tentamosformação pessoal erelações que permitiram sua

pressupostosseusseriam essesquaisidentificar trabalhoneste

transformações tiveram que passar parapeculiares, e por que
culturanapresençamarcantededevolvidos singularidade suana

tarefa não é fácil.arquitetônica brasileira. Mas a

I 
1

Embrenhou-se na politica 
operário da construção de um mundo menos

I

!

I

espaço para relações humanas mais dignas.

em choque com a outra face de

com as

diálogo comum.

ou seja, a qualidade do ser internacional,

ser, enfim,

partidária como

lhe impondo ao
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O contato inicial grupo de artistas e,
interesse de Artigas pelas questões da arquitetura

estimulante ao debate à troca,e de algumas
proposições arquitetônicas quadro da modernidadeno artística. Estas
talvez tenham contribuído para sua processos

politico-associativos culturais animarame que perspectivas deas
do país, apontadas pelo final da guerra e a derrota do

nazi-fascismo. proximidadeA ensino Universidadecom o na e com a
intensidade do debate cultural e político logo posterior, conduziram-no a
assumir posições polêmicas dentro do panorama da cultura arquitetônica e

4política. Levando quase às últimas consequências esse processo, Artigas

dilema de atuar ou na prática política ou na prática

arquitetônica. prática da

arquitetura em novas bases. Sob um fundamento crítico, Artigas vai tentar

trabalhar no nível do desenho, contradições de uma arquitetura modernaas

política do país.

percurso de Artigas se insere num

lideranças tinham

arquitetotrabalho comoeAlçado de comoposição diante seutala

cumprir esse papel.furtouprofessor, aArtigas não se

busca da unidade política ou mesmo dassentido, aunião de forças
trajetóriaesteve presente suaideias emarquitetônicas

talvez bastante polêmicos.

1
no

Em seu papel de professor
muito de pertorelacionando-se sempreensino da arquitetura,

I

I 
i

I

I

I

redemocratização

lhe permitiram aproximar-se

■■

ii

rebelde e dedicado, Artigas marcou presença 
com os mais

um papel social a cumprir.

e nesse

acaba enfrentando o

Curiosamente, podemos reconhecer que o

arquitetura. Anos depois retoma a

quadro histórico em que as

num ambiente pouco

dentro das condições de atraso da realidade económica, social, técnica e

Abandona a

intensa participação nos

em momentos

Acreditava na

o particularcom um pequeno
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j ovens. Nesse contato, troca parece ter sidoa

próprio enriquecimento pessoal e profissional.seu Mas acima de tudo, a
intensidade constância desse contato permitiram a ele, interferire a

sobremaneira formação de várias geraçõesna ■de arquitetos,

período foi afastado da Universidade.em que Nisso reside, em grande
parte, sua contribuição a todo o processo de transformação da modernidade

arquitetônica do pais.

IMas talvez possamos distinguir contribuição máxima deo que como a 16
Artigas à arquitetura brasileira seja enfim, seu próprio trabalho dentro

da arquitetura. nãoArtigasPara para aapenas um campoeraesse

atividade profissional,

condições,

Partindo do limitadodesenhou com técnica. 1

30, entrou aparaanosnosrepertório do

íparada modernidadeexperiência artística

algum tempo por arquitetosháformuladasdepois proposiçõesassumir
idomínio dessa forma de expressãoNo

que partia da similaridade, Artigas parece
da então chamada "arquitetura

aliadas à uma enorme
moderna brasileira". Mas suas

ele sesensibilidade artística, não permitiram que

possibilidades oferecidas por aquelas formulações.

i
então

Imbricando prática política

trabalhoforça nocom toda a

I
1

i

convencionalismo vigente 
zatravés de alguns atalhos,

■ 
Í

!

I
I

o nível

!i

ter conseguido atingir

o papel de veículo por excelência para essa pesquisa.

um fator importante para

e prática arquitetônica, o que emerge 
necessidade de atuar numade Artigas é a

mas sim um meio de levar adiante pesquisas que

Artigas desenhou com arte e

pudessem alargar os contornos do conhecimento. O desenho assumia nessas

cariocas na perspectiva corbusiana.

mesmo no

de liberdade formal proposto pela linguagem

inquietações políticas

contivesse dentro das
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perspectiva critica do próprio papel da arquitetura sociedade.na Na
prática, posição teórica o levouessa a pesquisar novas hipóteses para

juma expressão formal que privilegiasse outro aspecto da arquitetura: o

interno.espaço De este poderiacomo oferecer alternativas para a
das relações humanas. Artigas passaria

modo, idéia fundamental doa ponto de encontro que a arquitetura poderia
permitir, praça pública coberta,a ou eventualmente descoberta, trazida

para dentro da arquitetura, sempre com o sentido de conferir ao espaço

arquitetônico caráterum atuante.novo vai

tendendo isto é, criando o 1espaço

interno partir da planos intercalados,a e

assumir pelo exterior.

Essa grande contribuição de .Artigas à arquiteturaseria a

brasileira. atitude critica que propunha diante daé, Artigas naIsto

realidade, passou a exprimir

arquitetura lhe é contemporânea.que

colocadas pela arquitetura enquanto expressão volumétrica para íí,5

peculiarDaiconstruido. suaarquitetura primordialmente espaçocomo

resolução dacortes,projetivo dospreocupação desenhocom o

permitiam sustentá-la longe do chão. Ocobertura apoios quee
■

interior, vai serespaço queo

difíceisliberdade de expressão osArtigas aparareservava
relacionamento humano.compromissos do

possibilidade de contemplação,comoentra nessa

elementocomo contraponto,

oferecido.qualidade do espaço arquitetônico

I

I

l
l

configuração espacial

amenizador proporcionado pela beleza

l

ij 
i,
I r 
í 
Ni

!

■v

I
■

i
>

ifl1 'U 1trans formação

arquitetura pelo avesso,

! -í
■'

í

H

1
voltada para dentro em contraste com a simplicidade que a volumetria vai

assumir a

a perseguir desse

tendendo a

e pela

a trabalhar a

efetivamente fruído na vida cotidiana,

sua crítica também à experiência formal da

com os

expressividade de massas

com a

A transparência da visualidade

a nosso ver,

e mais

Consegue se libertar das amarras

Por isso Artigas

e para
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Contudo, dificilmente poderíamos resumir a presença de Artigas no quadro
da arquitetura brasileira retratando apenas aspectos principais de sua
contribuição. Artigas, diferentes niveisnos em

idéias.suas
I

revelou-se para nós decorrer das pesquisas deste trabalho, muito maisno

permeável às idéias

havíamos imaginado.que

troca possibilitada pelo relacionamento humano talvez tivesse sido para

ele, um dos valores mais

permeada por contradições e pelaverdade. conflituosa,Inúmeras vezes

sensibilidade de quem no fundo, respeita profundamente o interlocutor.

de certo modo,

dasituá-loencalço de panoramanofomos obrigados nopercorrera

arquitetura brasileira,

embarcarlevando-nos numaacompreensão,própria depossibilidade

de início. Certamente, resultoumuito maior do que pretendíamosaventura
diante deuniverso de interesse,sobre Artigas dentro de umolharnum

contribuição àVilanova Artigasassunto

está enfim, esgotado.arquitetura brasileira não

caros e instigantes. Troca nem sempre pacata, é

e sua

que se propôs a atuar, 

deixava pelo mínimo, pontuada a marca polêmica e obstinada da defesa de

que o

e ao contato próximo do que tentava aparentar e do

A vastidão do universo em que Artigas transitava e que,

Restaria-nos dizer,

tantos outros que imaginamos possíveis.

E nesse aspecto,

O que se tornou possível compreender é que a

não sem surpresa, sua respeitável figura

ultrapassava muitas vezes os limites da nossa
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PRINCIPAIS DADOS BIOGRÁFICOS

JOÃO BATISTA VILANOVA ARTIGAS

1915 . Nasce em Curitiba, Paraná, em 23 de junho.

1932 . Entra para a Escola Federal de Engenharia do Paraná.

1933

engenharia da Escola Politécnica.

1937 . Forma-se engenheiro-arquiteto pela Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo.

. Inicia suas atividades profissionais junto com Duilio Marone.

1939 . Participa com Gregori Warchavchik do concurso para o Paço

Municipal de São Paulo

. Participa da 2a. Exposição da "Familia Artística Paulista".

1940 . Início da carreira docente na Escola Politécnica como assistente

do professor Anhaia Mello,

Brasil/Departamento de São Paulo - IAB/SP.

i

!
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I

j
Á í
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|í

no Curso de Arquitetura.

1943 . Participa da fundação do Instituto do Arquitetos do

. Muda-se para São Paulo, transferindo-se para o curso de
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1944 . Rompe a sociedade com Duílio Marone.

i1945 . Secretário Geral do I

. Ingressa

1946 bolsista da Fundação i

Guggenheim.

1948 . Participa da criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade de São Paulo/FAUUSP.

i

1949 . Participa da Revista Fundamentos como membro do Conselho de

Redação.

I membro da Comissão de1951 . Participa da Revista Fundamentos como

Redação, publicando os seguintes artigos: "Le Corbusier e o !

"Arte dos loucos",Imperialismo", "Atualidade de Da Vinci' ,

artistas brasileiros"."A Bienal é contra os

Revista Fundamentos o artigo:1952 . Publica na !

Arquitetura".

de artistas eUnião Soviética com grupo l1953

intelectuais brasileiros.

formandos da FAUUSP.• 1955 . Paraninfo dos

I 
f

I
i

Congresso Brasileiro de Arquitetos.

no Partido Comunista do Brasil/PCB.

í
í

4
-

j

í

■

"Caminhos da

í I

í ■

J •

í 
í í 
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. Viaja para a
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• Viaja para os Estados Unidos como
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1956 . Participa da reformulação do ensino da FAUUSP.
. Participa do Concurso para o Plano Piloto de Brasilia.

Comissão Organizadora do Projeto de Regulamentação
Profissional do IAB.

Ensino da Arquitetura" pelo
Departamento de Ensino do Grémio da FAUUSP.

1957 . Publicação do texto "Centenário de Louis Sullivan" na Revista

Estudos do Grémio da FAUUSP.

1958 . Paraninfo dos formandos da FAUUSP.

í!na

Revista Acrópole.

. Aula inaugural da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio1959

Grande do Sul. Tema:

. Vice-presidente do IAB/SP.1960
!

(1869-1959)",Lloyd Wright no"Frankdo textoPublicação

catálogo da Exposição sobre

de reformulação do ensino da FAUUSP e projeto do novo1961 . Proposta

edifício na Cidade Universitária.

I

"Arquitetura e Cultura Nacionais".

a obra desse arquiteto.

. Publicação do texto "Rumos para o

Publicação do texto "Revisão crítica de Oscar Niemeyer",

Membro da

II
i
j H
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1962 . Participa do Fórum de 623
a sua

ensino.

. Vice-presidente do IAB/DN .

—i

. Viagem à China como presidente de comitiva de arquitetos

brasileiros

1963 . Relator para a América Latina no VII Congresso da UIA em Cuba.

i
1964 . Responde a Inquérito Policial Militar assim como alguns outros

professores da Universidade de São Paulo.

Prisão

. Paraninfo dos formandos da FAUUSP nesse ano, envia do Uruguai um

discurso aos estudantes.

VIII Bienal de São Paulo.. Sala Especial Vilanova Artigas na1965

. Publicação do texto "Uma falsa crise ,

■

do Brasil no corpo de1966 . Indicado pelo IAB

jurados da UIA.

atividades
. Volta à FAUUSP

politicas.

I

. Vice-presidente do grupo

após absolvição em processo por

I

i
i

1

■

-

! í

!•!

na Revista Acrópole.

e exilio no Uruguai.

na FAUUSP onde é discutida 

proposta para reformulação do

como representante

• Por indicação do IAB participa da Comissão de Formação 

Profissional da UIA em Praga.

H
de trabalho do IX Congresso da UIA.
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1967 . Aula inaugural na FAUUSP. Tema: "O Desenho",
Recebe o de do IAB pela contribuição à

!

1968 • Participa ativamente do Fórum de

na FAUUSP.

1969 . Aposentado compulsoriamente da FAUUSP pelo AI-5. i

. Recebe

FAUUSP.

catálogo da X Bienal o texto "Arquitetura e

Construção".

1970 . Relator brasileiro no Encontro de Especialistas sobre Formação

Ido Arquiteto organizado pela UNESCO, em Zurique.

IAB/SP sobrePalestra no

texto de mesmo nome.Formação do Arquiteto que dá origem ao

. Publica o texto: "Sobre Escolas..." i

contribuição ao"Jean Tschumi", por sua1972

através

obra. l

I

1

■

I

h i
í ■<

• 1

ii

Mérito"

regulamentação profissional.

. Premiado pela UIA com o

I

L

ensino de arquitetura.

„ , , ran/sp do IAB/RJ e do MAM do Rio de Janeiro. Recebe homenagem do IAB/sp, ao x/w/n

da publicação de catálogo de sua

. Publica no

"Colar

68 para reavaliação do ensino

Medalha de Ouro" na X Bienal de São Paulo pelo prédio da

de uma

o Encontro de Especialistas sobre

exposição e
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1973 . Sala Especial na I Bienal Internacional de Arquitetura de São
Paulo.

. Indicado pela UIA para compor o júri do concurso internacional
da Biblioteca de Damasco, na Siria.

titulo de Membro Honorário da Sociedade Colombiana de
Arquitetos.

1977 . Recebe o titulo de Membro Honorário do American Institute of

Architects.
. Publicação do texto

Módulo.

. Anistiado, volta à FAUUSP sob homenagem organizada por1979

professores e alunos, inclusive com exposição dos riscos e

estudos para

. Participa da palestra "Arquitetura
promovida pelo IAB/SP, da qual resulta o texto de mesmo nome.

. Volta à FAUUSP para dar aulas.1980

. Publica a coletânea de textos "Caminhos da Arquitetura".1981

palestras promovidas pelos Departamentos do IAB em

vários estados do país.

I

i

i-

o projeto daquele prédio.

e Desenvolvimento Nacional"

. Exposição e

Recebe o

"Semana de 22 na Arquitetura", na Revista
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I
cargo de Professor Titular da FAUUSP, ocasião em

l

que profere a aula

contribuição ao desenvolvimento da tecnologia na arquitetura.

I

. Ainda em janeiro, dias depois de sua morte, deu-se a solenidade

UIA"August Perret",do prémiode entrega

realizado no Cairo.

1

I

■=

1

I

i

: •

"A Função Social do Arquiteto".
por sua

1985 . No dia 12 de janeiro, Artigas falece.

prémio "August Perret" da UIA,

1984 . Concurso para o

no Congresso da

É contemplado com o
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