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INTRODUCAO

não passa despercebida aos que delas se ocupam, oferecen

do motivos de sobra para que sejam reconsiderados alguns

aspectos centrais de sua existência nas sociedades indus

triais modernas.

Como não notar a figura do artista que persistiu operando

em moldes artesanais nos dois últimos séculos, quando o

conjunto da produção se transformou definitivamente pela

ordem industrial, que o atingiu através dos forma tos da

indústria cultural e do mercado? O isolamento do artista.

que propiciou o aprofundamento de seu trabalho, foi tam

bém uma reclusão na esfera especializada, nem sempre con

dizente com as exigências da visão de totalidade. A obre

excêntrica corresponde ainda, ao deslocamento da arte das

quando se indaga sobre os resultadosPor outro lado, es

téticos das novas formas de fazer,

I

=

I

«

com-

modalidades da produção e difusão dominantes.

constata-se que a

<4 situação paradoxal das artes visuais, nos dias de hoje,
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técnica, realizada com as

possibilidades abertas pela moderna tecnologia, não pres

cindiu do momento artesanal. As obras são concebidas en -

quanto trabalho concreto, na relação direta mundocom o

tem origem nos sentidos, por meio de processos inter-que

4 A cultura industrial,nalizados. mediatizada por tantos e

tão complexos sistemas, artis-

embora tenha compartimentado eti ca, especializado seus

ci

nematográfica pode permanecer artesanal, enquanto a pro

dução do filme se viabiliza pela reprodução industrial.

base técnica, a organização do trabalho ar

tístico estabelece os limites entre uma etapa Ae outra.

fotografia já havia mostrado por si do

mesticar o instrumento e a máquina, a fim de estabelecer,

por seu meio, com o mundo. Por outro la-

sobrevive também a reprodução artesanal artística,do. e
l .

repetição interpret ativa dos músicos e ato-

experiência é pósteriormente registrada ecuja vei -res,

culada pelo disco, pelo rádio, pela tv.

os laços profun-entre outros aspectos.

já manifestos no étimo,dos entre arte e artesanato, sem

■ «
sugerindo uma forte correlação histórica, que merece mais

atenção á medida que mais nos afastamos no tempo.

experiênciaNo presente estudo, observar aprocurou-se

mudan-artístioa em suas complexas in ter-rei ações com as

1

-

a I

-
E

I■ 1I , I
K

não impediu a objetivação

Revelam-se assim,

Mais do que a

uma relação viva

pleta redefinição simbólica e

como indica a

processos. Basta lembrar que o momento da elaboração

que se conclua por uma identificação entre ambos, mas sim

só, ser possível



r «4

I

e

de um sistemaformações da arte,

-se da identidade problemática trabalho,en tre arte e

inseparávelpois afinal.

I

cônsultadas,fontes compreensão dea

Giulio Cario Argan mostrou-se proveitosa para nossos pro-

Evocamos textualmente uma passagem do autor,pósitos. re

gue

tipomas um

relaçãomano

entre uma atividade mental e operativa • t .Entende ainda que

objeto é aquele que se dá na sua

forma".

A aproximação entre História da Arte e História da Técni-
1

- presente nasca

reflexões do Departamento de História e Estética do Pro

jeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-

privi 1egioudade de São Paulo. Este estudo a
1

técnica do objeto, por ser capaz de propiciar a aproxima

ção entre a forma dada pelo artista e o estágio de desen-

di-Esteve voltado para avolvimento da produção social.

mensão estética da obra, inseparável da objetivação huma-

que éna,

de sentido entre o homem e o mundo.

t

■

-

3 
t

f 

■

trans-

dimensão

"o conceito

cas na produção,

o nível pelo qual se pode construir uma relação

é uma

Entre as várias

indagando-se sobre os limites

da arte não define uma categoria de coisas,

tradição - que se mostra profícua

o valor artístico de um

e suas técnicas e indica o resultado de uma

o valor artístico de uma obra é

gistrando o tributo para com quem pensa

do trabalho humano que ela concretiza.

técnico a outro. Partiu-

de valor. Este é sempre correlacionado com o trabalho hu-



I

campo amplo das manifestações artísticas, a -

brangendo aquelas ditas menores, frequentemente despreza

das , sobre o qual as observações e reflexões foram basea

das.

O primeiro capitulo comporta a definição dos teó-marcos

ricos da questão e um esboço de periodização con venien te

ao assunto. ajustasua vez, as

considerações gerais relativas ao mundo moderno às parti

cularidades da vida económica -e cultural no Brasil. 0 e-

xame das questões no campo prático da experiência histó

rica ressaltou o estágio das investigações, recomendando

a restrição da pesquisa com as pos-I

sibilidades portanto,

ser entendido como um rastreamento preliminar, percurso

ou roteiro, focalizar o curso
I

das transformações em São Paulo. Buscou-se evitar a

linear da passagem de um momento a outro, assim como a-

preender a transição como um movimento que supõe a conti-II
nu idade e a ruptura Destacamos asmesmo tempo. artesao

aplicadas à indústria, configuradas em torno da passagem

do século em São Paulo, Li-através do estudo de caso do

de Artes e Oficios, dotestemunho da transferênciaceu

saber-fazer, transmitido diretamente na prática do traba-

para os métodos escolares. Ao estudo do Liceu de Ar-Iho,

capitu-tes e Oficios de São Paulo é dedicado o terceiro

lo.

Este parti-Na pesquisa do Liceu perseguiu-se

I p .*

J

I

íu I
I I 

k 1'1

I 
I

f j

h 
íl

m

&

I ;

4;

visão

que amparou a decisão de

o artífice.

a um campo compatível

Adotou-se o

de um trabalho inicial. Este deve,

O segundo capitulo, por



cipa da cultura, do arquiteto, * e

produção. Registrou-

substituídos por operários, soli-ser

ei tadas exclusí vamen te tarefas executivas. Procurou-se

procedimentos ca

rácter isticos e a reconstrução se apoiou, quando possi-

observação direta das obras

saparecidas tex-

contribu ição basilar detos, Ricardo

Severo.

mes

mo, mas

bras.
ço de identificação, atribuição que costumeiramente ocupa

Da mesma maneira.parte considerável de nosso tempo. re-

gistrou-se o acervo de referências de outras oficinas e-

xistentes em São Paulo, épocaque operavam na mesma que

as do Liceu, vez que estabelecem parâmetros externosuma

e permitem uma melhor compreensão do conjunto no qual es-

mostrou-sete se

obtidos, de maneiradesej ável a

estimular novas complemen tações.

em estudos sobre arte cabe o ajuizamento das obrasEnfim,

compiladas. Na seleção de obras que ilustra o volume foi

obras sãodesconsiderada propos-com que as

eo que contapois em questão de arte,tas ou recebidas,

V 1

dentre os quais a

em sua maioria de-

a publicação dos dados

em álbuns fotográficos, depoimentos e

O acervo documental não foi .visto como um fim em si

dos quais vieram a

a frequência

do escultor e do pintor e

e a

-se em São Paulo a

o elo entre a cultura artística

como base para a reflexão sobre a formação das o-

identi ficar obras desta etapa em seus

última geração de artíficesque foram

Ainda assim, manteve-se anexo ao volume este esfor-

insere. Nas atuais condições de estudo,

vel, na



o salto qualitativo.

quando se transi ta da qualidade

para a quantidade, atin-

Somente o desejo de aprofundar a compreensão do fe-gida,

diante de certas soluções adotadas. Nestesto ecasos,

explicação do processo do

que as obras propriamente .

c

nhecer supõe necessariamente incorporar o depensamen to

por frases

mesmo quando as aspas não foram dispensadas.

f.

71

t

.1

?

■ fI I

í
L

4

conveniente enfatizar-se mais a

Restaria prestar um esclarecimento ao

a formação da obra é fatalmente

que se expressa em determinadas for-

nômeno eclético, da dissociação entre a esfera simbólica e

e traduções livres,outros autores: optou-se

a esfera técnica da obra, pode se contrapor ao desconcer-

leitor, já que co

mas, Na época estudada,
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Grifo 
Fre 
do 
A

I
i

%

apresenta 
animais
na

Piazzo Fiorenzo
Liceu de Artes e Ofícios,

São Paulo, 
da águia e do leão, 
e

• *r4
&

a
1 I

55

e bombado por Del 
destina- 

1910-1924. 
con- 

cauda de 
vigilante. 

como um 
ao mesmo tem-

desenhado 
nas oficinas 

ao 
figura 

siderados 
dragão, 
Desde 
signo 
po .

f y

't Iti

por 
do Palácio das Indústrias de 

atributos 
superiores, 

que na simbologia antiga 
a arte medieval, o grifo 
ambivalente, ameaçador

IT“*7

I i

i

uma longa 
é um ser

se apresenta 
salvador





I. ARTE E TRABALHO

Ambivalência da noção trabalho1.

Certamente há mais do que un ponto de partida váriose
trajetos conduzem à arte. Num extremo está a relação di
reta com a obra concreta, e valores pe-noutro,
los quais existe uma consciência geral da arte. 0 histo-

Busca enfocar ariador persegue enquadramentos. arte no
mundo da cultura, da produção, correndo o risco de apre-

extra-artísticas, quandoendê-la por meio de categorias
história.procura nela nexos estruturantes da Os tempos

f ixos revelamalteram os parâmetros

histó-objeto artistico tornado objeto técnico ilustra a
indústria.

produção.Focalizamos neste estudo aspectos da arte e da

relações.tendo como ponto de partida suas problemáticas
primeiraprópria expressão trabalho artistico evoca àA

reveste a revista

sob a mesma moldura fenômenos totalmente transformados. 0

ria das artes situadas entre o artesanato e a

o sentido conflituoso de que hoje se

e os enquadramentos

as ideias



estranha,soa □ma que

propriamente
dita difere do trabalho coletivo.

Sendo assim,
artistica do século

referência a uma prática transformadora, e-
à produção mate-e

mecânica?rial,

I de
atividade media-trabalho :

i dora entre sujeito e objeto, prática capaz de promover u-

meio depor outro,
articular individuos entresatisfazer necessidades si,

tS
industrial. Em sinte-

trabalho abstrato e cole-individualse,
opostas de um

chegaúnico processo geral, a

Trabalho e arte são noções intrinsicamente históricas e
historicamente correlacionadas. Sua incompatibilidade de

corre da identificação tecida historicamente entre arte e
artesanato e manifesta-se, sob o signo da
industrialização capitalista.

«

)

I
í II

o

no qual o trabalho humano 
c

ser reduzido à forca de trabalho.(1)

!I

r
-

a concreçãoI

fv ’

vez

xercicio da negação,

por um lado,

ma transformação reciproca de ambos,

XX quanto a subordinação nas fábricas? Como aplicá-la com

ao mesmo tempo

em sua dimensão social, mecânica e

como veremos.

até mesmo ao

nas sociedades atuais a atividade artistica

como é possível se valer da palavra trabalho

e o

Desde logo é preciso admitir a ambivalência da noção

para designar tanto a insubordinação

como atividade de produção e execução,

como elaboração,

como trabalho livre;

lacão entre arte e trabalho:

tivo seriam faces por vezes irredutíveis e



2. Artistas e artesãos

emanciparem dosse
artesãos pelo dominio da ciência. Destacam-se dos artis
tas mecânicos,

Vários autores diferenciam a atividade artística a ati-e
vidade artesanal. E o caso de Hauser, por exemplo,
voca argumentos de Sombart de que ai a maioria dos artesãos
nunca alcançou nivel artístico oficio produçãoe que e

dis-
. Em geral esses intérpretes consideram que a ele-

pen-
samento românt ico . 2 )

* e frequentemente
considerada à luz da subsequente divergência entre arte e
técnica produtiva. Mumford reconhece que
tividades são de natureza criadora e de natureza estética

desatisfatória", que no
periodo em que predomina a atividade artesanal não existe

o

1

tornando-se artistas liberais.

"nem todas as a-

Os artistas aparecem na história ao

t intas"

A convergência entre arte e artesanato

vação do artesanato à categoria artística é obra do

e chama a atenção para o fato

artística foram sempre duas coisas complementares e

que e-



técnica, se
influenciam reciprocamente: desempenha
ambas as funções, submetendo-se artistao

. No seu raciocínio, o
integração do humano no trabalho,artesão representa a

• » direção dastanto no que o-
5

se refereperaçoes técnicas", % aquanto queno
necessário para o trabalho", lhezacão do tempo o que

de acordopossibilita fazer com ou
Disso decorreria a intrin-com seu interesse.

f

pelos processos orgânicosquer
quer pela possibilidade de se passar da esfe-envolvidos,

de coneretiza-
Mesmo assim,do objeto. menospreza aoçao

quantidade de trabalho repetitivo - espontâneo e-
xigido do artesão.(3)

ressaltarconvémPara as finalidades do presente estudo,
sociedade pré-industrial o artista re-que na

alizam uma atividade individual e concreta, pela qual o
segundo marca o produto do trabalho na sua realização ma-

enquanto o primeiro vivênciaterial e direta, momentoo
artesanal em relação com a matéria. Vale dizer que uma
mesma pessoa teria possibilidade de dominar todo o pro-

de realização de um objeto ou situar-se váriascesso em
tarefas ligadas a sua fabricação, embora não se trate de
etapas ou fases de produção, períodouma vez que aquio
abordado antecede tal divisão do trabalho. 0 momento ar

momento artístico dao

6Ff
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1

não

"prazer",

autor não

"uma mesma pessoa

mesma",

operação"

seca à atividade

tesanal da atividade artística e

para a esfera

"satisf ação

diferença entre arte e

técnicas de fabricação e

ra "expressiva"

"lentidão"

se refere ao

que caminham juntas e

às condições

"utili-

"operativa"

e à

■■

e o artesão

"controle"



atividade de produção. revelam portanto, analogias exis
tentes entre estas atividades, distingue se apresentam

Quando a obra artistica se destacatas em sua concretude.
da artesanal e individualiza,se
delo , norma,

vértice e ápice das atividades da sociedadecia, baseada
no artesanato .(4Nesses termos, * e possivel admitir um
intercâmbio entre arte artesanato: artefato seguee o
preceitos artisticos durante a longa etapa em que perma
necem interligadas a arquitetura, escultu-

ou seja, as artes do desenho.ra,

\

7

mas como parâmetro para a experiên-não como
passa a existir como mo-

a pintura e a



Liberais e mecânicos3.

A distinção entre artistas liberais e artistas necânicos,

separação entre esforço corporal e intelectual e configu-
Reivindica-

então o estatuto de arte liberal para as artes figu--se,
rativas, afirmando sua dignidade intelectual.

Na definição de Francisco de Assis Rodrigues, artista
aquele que professa e exercita alguma arte para a qualI e

as mãos; * econcorrem mais o gênio o talento do que a-e
quele que cultiva as artes liberais,

0 artefatogravador, • Itatuário, * eetc.o
qualquer obra feita segundo as da arte,regras ou, em
sentido mais restrito,

estabelecidos para as artes mecânicas fabris,ou em que
tem mais parte o concurso corporal e mecânico do que o

esforço do espirito; e que tendo por fim satis

fazer as necessidades indispensáveis da vida, tais como

as obras do' marceneiro, do .serralheiro (...) não Icarecera

%

t-

fi

3

i

rí

& i.
í
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” O

ra uma clara distinção entre arte e artefato.

*‘a obra feita segundo os preceitos

como o pintor,

gênio e o

o architeto,
o es-

Ina concepção dos teóricos do Renascimento, diz respeito à



de tanto gênio, de conhecimentos subsidiáriostantose
das ciências.

Na Idade Média, círculos

de estudos: trivium, reunindo a Gramática,o
a Filosofia, incluía a Aritmética,que a
Geometria, a Música; os artistas conquis-

estudo dao
isto é , reunindo o conhecimento da danatureza, arte e

ciência.
rada

na
retiradas da condição servil, da mecani-prática manual,

cidade e da manualidade,

ber da arte antiga.

Ferdinando Bologna chama a atenção para o fato de que a
mecânicasartes liberais artese as

espiritual e o práti-corresponde a uma distinção entre o
ocorrida no fim da época medieval, pela qual arteco,

do que
diferençapelo refinamento da execução".(7) A entre os

à
No medievo da anti-divisão entre homens livres e servos.

a distinção entrega República Florent±na,
corporaçãooures

compreendia triviumHomens (quedos Gordos e oo
ofíciosquadrivi um, e os pequenos

cor-

‘3

I a

sa-

as artes maio-

artesãos ,

"(5) ■

em número de catorze,

"vale mais pelos conteúdos humanos que manifesta

liberalitas dominando a Geometria e

na expressão de Formaggio.(6) Fundadas na norma e não

e menores distanciava a alta burguesia 
0

a Astronomia e
tavam a

"na arte tornada ciência e na ciência tornada arte",

separação entre as

que constituíam uma

a Retórica e

ao todo sete artes)

e o guadrivium,

as artes liberais formavam dois

os artistas mecânicos correspondeuartistas liberais e

Por isso a artisticidade do Renascimento é figu-

as artes liberais resgatam o



ir*

poracão dos Homens Magros.

A teoria humanistica e a sociedade do Renascimento, por
fundaram uma posição reciproca das artes.seu turno, Con-

os humanistas,forme sustenta Bologna , em etapa inicial;
atribuem valor à experimentação intelec-

haja visto o papel representado pelas o-
técnicas artesanais na arte do periodo. Com ba-ficinas e

um dos maiores expoentes do pen-
primeiro Re-samento da época, o autor argumenta que o

d ist inçãohierarquiza as artes,nascimento não nem traça
entre artes figurativas maiores colocando-ase menores,

abismo que mais tardeE se-
como duas atividades distintas. A

mo-
f igurativa. Acadade arte

de Michelangelo, assumida como parâmetro
normativo de perfeição, entre as

como lembra Bologna. E ainda queartes maiores

Michelangelo desconsiderasse a perspectiva, via de regra
conhecimentos da ciência que se alia-ela estava entre os

0 autor relaciona a valorização neoplatônica,à arte.vam
manifesta a nivel estético, * a discriminação daque se

classe dos teóricos e da elite intelectual, que acontece
a nobreza de um lado, necessidadea de

outro.(8)

lú

separação

■ 
4

í-

■ 1

se na visão de Alberti,

contém a discriminação

e dão dignidade

a nivel social:

"no

e menores,

“grande maneira"

num mesmo plano com relação aos fins gerais.

tuál ao operar,

maneirismo que se cava o
para a arte e o métier"

manifesta-se também pela distinção entre o
mento mecânico no interior



A discussão da liberalidade das artes figurativas já en
volve a consciência de um momento ideal e de momentoum
operativo da arte. repre-

A teoria artistica do Renascimento, ao aprofun-

decisivos para a nova
compreensão das artes. 0 Renascimento configura um siste-

pintura, escultura e arquitetura.
a afirmar explicitamente a consaguinidade das três be-ro

as filhas de umlas artes, só pai, desenho”,como o con
forme afirma Panofsky. Em outra passagem adverte esse au-

pai é sempre chamado disegno, é alter-
Já no entendimen-nadamente chamada invenzione ou natura.

to de Ghiberti,

11

sentação.

"Vasari seria o primei-

dar o conceito de desenho e entendê-lo como uma categoria

o desenho aparece não só como fundamento,

a consciência da invenção e da

mas como teoria das artes.(9)

baseando no desenho as três artes figurativas

tor que se o

ma ideal,

a mãe

formal e mental, dava os passos
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Divisão das tarefas4.

Segundo Bologna, o novo discurso sobre a divisão das ar
em Paolo Pini:tes aparece alta invençãoa

mecân icasartesque se
são ditas artes por participação, membros partici-como
pantes da pintura, a qual é natureza das artes mecânicas
pelo desenho que os fabricantes artífices nao podem rea
lizar nada sem o desenho. • • 0 Dialogo di Pittura de 1548,
de Paolo Pini, é um dos escritos

participação”, na qualII arte por
próprio do pintor.(10)

as artes liberais
momento de especialização do artesana-fornece o primeiro

ao qual sucedem a subdivisão de gêneros e assuntosto, e

disciplinarcomo também o carátersua hierarquização, e
dogmático do ensino nas academias, que ocupam o lugar das

A diferenciação entre artistas libe-
entre momento ideativo eartistas mecânicos, exe-

trabalhador,define também a etapa em que ocutivo, que

r* I

j

I
II
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V'I

mecânicas

antigas corporações.

venezianos que mencio-

”A pintura é

A separação entre

rais e

e as artes

nam a nova doutrina da
fl

se entende que o desenho é

opera entre os homens e todas as



de-um
terminado tipo de atuação. Aceitando as colocações de Bo-
logna, poderíamos admitir que na Idade Média havia iden-

primeiro Renasci-no
interação entre artista e artesão; naneiris-mento,

primeiromo ,
existe a consciência da 1-

de a divisão social do trabalho.

Nas hipóteses de Klingender, um dos primeiros exemplos da
divisão do trabalho é

blo-desenho era em geral preparado pelo artista sobre o
co de madeira e depois gravado por um

• • técn ica,
sé-foi pósteriormente aplicada ao.papel nopar tecidos,

primeiro modo de re
produzir quadros e desenhos”.(11)

reprodutores vêm de longa da-
design e drawing.ta, e

des-
provável que a divisão tenhaE tambémdobramento. ocor

rido de fato antes mesmo que consciência a formulasse em
idéia.

inven-Convém notar que na teoria dos séculos XV e XVI a
dasção ou capacidade de ideação é entendida uma

observaconformepartes em que se

13

. Esclare-

1-

inicialmente usada para estam-

" como

artesão”

e no

culo XV e seguintes" "o

o desenho em sua dupla face
deação e prática executiva - foi protagonista deste

*

inicio da cisão entre artista e artesão. No

fixa-se em

momento em que se distanciam,

tificacão entre artista e artesão;

se divide a pintura”,

ce o autor que a

antes passava de ura trabalho a outro,

Os artistas idealizadores e

e teria sido

gualdade entre as artes, quando a divisão técnica antece-

”a gravura talhada em madeira, cujo



I

r

nas formulações de Alberti, Pinide Dolce, sendoe no
história

ou tema da obra inventada pelo artista ou derivada de ou-
. Por outro lado, Vasari a define relaçãocomo

entre o estudo dos modelos pintados e esculpidos e
preensão da natureza viva”, como ma-

o natural.(12)

XE certamente com o surgimento da Academia desenhoque o
geométrico e a perspectiva - que traduzem

do espaço tão apreciada pelostemática renascentistas
passam a servir in-

A perspectiva foi antes modelo, isto é, existiu
t

aproxima-por

0 desenho como técnica operativa veio possibilitar a uti
lização de métodos obj etivos, suj eito,externos emao

memoriza-substituição aos procedimentos internalizados,
dos pelos artifices, como os

prática do artífi-que ligavam a cabeça e
realizava a partir de um desenho já conhecido e ex-

desenho eleparaperimentado, certamente era porque o
levavauma antevisão que oconstituía a idéia do objeto,

deaté o ponto de chegada conhecido, seus

mão•- habi-movimentos dadoso comando segurogestos.
conhecimento

realização através da intervenção do corpo.

1

1

I
venção.

I
!is-
•* ’

a concepção ma-

lidade que supõe

pensamento dos dois últimos identificada com ”a

neira e

a com-
tros"

mais às práticas executivas do que à

como idéia capaz de propiciar uma solução 
çào e não como técnica aplicada.

uma relação entre a

ce se

como os que uniam
o corpo.

internalizado, destreza e

“a

E se a
as ações,

com o domínio



Só a partir da organização industrial da produção vêm à
consciência as semelhanças e diferenças de procedimentos
entre fazer artistico e trabalho, numa dinâmica de afini
dade e imcompatibilidade. As exigências quantitativas da
produção industrial capitalista acabam por se mostrar im-
compativeis com a cultura de vértice artistico de parâme
tro qualitativo que norteia a produção artesanal
boração artistica.

o conflito entre atividade artisticaEm termos gerais, e
indústria aparece pela inversão de valor da relação entre
quantidade e qualidade. Argan argumenta a propósito dessa

rea-

chegando a seu nivel mais baixo no esforço para
máximo de quantidade com peçao

corresponde,obra de arte,única, aoa

15

questão que o artesanato atinge seu ponto mais alto 
lizando o máximo de qualidade com o minimo de quantidade, 

produzir

e a ela-

o minimo de qualidade. A
nesse raciocínio,

1. Quantidade e qualidade

II. INVERSÕES DE VALOR



ma is alto valor para a produção artesanal, enquanto para
a indústria o valor mais alto é
ser repetido sem perder a qualidade.

indústriaa
supõe etapas fechadas e que, ao contrário, produçãoa

comuni-se

siste tanto na introdução de novas fontes de energia e
modos racionais de organizar o trabalho, quanto na inver
são da hierarquia de valores".(13)

As exigências da produção industrial dizem respeito pri-

condições
repetição e seriação dosde reprodução, objetos. Consu-

procedi-em

tre artesanato e indústria. Corresponde à
formulado e desenvolvidotente entre o modelo de objeto,

de acordo com a experiência artistica pela produção arte-
artisticoisto é,sanai

modelo quantitativo da indústria. A obra artistica,

produtocontradiz o indus-única, rara

Nela, sesérie.trial em
produto indus-enquanto noforma do objeto,apresenta na

realizará na ampliação devalor setrial o

não

mam-se na organização racional do trabalho - especializa-

como na
e não frequente,

um modelo técnico de vértice

e se traduzem

oposição exis-

seu consumo.

individual e a produção em série coexistem e

não con-

e o

Admitindo que a passagem do artesanato para

mentos técnicos adequados aos novos fins. Constata-se,as-

meiramente à quantidade dos produtos. Tocam as

o conflito central se estabelece, na verdade,en-

a série, podendo o objeto

sim, que

cam, Argan esclarece que "a revolução industrial

obra artesanal, o valor

çao, divisão e parcelamento



A objetivacão humana pelo trabalho artístico artesanale
tem claros correlatos no objeto. 0 objeto realizado manu
almente fixa os gestos do artesão. Ao transformar a maté-

seu ritmo li-r ia,
vão-se amoldan-mites. Ao longo do tempo, o corpo,

do ao trabalho e aprimorando-o.

E necessário esclarecer que, quando refererimosnos ao
objeto, admitimos sempre seus aspectos simbólicos prá-e
ticos, necessariamente coincidentes; mencionarmosao

consideramo-la ema técnica, amplitude incluiuma que
procedimentos tanto mentais quanto operativos e, * eo que
mais importante, e outro, en-

a operação materializadora.

Os conteúdos antropomórficos são atestados até hoje pelas
pelos braços das poltronas, pela bo

ca do jarro,
ou
17

para não

não

nas antigas,

pernas das cadeiras,

a relação entre um momento

e nos seus

mencionar a verticalidade das colu—

o corpo traça o desenho no

tre a idealização e

a representação de cariátides e atlantes,

a mão,

2. Objetivação artística



objetos, de longa
data moldados à medida humana. 0 ornamento não deixou de
ser dee
revelar a supremacia do pensamento so-

combinase
ao sentido utilitário, tornando o mundo construído mais
compreensível, menos estranho, porque moldado à semelhan-

Além disso,ça do homem. a presença de um friso ou uma
barra sugere muitas vezes o desejo de se conferir inte
gridade ao objeto ou harmonizá-lo como um todo.

/

A produção artesanal, artística,
supõe valores qualitativos resultantes da condição de

humanizado. Objetivatrabalho concreto,

refere tanto à sua estruturação quanto a conteúdos orna
mentais que lhe venham eventualmente a ser combinados.

artesanalSupondo as possibilidades do corpo,
feras

ramentas de que se vale diretamente;
da imaginaçãoda memória,nalizados da percepção,

movi-atos conscientes oua orientação dos gestos,feto;

à prática de objeti-

do homem quevação,

leis ex-A sociedade industrial capitalista ergueu-se com
emensuráveis, quantidades e medidas do consumoteriores,

daseliminarammáquinado lucro; objetividades

13

r 
I

fl
h'

x • s
’ « -

a sobreposição do homem ao objeto (humanizado)
e da sensibilidade

assim como

e do a-

tnesmo as proporções e modulações dos

se objetiva em obra.

e artistico utiliza meios de produção imediatos:

a elaboração

mentos pré-conscientes que concernem

como a

o trabalho

individualizado e
um valor simbólico, necessariamente humanizante no que se

bre as intenções práticas. 0 valor simbólico

os movimentos inter-



técnicas de produção, cada vez mais, a prática sensível.

0 feitio capitalista de produção abandona alguns conteú-
objeti-

es-
e corres

pondente alteração do tempo de trabalho, subsistem ainda
no objeto os conteúdos antropomórficos que antes resulta-
vam de intenções expressivas e da vontade de dar isuprema
cia ao sujeito sobre o objeto. Com a introdução da máqui—

\

porém,na,
caráter simbólico dado pelos contornos antropomórficos,o

ins-
crições imediatas do corpo no objeto:
na torna-se uma ocorrência exclusiva do momento do proje-

excluida da fase de execução material.to,

0 Modulor de Le Corbusier mostra como a objetivação huma- I
na aparece também sob a forma de razão, de medida e pro
porção graduada entre homem e objeto, podendo passar a e-

ainda que ausente no
junto da produção.

o controle sobre o objetoNa época industrial, que se
realizava em parte pela relação direta e imediata devida
ao trabalho manual, e-

- dá lugar a um crescente distan-
ciamento entre o homem e seus instrumentos de trabalho. A

corre-

19
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I

I

não
a objetivação huma-

con-

tapas de sua consecução

se traduzirão mais nas

em parte pelo dominio de todas as

perda dessa intimidade com os meios de produção é

xistir no momento de seu uso,

e as pulsões do trabalho

gradativamente a objetivação humana irá perder

dos humanos tradicionalmente identificados com a
vação artística. Com a nova organização do trabalho
pecializado, dividido em tarefas, parcelado



lata ã propriedade dos meios de trabalho. Pierre Naville
menciona a objetivação humana no trabalho s im-como
biose pré-capitalista entre o homem instrumentose seus

, contrapondo-a à inquietante estranheza do
mundo da mercadoria e do trabalho abstrato.(14)

Formaggio verifica que os da objetivaçãotermos dae
subjetivação que concernem ao estatuto antropológico do
objeto ou ao significado humano da atividade produtiva
têm limites históricos, e que a destruição desse signifi
cado humano faz que o objeto pareça estranho ao homem. Em

alienação dos objetos significaoutras palavras,
da da visão de totalidade capaz de garantir homemao o
sentido do objeto e o dominio de seus fins. Ao mesmo tem
po que a

Formaggio enfatiza que
es

piritual) da propriedade privada. estado de alienaçãoo e
necessidades,

aquelas primárias como a fome brutal, aquelas secundárias
maisvez

uma forma de alienação do homem". (15)negaçao,

processo de trabalho artesanal que tem um
A práticacorrelato no processo de objetivação artística.

distância,sensível e concreta cede à sempre
sãoAs faculdades do artesaoabstrata e anónima".mais

técnicas esubstituída por suascada uma
afirmamecânicas

20

■' uma

” equivalentes

"na vida regulada pela categoria (económica e também

"prática a

de trabalho"

e a per-

ser fabricadas as necessidades.

afeto ou o conhecimento,’ tornam-se cadacomo o

Transforma-se o

o mundo dos entes estranhos se expande, passam

de dependência é a lei: portanto também as

. 0 novo sistema de operar a matéria se



material e o
domínio da técnica são substituídos pelo controle impes
soal . Uma certa obediência ao material havia sido condi-

o domínio técnico do artesão sobre pedraa ou
Os equivalentes dos materi

ais da natureza que surgem industrializaçãocom a nao
a transformação do ferro ou

do cimento deve ser controlada como ã de qualquer produ-
A própria matéria passa a ser portadora de determina-to .

ções humanas, natureza.
Sob este aspecto, de Argan,o pensamento apontando para

admite produção pré-industrialque a
corresponde em termos gerais à noção de ob j eto, enquanto
a produção industrial tende cada vez mais para a dissolu
ção do conceito de objeto e forma, tornando mais adequa
do , falar em signos e suportes. (16)

Nas condições do mundo industrializado, a simbiose entre
os homens instrumentos de trabalho sobrevive ain
da hoje na modalidade do saber fazer 'artístico. A memória
da experiência direta da construção do objeto foi guarda
da pelos artistas que seguem utilizando imedia-

valem-se da imediatez dos sentidos usadostos do corpo,
avalistas finais do resultado trabalho. Adritemdocomo

manipula a matéria etambém a afetividade'do sujeito que
atividadeprocessos que domestica.

%
Em suma,. alida com

até hoje no processo de objétivação hu-artistica repousa
tanto no que diz respeito àpelo trabalho,mana

fazer, quanto no quelidade de relacionar o pensar
»

if

II

I
c 
'■

possibi-

X

os meios

não evocando predominantemente a

precisam mais ser dominados,

çao para

e o

e seus

o mesmo sentido,

no caso,

pela negação do anterior. A obediência ao

sobre a madeira, por exemplo.



toca a transformação da matéria, deve se tornar por
tadora de atributos que qualidades do sujeito. Ao
mesmo tempo que persiste, artistica trava

diálogo surdo com as contingências da produção. AumI ne-•i
gação dos valores da manualidade vai se manifestar em o —
bras do século XX, nas ironias de Duchamp, duplamente ne-

a valorização da introspecçãogadoras; método decomo
ultrapassa a contribuição dos surrealistastrabalho

estende por todo o século; a exacerbação dos gestos e das
pulsões do corpo marca a obra dos expressionistas, como
expressam Lasar Segall,

movimentoção do uso do corpo no incontrolável (automa-
Jackson Pollocktismos gestuais) tem em expoente. 0um

conflito se manifesta sob várias formas como propulsor de
respostas. Não é citá-las todas, pode-semas
concluir a exemplificação com a autovingança das máquinas
de Tinguely e com o
da arte confinado na missão de idealizador.

I

As complexas inter-relações entre trabalho industrial e
artistica parecem ganhar claros ,contornosexperiência

a partir da etapa pós-industrial. Ain-quando observadas
dessasobjetivosdos nossos tratarda que esteja fora

é possível omitir as enormes distâncias quequestões,

Asistema de máquinas.se

futuro do trabalho indicam, na
• •de Pierre Naville,

de trabalho,to
transforma consideravelmente os dadostrabalhadas,terias

✓

i 
í

l

K I

k ç.

não

são

compreensão

que

a objetivação

o desaparecimento tendencial do obje-

o caso de

e se

automação e o

Flávio de Carvalho. A radicaliza-

estabelecem entre os homens e o

artista conceituai, desmaterializador

o que se poderia chamar a fluidez das ma-



concretos do . Acrescenta ainda, autor,o
“não

de energia dos
cons

ciência humana, ocupa um
lugar central na sua história. Emerge também a preocupa-

saber f azer artistico: identif içadoçáo icom a
I

transformação da matéria pela elaboração concreta, trans-
inten-para a

condutora à distância do f azer, cedendoe vem seu
sistemas de informação.lugar para os

I
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çáo

ma is

■

trabalho "

portou-se para o desenho,

com o

os gestos ou dispêndio

para o desígnio,

Diante dessa perspectiva surge a preocupação com a
considerando-se que o trabalho

haver mais homologia entre o trabalho das máquinas e
operários".(17 )



Analistas dedicados ao estudo das artes e da arquitetura
frequentemente partem da crise do sistema produtivo arte-

trabalho ,no
que destronam a cultura de vértice artistico pelo sistema

encontram em Ruskin e Mor-
a iniciativa desbravadora.

linha de argumentação de autores voltados para o
criador de Pioneiros do Dese-como Pevsner,novo desenho,

elaborado em 1934-35,Moderno,nho que situa o movimen

to moderno como sintese do movimento das artes of iciose
do desenvolvimento da construção em ferro e dode Morris,

E também em outros termos, depensamentoart nouveau. o
Arte e Técnica, 1956,Francastel persegue aqueem

mecanizada. Con-síntese entre a artenova

estética industrial resulta da atribuição desidera que a

bem como devalor artístico à obra dos engenheiros, con-

fun-estétiaapor exemplo,racionalistas a

MovimentoRuskin e Morriscionalista.(18) De fato, Oe

24
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tribuíções

Ê-54. í

Tal é a

sanai e acusam radicais mudanças na vida e

e a sociedade

ris, no meio do século XIX,
industrial. Nesses parâmetros,

3. A propósito de alguns autores



não só

arte enquanto trabalho, pressupondo a profunda afinidade
práticaa e a

intervenção
no processo produtivo.

fazer jus méritoentretanto, de Francisao
Klingender em Arte 1947,e e a
obras mais recentes, como a de Ferdinando Bologna chamada
Das Artes Menores ao Desenho Industrial, a-
largam os horizontes da observação, ao estudarem aspectos

conhecidos e resgatarem o periodo da indústria ma-menos
de modo a facilitar a compreensão do proces-nufatureira,

mais discutido fase
mecânica.(19)

industrialização compreende as técnicasSob essa ótica, a
sua primeira fase, durante

procedendo,artesanato,
Considerar a etapaao mesmo tempo,
convivência entre

de admitir unicamenteartesanato e indústria,
pretendendo escla-Klingender,seus caminhos divergentes.

in-
décadasprimeirasdustrial,

suscitadasvitorianas,
anterior % apela Revolução Industrial (cerca de 1750-90),

25

E preciso,

das Artes

artesão. Certamente

desloca sua atenção para as
"grandes esperanças"

a qual absorve a experiência do

consciência do século XIX é que reorientam a

em sua

o momento das

"artística"

que precede a mecanização é admitir a

e Ofícios tem o lugar de desbravadores

a sua desorganização.

recer em sua obra as relações entre arte e revolução

artista e o

artesanais em que se baseia a

so geral da industrialização.

por suas práticas como por colocar em debate a questão da

entre o

ao invés

de 1972, que

Revolução Industrial, de

"idade do desespero".



t

eia versão

italiana, sublinha os interesses interdependentes entre
ciência e tecnologia naquele primeiro momento.arte, Isto

explica por que Klingender, buscando os pioneiros da in-•»i
dustrialização, lado
dos artistas do pitoresco e do sublime nos fins do século

enquanto Francastel os descobre na consciência no-XVIII,
va do raiar do século XX.

Nesta ordem de consideração, cabe aludir depontosaos
cujo livro reúne contribuições criticasvista de Bologna,

elaboradas desde o Renascimento, quando vem à consciência
i

o que, se-
envolve as consideradasgundo o autor, artes, ora como

artes aplicadas, refle-
xões desembocam em controvérsias atuais relaçãocom ao
desenho industrial. Ao configurar os momentos cruciais da
história do objeto, reconhece a reciprocidade entre as

entre o
(

artesão para a sociedade da contra-reforma.
manufaturas séculos XVIIMenciona a divida das dos e

XVIII,
polê-tes maiores,

a paridade entre as artes,zes resgata,
4 sej a,reconhecer a utilidade social da obra, suaouao

sensato ajuste da obrafinalidade prática, aos
Dic-empregados. E a clássica Encyclopédie oumateriais

des Arts et des Métiers >Raisonné des Sciences,tionnaire

26
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"complexo nó de problemas histórico-estéticos"

e propor o

artes no Renascimento e reclama a discriminação

no seu entender,

e também o nascimento da Academia e a

ora industriais,

artista e o

encontra o desenhista industrial ao

ora menores. As

Castelnuovo, que prefacia a obra de Klingender

mica desencadeada contra as corporações. 0 século das lu-

organizadas sob bases industriais, para com as ar-
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segundo o autor.que marca, a
primeira descoberta critica da igualdade entre as

intérpretes que
partem de Ruskin

Efetivamente, o pensamento iluminista valoriza f insos
práticos dos objetos, por sua utilidade social, equipa-

uma
critica explicita à distribuição das artes entre

obras
do espirito ou roais obras da mão", considerando talque
distinção,

. A manufatura,
é alvo de atenção, e o julgamento sobre

basea-sua

dos no teor das empregadas", dona
• • perfeição da obra".(21)nae

Resgatado o papel desempenhado pelo pensamento do fim do
século XVIII, a polêmica dos artistas-sacerdotes da idade
romântica contra a máquina situa um segundo momento,

moderno,tecedendo o fenômeno industrial podeque ser
sintetizado numa experiência artistica como a de Bauhaus,

que ultrapassa os marcos deste estudo.por exemplo,

Não poderiamos omitir uma referência * a contribuição de
tituloreunidas sobLewis Mumford, o
ordensduascompreend idasAr te e Técnica, comoestas
e sig-relativa/às origensdistintas: uma ordem interior,

»
í ■

•-1 fíê

libe-

an-

os
artes,

nessas condições,
excelência repousa em critérios qualitativos,

"rapidez

e Morris.(20)

que se distinguem por serem mais

"matérias

aviltando gêneros muito estimados e úteis"

rais e mecânicas,

nas conferências

trabalho"

ao contrario do que afirmam comumente

Diderot et 0 Alembert,

rando objetos úteis e simbólicos. Há na Encyclopédie

ainda que bem fundada, produz efeitos nocivos,



nifiçados da arte, e uma ordem exterior de signif içados
operativos da ciência e da técnica. Essa questão de fundo
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situa os limites da possibilidade artistica.(22)



III. ARTE ALIADA À PRODUÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA

Resgate da manufatura: organização industrial e técni-1.

que oferecem alguns parâmetros
problemático,

alguns pontos centrais podem ser reunidos para a com
preensão das complexas interações entre arte, artesanato

As profundas mudanças na orientação da produção ocorri-
explicitadas em ordemnova a

partir do século XVIII inglês ainda que tributárias do
dele se distanciam a partir dasaber fazer artesanal, a-

dacelerada industrial do meio do século XIX, decorrente
Na etapa da mecaniza-descoberta de materiais e técnicas.

poderá mais fornecer um modelo técnicoa arte já
tecnologiapassará a contarpara a produção, acomque

científica. Giulio Cario Argan compreendeu com proprieda-
modeloarte passará a constituir um

ta

:■

nãoção,

29

ca artesanal

para o tema em questão, e dado seu caráter

de que desde então a

Fixadas essas referências,

das desde o século XVII e

e indústria.



cultural para a sociedade. Entretanto dissolução dasa
corporações de oficio e da ordem social própria do traba
lho artesanal, bem como a organização da atividade indus
trial capitalista não impedem o aproveitamento de técn i-

e procedimentos operacionais acumulados pelos séculoscas
de experiência artesanal.

e-
poca de decomposição do processo de trabalho artesanal

estabelece os limites do período manufatureiro, de-que
deI

organização do trabalho não corresponde abandono deao
técnicas operativas que lhe são caracteristicas. No refe-

indústriarido período, arte e grandes aliadas,serão
acabe por bombardear o sentidoisso do * eque

ve-

trabalhodestruída pelo parcelado. Somentenha a ser

quando ultrapassada a etapa manufatureira é que oposi-a
indústria d iver-

gência entre os procedimentos manual e mecânico.

ao menos pelo queindustrialização, transpa-Na primeira
conciliam-se exigên-do clássico modelo inglês, asrece

científicas e tecnológicas e as formulações artísti-cias

inglesa demanufaturaIlustra a questão a célebrecas.
signi-chamadalouças aperfeiçoada por Josiaph Wedgwood,

artis-contaem 1766,Etruria, comficativamente que
etrabalhodoFlaxman e Webber. A maior partetas como

energia a vapor para mis-erealizada a

I

gj

mão,

I r

I 
íI

I ■
ainda qu^

/

artístico e ainda que a unidade do produto artesanal

ll I f

E exatamente a base técnica do artesanato em vigor na

irá se apresentar como

monstrando que o rompimento com uma determinada forma

(•

ção entre arte e

utiliza-se a



descreve Bo-como
Os motivos gregos,logna.

sultaram de pesquisas científicas sobre as artes decora
tivas do passado e, ajustaram-

A concepção ge-
ral do neoclassicismo sobre as artes figurativas consti

basta lembrar que os
neoclássicos valorizam a ideação, o desenho,

tendendo, como se pode notar,
sociedade moderna conheceque napara o se por

designer. A cerâmica de Wedgwood evidencia conscien-o
te f

qual alertaram vários estudiosos. Para Bologna, foi exa
tamente a compreensão dos valores funcionais do ornamen
to que conferiu às louças de Wedgwood a idoneidade racio-

reconhecidas. No
funcional dos modelos antigos das manufaturas

traduz-se sínteseinglesas", afirma o autor, entreuma
da primeira indus.tr ializa-ornamento

releitura do caráter estrutural
neogótica também

vista,foiAeminentemente artístico. arte
valordarnecessáriocomo um ingredientetambém, para

mercantil aos produtos manufaturados. (24) 0 periodo com-
propagouindústria aa

fórmula dos objetos amplamente desejáveis porque úteis e
31
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"valor

"momento

tuiu uma via para essa cooperação;

decorativo"

estiveram de acordo com os mesmos fins.

e defendem o

o que é também importante,

acionar o forno,

ção.(23) Observe-se que a
e construtivo gótico e a racionalidade

A industrialização do utilitário a ele agregou um

rigor da execução técnica,

turar os materiais e

e funcionalidade

-se à aplicação das técnicas industriais.

etruscos e romanos adotados re

preendido entre o artesanato e

e desejado acordo entre a beleza e a utilidade, para o

nal com que são hoje internacionalmente

indus.tr


belos.

A exacerbação ou o destaque dado ao valor decorativo do1

objeto utilitário revelam nessa época dos aspectosum

a oportunidade da existência
de uma indústria artistica ajustada ao feitio de de-um
terminado público com exigências práticas utilitaris-e

valor artistico
apresentava a arte como uma propriedade objetiva mate-e
rial do objeto decorado, signo de valor e riqueza. Em su-

lado da sintese realizada nas manufaturas artisti-aoma,
cercas.

tas contribuições estéticas vieram facultar a aproximação
da tradição artistica ao produto industrial, inegavelmen-

t
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Hl-! * mais desconcertantes da interação entre arte e indústria.

existiu a

te foi a tecnologia cientifica que garantiu as inovações.

afetada indústria do ornamento. E se

Evidencia, por outro lado,

tas, para o qual a falsa consciência do



tecnologia e arte

i

t

principalmente a mecânica, substitui a 1

força propulsora e diretiva do processo teóri-
partir do século XVII, afirma Argan,comoa con-

a
campo da atividade inventiva".(25) A reorganiza-arte no

cão da produção a partir de métodos da ciência e da tec
nologia dispensa conteúdos artísticos, como demonstram as
inovações na metalurgia, a descoberta de materiais e pro

as obras dos engenheiros,cedimentos,
estradas.

visual,da representação

provocadabrar a litografia e
escrita do sol, procedimentopela lito. A heliografia ou

foi conseguidoautomático de reprodução da natureza, por
transportar o desenho sobreao

reproduções dasuas
in-concluiuTalbot arealidade pontos de vista.de
33
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a descoberta da fotografia

as novas máquinas,

"A ciência física.

cluindo que a "ciência assume o comando (...) tolhendo

as pontes e

Há conquistas também no campo

arte como

Niépce, que era litografo,

marcando o surgimento da tecnologia da imagem. Basta lem-

a pedra. 0 próprio Niépce chamaria

2. Indústria,



Utilizando uma câmara negravencào. fazer croquispara
durante suas viagens, IIencontrou um procedimento qu imico

i pelo qual os objetos naturais podiam delimitar elesse
sem ajuda de um lápis". Descobria a possibilidademesmos,

de fixação da imagem luminosa, registrando o caminho de
livro O Lápis da Natureza, de 1844.

As heliografias e os pontos de vista de Niépce, 0 Lápis

Natureza de Talbot são evidênciasda das aproximações
ciência no momentoentre arte e formularam os

dessas técnicas a partir de objetivos da
sejam eles conveniências do próprio trabalho, sej am eles

encontro das exigências inter-alvos naturalistas,

Mas o advento das novas técnicas de registro e reprodução
invento artistico. A lito-

sucedem,graf ia,
inseparáveis da sua dupla natureza tecno-artistica. E

serventia
í f

grafia aplicada à industrialização como um todo.

r *

gerando outras técnicas, e co-
correlatanhecem um desenvolvimento prático sem uma re-

largos emflexão estética, passosr

t

-I

I
II
l

I
I
I
I
I
I
II
I

são

I i

1

representação,

vem ao

para outras atividades do homem,

nas ao campo artistico.

sua invenção no

em que se

que se

Aperfeiçoam-se como meios,

de imagens não é saudado como
a fotografia e a cinematografia,

como exemplifica a foto-
como meios de representação e reprodução terão

pelo menos a par dos

novos caminhos da representação da natureza. 0 nascimento

que caminha.
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Diante das conquistas científicas para a produção,
tes aplicadas à indústria revelam o deslocamento do lugar

A expressão applied art se afirmada arte. Inglater-na
torno da metade do século dezenove, nela estára, em e

implícita a ligação entre arte e indústria. Enquanto con-
artes aplicadas se opõem às artes puras.ce ito, No luas

X

gar dos objetos que eram artísticos pela fatura,sua e-
xistem agora os objetos técnicos. 0 artístico, mais do
que em qualquer outra época, seria tomado reduzido * ae

condição ornamental. sidosua um
principio estruturante do objeto, abandonaria posiçãoa

li
central, ele,

Também asum agregado. , antes modelos pa-
experiência,

passarao

!

Com as transformações da produção, as mudanças da ativi
dade artística

atingem sua estrutura
formana

do objeto,
empresários, artistas e designers.sobre o produto: Sobre

este assunto, Argan pondera que
gia do artesanato, imitava os
processos da natureza, pela tecnologia industrial que age

ambiente”,transformando rapidamente osobre a natureza,
fenômenoEsseestá na raiz da crise da arte moderna. se

associa à exclusão dos artistas do sistema técnico-econô-

tornarse

I .

«i 
t”

* .

I
I
I
I

i

tecnolo-
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a ser meras fontes de motivos figurativos.(26)

que utilizava a matéria e

”intelec-

"artes maiores”

quer nos novos agentes que assumem as deeisões

mico de produção e

ra a produção artesanal e parâmetros para a

A nova situação se expressa quer

tanto de seu lugar quanto de sua relação

e finalidade.

chegando a tornar-se um atributo externo a

"a superação da

ao fato de virem

as ar

co m as outras atividades humanas -

0 artístico, que havia
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tuais burgueses era relação de tensão e frequentemente de
áspera polêmica mesma classe dirigente da qual f a-

. Seu ponto de vista compreende os aspectos so-
e tecnológicos dociais desenvolvimento —Bindustrial. En-

—-contra no pensamento iluminista o momento de deruptura
uma concepção de mundo atingida pela visão materialista

II repete" pela arte,
através dela. Inclui-se, portanto, no

raciocínio de Argan, da mimese se
liga ao surgimento de uma relação inédita entre homem e
matéria.(27)

Nas sociedades de vértice artístico, eram feitos com arte
edifícios, utensí

lios - como aqueles de significado como
do

A arte voltada para a consecução deespaço arquitetônico.
fins práticos não estava tão distante da atividade desin-

ho j e. 0 objetoteressada e contemplativa, acontececomo
útil e o objeto platónico, diferentes em seus fins, asse
melhavam-se por certos' aspectos do desenho. 0 componente
estético cotava a obra com um valor de trabalho objetiva-

um valor artístico.isto é,do,

—

determina-identificação entreE provável que a
imposiçãodos procedimentos técnicos tenha ocorrido por

das inúmeras conquistas técnicas e pela descoberta de raa-
sidoteriamEstes ainda não apro-teriais e processos.

sê-priados artisticamente, possibilidade de virem a

■ ■
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"transforma”mas se

com a

a idéia de que o fim

ou se

a arte e

zem parte"

a pintura e a escultura, que

tanto objetos de uso prático - móveis,
e uso simbólico,

e a

se integravam na unidade

"imita"da natureza, que não se



f

-lo dependeria de oportunidades para experimentar e sedi-
formal. Os materiais ! ’

artistica é a
* e a técnica de e-

Seria sempre preferivel pensar dexecuçao. no processo
inclui tanto as técnicas idea-objetivação artistica, que

tivas quanto as operativas, 1-o
deal e

arte não corresponde em principioSeguramente, a um ti-a
po determinado de objeto, nem constitui uma categoria de

Também não pode tomada por uma categoria abs-co isas. ser
tpois existe somente enquanto experiência concreta.trata,

pela exigência do homem deisto sim,Existe, um
,como afirma Mumford.(28)

/
fthi

I ?i i

não

I
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apropriação,

o material.

idéia e
nem os processos;

"criar
mundo de significado e de valor"

a relação entre a

mentar com eles a experiência
são a priori artisticos,

ou seja, que relaciona
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I

consci
ência

Durante o século XX, % a tona a
impos-crise da arte:

sibilidades e das dificuldades com que se defrontou
tista moderno.

I

retorno à natureza em opo-déia de retorno à Idade Média:
sição aos modelos ideais da do artificialismoarte ou
neocláss ico, maqui-ao

voltaaf irmando. 0 contrasenso naa •»

lu-história resgatando o medievalismo, neste caso tem
na França,

internacional,0 movimento pré-rafaelistana Inglaterra.
escolas,que restabelece corporações, as

dis-artes e oficios,
A prática datanciando-se dos modos de produzir na época.
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o ar-
o romantismo foi a consciência das

nismo que vai se
retorno ao artesanato em oposição

0 primeiro momento de negação romântica é marcado pela i-

quer reencontrar o caminho da arte.

sob vários aspectos, vem

1. Deslocamento da posição do artista e sua nova

enfim, mobiliza

gar na primeira metade do século, na Alemanha,

IV. MANIFESTAÇSO E PERSISTÊNCIA DO CONFLITO



decoradores religiosos, os
lemães, o restabelecimento das guildas, Westmorelandem

•«*com adoção de modelos para fiação copiados do campanário
de Giotto, estarão na base das teorias neogóticas tanto

que integrou o movimento pré-rafae1ista,de Ruskin, quan-
Pugin. Viollet-Le-Duc apresenta um pensamento deto de W.

teor arqueológico, empenhado no restauro de obras. Ruskin
contrária

para garantir o prazer do
espírito (como se pode deduzir das Pedras de Veneza) e

artes. ( 29 )
0 medievalismo de Morris é diverso. Devido às suas con
vicções socialistas, acredita na possibilidade de mudar

Defende a auto-realização pelo
o resgate da alegria e do prazertrabalho, fazer. Osno

dois críticos dos objetos da era vitoriana têm méritoo
de trazer à tona questões relativas à arte enquanto tra

balho .
I

surgimento do artista romântico
saídaque fornecerá a figura por excelência do artista,

Nascemsobrevivente ainda hoj e .do momento de crise, a
autoconsciência do artista e

excên-. artista,o mundo:lação básica de conflito com o
está deslocado do aparato produtivo. A figura no-trico,

turna, desencontrada da jornada de trabalho,

é uma imagemcordada enquanto os outros dormem fatigados,
meio caricata, criticada mas simultaneamente desejada pe

uniformiza nalo homem comum,

u

I 
í 

L

socie-

escola lionesa de

ao caráter maldito do trabalho,

que sonha a-

Data desta mesma época o

a consciência da arte em re-

defende o ornamento como a dimensão espiritual

as relações de trabalho.

reage às injunções políticas e económicas nas

nazarenos a-

que se homogeniza e



a 1 ter Excêntrico edade de massa. ego.

está autorizado a construirdiferenciado, subj etivi-sua
extrovertendo-se. 0 pintor român-dade,

derupturaa um
processo.
ferece as evidências do deslocamento da arte de seu lugar
tradicional. A independência da obra de sua anterior in-

I

conf iguradora foinicativo uma
das faces do isolamento de alguns artistas românticos: na
ausência do regime de encomenda, que definia os interlo
cutores da situação comunicativa, o abalado artista lan-

certezassem as
do trabalho concreto e direto.

r.

■
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a dela fazer uso,

Definido pela relação conflitiva com o mundo,o-

0 artista é seu

ao público anónimo,çava-se ao mercado,

serção social

tico marca historicamente o vértice e

que dava concretude a seu propósito comu-
e agia como instância



■i

Nos tempos da primeira industrialização, o gráfico,
plástico,

f 4 *

que atende Reun idos
sob o sistema unitário das artes, especializando,se
o que acabará esgarçando os pontos de contato
tre suas atividades: a imagem plástica, a imagem gráfica,

imagem do objeto tenderão a formar
campos próprios. Esse desenvolvimento por cursos diversos

<■ »

ra unitária é o argumento mais contundente da explosão de
uma cultura e da formação de outra.

As vanguardas modernas que sucedem o romantismo, respon
sáveis por intensa transformação dos hábitos visuais e

lugarirão consolidardas heranças artisticas, um novo
técnicas da arte

realizada pelos impressionistas especializa a pintura no
corpó-campo da visão, desprezando valores tectônicos e

As contribuições de teor ex-

T
II
I

t

<* *

I I
•

i

vão

I :
• !

I: '

r’*

•Vj*. •

a fotografia e ainda a

a solicitações do incipiente mercado.

o ar-

e mesmo divergentes do que antes se apresentava de manei-

reos das artes figurativas.

e união en-

2. Especialização e Autonomia

para o artístico. A transformação das

tifice, o fotógrafo figuram ao lado do artista
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pressivo distanciam o artístico do aparato produtivo. Is-

• .lo da cidade moderna (como,
a velocida-o tempo,

•I*

basede. Nem mesmo que com no
tcubismo do

almejando novas possibilidadesob j eto,
de cooperação entre
entre as artes.

que tem um juízo
de valor negativo com relação à sociedade que passa,e

existên-portanto,
empenhado em reu-c ia,

por meio do proj eto,a sociedade, rompe o
abandona o papel de intelectualmito da arte pura, e se

transforma em técnico profissional do projeto, aceitando

condições deDo século XIX para o XX, dentro das novas
muitasprescindindo
valoresvezes das mãos do artista, novos

estéticos. 0 valor artístico, que se
xecução do objeto, se

pejorati-tornara um valor ornamental,
a vogaum valor acrescentado ao objeto, dando lugarvo:

vitoriado objeto decorativo que caracterizou

obj etointegrar à totalidade funcional do
43
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havia centrado na e-

e

produção,

o valor artís-

desde o inicio da industrialização

a arte e

o período
aparece no século XX,

a oferecer um parâmetro cultural para

a tecnologia industrial da produção.

os artistas construtivos,

reconceituando-o e

e assim surgem

a produção em geral ou mesmo

nir a arte e

que os futuristas encarem a máquina,

afirma-se o

os objetos se transformam,

e isso em sentido

tico irá se
no; na concepção que

Ao lado do artista liberado da produção,

e no futurismo, descubram a estrutura técnica

por exemplo, Fernand Léger),

artista mediador, que,

so não impede que alguns artistas cantem o novo espetácu-
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Os novos profissionais do campo artístico, o designer, o
proj etista, tomam para si anteriormenteos encargos que

ao artesão. Mas, à diferença destes,
serão realizadores de modelos, e não de objetos o que
ocorrerá também nas artes gráficas.

■ • seguirá a hierarquia de competência, que tinha no mestre
condutor da oficina: o comerciante conduz oo novo em-

não havendo continuidade do regime daspreendimento, cor-
poraçoes.

0 surto renovador das linguagens do fim do século XIX e
início do XX, constró i def initiva-nos

eípe-mente os valores autónomos da arte e as linguagens
da escultura, da arquitetura,cificas da pintura, descar

tando a antiga concepção de um sistema unitário das artes
noção de técnica um papel central e espe-

cializador.

especificidades: desde
culturacriticas de Adolf Loos contra o ornamentoas
valoresdos arquitetos, junto com sua defesa estética de

, a-e o
depróprio expe-campoum

Walter Gropiusrimentação, pela prática ensejada por na
* emaneira,DaBauhaus. omesma

desenhado por Eisenstein na teoria da montagem.

44
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A empresa moderna não

"solidez"

cabiam ao artista e

"principio da utilidade"

"especifico fílmico"

marcos europeus,

e a

modernos como a

Caminha-se incessantemente rumo às

será de teor abstrato.

e atribuindo à

té o design constituído em
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0 projeto de autonomia das artes apresentara-se inicial-
recusa de valores extra-artísticos, se j a,ou

abandono dos conteúdos religiosos, morais soci-e
Logo se manifestou

0 recorte dos campos de atuação da nova plêiade de artis-
as distâncias entre eles têm correlatos teóricos

nas doutrinas estéticas que dão substância ou esteio para
tais deslocamentos, baseados na autonomia dos valores ar
tísticos e na autonomia das linguagens. Nas artes figura-

disci-tivas, autonomia remonta à criação da Estética,a
plina dos meados do século XVIII que tinha a beleza por
fim próprio da arte, distinguindo-a,

tos contingentes e necessários ou utilitários.

perda deapresenta na
controle sobre o produto. cine-o 1

do pintor,asta, eram

podem exemplificar a questão: dominamgens, o

íi 1*

do filme.
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com o

tomando para si incumbências que

como uma recusa de valores de outras artes.

Outra face da especialização se

em tarefas determinadas,

tas e

mente com a

em parcelas da feitura da foto e

de início
quando este era o maior responsável pela produção de ima-

ais, pela afirmação da arte pela arte.

processo todo de trabalho; pósteriormente se especializam

0 fotógrafo e, depois,

portanto, dos aspec-
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1

Ainda que fora dos limites cronológicos do presente es
tudo , algumas anotações requerem registro, titulo dea
simples referência,

Ajustando os termos da complexa relação entre arte e tra-
compreensão do sé

culo XX,
rável de seus aspectos estéticos, sejam eles intencional
mente projetados como tal, se j am característicasessas

apreensão sensível do ob
jeto .

A nova amplitude da questão estética anula os termos pos-
pelo saber fazer artístico que dava suporte técnicotos

tendente à multiplicação0 desenvolvimento industrial, e
ambi-

A imagem do objeto torna-se ohomem vive.
4Ò

k* \ A

II

*

•r;

i

e não como objeto de análise.

à diversificação dos produtos,

balho e raciocinando de acordo com a

recria totalmente o

3. Demarcação

para a primeira industrialização.

pode-se afirmar que a produção de bens é insepa-

ente no qual o

reconhecidas a posteriori, na



lugar privilegiado para
Iplanej a-com

da.

Uma nova amplitude da produção corresponde
dem de suas partes: especia
lização do trabalho afetaram diretamente as belas artes.
Na primeira etapa da indústria manufatureira, solicitadas

acabam se trans-
tformando em No das inovaçõescurso

tecnológicas são afetadas pelos novos processos de produ-
representa-

ção simbólica quanto aquele da reprodução da imagem. 0
l

primeiro momento toca à linguagem; * e do registro
litográfica.fotográfico, do desenho direto na pedra 0

outro diz respeito à reprodução da obra artistica, atin
gindo em cheio a concepção da obra de arte, enquanto obra
única e enquanto obra modelar.

1

Seria oportuno estabelecer uma distinção entre técni-as
de representação do real e os processos tecnológicoscas

de reprodução. Basta remontar ao gesto indicativo que a-

* à grafia do desenho,j eto. A palavra,
suem materialidade

do mundo referido etituem o universo da linguagem, pen-
pelosEntretanto um mundo multiplicadosado pelo homem.

possivel através dos recursos da reprodu-signos torna-se
da

47
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ção

reprodução foto-

a uma

o caso

nova or-

a se colocar a serviço dos utilitários,

o parcelamento das tarefas e

as exigências capitalistas da obsolescência

ção tipográfica da palavra escrita,

e são substitutos do real. Todos cons-

ponta o dedo para a própria coisa. Ao som no lugar do ob-
à escrita, que pos-

"artes aplicadas”.

simbólica, que envolvem tanto o plano de

o argumento da sedução, de acordo



gráfica da linguagem visível, da reprodução dasonora

ho lográf ica das d imensões
espaciais e temporais.

Na feliz expressão de Edgar Morin, o século XX realiza u-

pirito", ao fazer uso das novas possibilidades técnicas
para a produção do domínio interior do homem, até mesmo
de seus sonhos.(30)

ser compreendida áreacomo uma
ao desenvolver os caminhos abertos pelas in-da produção,

vençÕes técnicas. A rigor, as invenções técnicas datam da
criação dos tipos móveis de Guttemberg. Só em meados do
século XX é que aparece a expressão • I indústria cultural",
cunhada por Adorno e Horkheimer para designar um fenômeno

a nova forma de organização e planejamento dajá moderno:
atividade cultural, do

à nova escala distributiva do produto datrabalho,
fornece farto argumento para os mais entusi

astas defensores dessa indústria cujos resultados pseudo-
-artísticos são criticados pelos autores de Frankfurt.Am-

c
técnicaconceito debos advertem para o fato de qv.e

tem em comum mais doque reina
Este secom aquilo que vale nas obras de arte.que o nome

refere à organização imanente,

aopermanece,

parasitamesmo tempo, e

■ 
r

não

3
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ca de distribuição

ma "segunda industrialização”:

A área cultural passa a

”o

sempre exterior a seu objeto”
e reprodução mecânica

industrialização do es-

na indústria cultural,

no que toca à organização social

linguagem audível, da reprodução cinematográfica do espa-

cultura, que

ço e do tempo, da reprodução

à lógica interna. A técni-

e não



I

da técnica extra-artística de produção bensde materi-
. A noção de indústria cultural está def initivamente

capitalismo industrial, ao capitalismo maduro
que abrange da
mesma forma que Edgar Morin, situa aparecimentoseu a
partir do cinematógrafo, precisamente no século XX, en-♦

setor central da indústria cultu-
mencionando a metodologia técnica er al divisão doa

trabalho, assimila
ção das formas industriais de organização e também a ra
cionalização do trabalho. A organização industrial da em
presa moderna abrangerá gradativamente a empresa jorna-

a indústria cinematográfica,lística e editorial, a em-
a rede televisiva.radiofónica epresa

contornos da indús-E possível agora,
maiortria cultural, comna

cultura,primeira fase da industrialização da
qual ocorrem a dissociação do sistema das belas artesna

cultural.surgimento de novos protagonistas do campo
A base artesanal do trabalho caracteriza as obras do pe-

estabelecem num conflito entre ar-riodo, se
te e técnica,

49
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em repulsão e simbiose.

referida ao

e o

adimitidos os novos

precisão a

as formas de produção individual e a

o setor da produção cultural.(31) Adorno,

ais"

tendendo ser o filme o

e as tensões

acepção de Adorno, demarcar
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ANOTAÇÕES PRELIMINARES
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do século XVIII no 
estilos D. João V * e

as oficinas do Liceu
mobiliário da segunda metade 

Brasil, com caracteristicas dos 
D. José I, serviu de modelo para 
de Artes e Ofícios de São Paulo.
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OS OFÍCIOS NA ÉPOCA COLONIAL

Na Europa, se
cular tradição artesanal. fra-

desenvolve períodono
imperial do pais de base agrária e regime es

cravista, que durante séculos ofereceu matéria-prima ao
mundo, recebendo manufaturados.
aqui chegavam prontas.

Sérgio Buarque de Holanda chama a atenção aspectospara
indicando que a

a hipertrofia da lavoura fundiária tiveram
qualquerpor consequência praticamente, de

esforço sério de cooperação nas demais atividades produ-
ao oposto do que sucedia em outros países,toras,

sive na América espanhola . E acrescenta que Brasil,
a organização dos ofícios segundo moldes trazidos do rei-

tes: preponderância absorvente do in-trabalho escravo;
dústria caseira, capaz de garantir relativa independência

57

inclu-

Eram muitas as coisas que

no teve seus efeitos perturbados pelas condições dominan-

”no

a revolução industrial veio transformar a

estruturais de nossa economia colonial,
escravidão e

ca tradição do artesanato mal se

“a ausência,

colonial e

Diversamente, no Brasil a



comércio;
mente escassez de artífices livres na maior parte das vi-

Chamamos a atenção para o fato de que as bases da socie
dade brasileira estiveram fora do meio urbano. As cidades

domínio agrário, o que
seu acanhado desenvolvimentotransparece no na opiniãoe,

também nas normas de conduta dado mesmo autor,
de

Pernambucocolonização holandesa de florescimentoe o
precoce das cidades do norte e do nordeste, * a diferença
das capitanias do sul, de colonização portuguesa. Durante
a exploração colonial, a atividade artesanal esteve cir
cunscrita às cidades portuárias do norte do nordestee

às vilas do ciclo das minas,(Salvador,
que viveram então sua pujança artística, assim como aos
centros administrativos que foram Salvador e Rio de J a-
neiro.

a cultura artisti-Ora,
Renascimento, edoca,

A economia doindissociável da história das cidades. ar-
artisque propicia o desenvolvimento do gostotesanato,

constitutiva do núcleo urbano,tico,
irradia. É justamente através da culturasabe,

acumula ahomemelaborada pelo artesanato urbano que o
realizaçõesexperiência pela qual aprende a confiar nas

é tratada cuida-de suas
58

mãos

a história da arte e dos objetos,

sada burguesia urbana"

aos ricos. entravando por outro lado o
I

e dele se

.(2) Seriam exceções os núcleos

no sentido que adquire a partir

como se

e final-

las e cidades”.(1)

se sujeitaram.às imposições do

é inerente e

"improvi-

Recife, Olinda),

e lhes dar valor. A questão



dosamente por Argan em uma compreensão abrangente da cul
tura da cidade,
do assunto. Vale a pena citá-lo textualmente:
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e 
pintor 
espaço

uma distribuição ordenada 
um conjunto de edificios 
Nem somente o espaço 
se identifica; o
espaço urbano o pórtico da 

o in- 
ambientes 
igreja, a 

até o vestido movem,

que não podemos perder de vista ao tratar

"Por cidade não se deve entender somente um traçado regu
lar dentro de um contorno, uma distribuição ordenada de 
funções públicas e privadas, um conjunto de edificios re
presentativos e utilitários. Nem somente o espaço arqui
tetônico, com o qual de resto se identifica; o espaço ur
bano tem os seus 
basilica, o pátio 
terior da igreja, 
das casas privadas;

internos: são
e as logge do edificio público, 
São espaço urbano também os 

e a pala sobre o altar da 
alfaia dos cômodos de dormir ou de almoçar, 
e o ornamento com o qual as pessoas se movem, represen
tando a sua parte na dimensão cênica da cidade. São espa
ço urbano, e não menos visivel por ser mnemónico - imagi
nário, também as extensões da influência da cidade além 
de seu contorno: o campo de onde chegam os produtos agrí
colas ao mercado da praça, e onde o cidadão tem suas ca
sas e seus poderes, os bosques aonde vai caçar, o lago ou 
o rio aonde vai pescar. E os religiosos e os seus mostei
ros, os militares e sua guarnição. 0 espaço figurativo, 
como demonstrou muito bem Francastel, não é feito somente 
daquilo que se vê, mas de infinitas coisas que se sabe 
se recorda, de noticias. Finalmente, quando um 
pinta uma paisagem natural, pinta em verdade um 
complementar do próprio espaço urbano (...)”.(3)
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I. OS OFÍCIOS NA ÉPOCA COLONIAL

Pouco se sabe a respeito da história do artesanato no
Brasil. Nessas condições é cabivel reunir referênciasas
de que se dispõe, fontes pouco exploradas tornamque se
úteis para próximos estudos sobre assunto.o
te da bibliografia apresenta-se sob a forma classificató-
ria e enciclopédica, convém aos levantamentos de in-como
formações básicas e primárias, agrupando dados por região
geográfica, ordem religiosa ou oficio, e constitui mate-

obras autores.e
São menções obrigatórias as contribuições do Padre Sera-

oficios dos jesuitas Bra-no
cidadeoficiais mecânicossil, na

obra deextensae
artifices de Mi-Judith Martins a propósito de artistas e

Os dois primeiros es-nas Gerais nos séculos XVIII e XIX.
colô-tudiosos constroem um quadro geral do trabalho na

de seno qual os oficios ditos artisticosnia.
nãotrabalho manual,definir como mais uma modalidade de

seme-caracterizando pela
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haverão

A maior par-

fim Leite sobre as artes e

rial precioso para a identificação de

os trabalhos sobre os

se distinguindo e até mesmo se

de Salvador, de Maria Helena Flexor,



lhanca com outras. (.4)

Com base em Serafim Leite admitem-se duas hipóteses: que
en

trarem no Brasil, inicialmente na vila dos donatários e
depois, em 1549, e que

pri-
Na fase inicial, agrupamentosos

al-incluindo-se índios nassa,
colégiosdeias, para catequese, que

abrigaram o trabalho piedoso dos aspirantes missioná-a
mesti-serem

dapara a culturaços). Conta o Padre Serafim Leite que • I

piedade dos trabalhadores de Pernambuco fundaram os jesu-
as Confrarias dos Ofícioscomeços de 1614,itas, nos

tempo na Bahia,cânicos, co-
Rio de Janeiro. Sabe-se que estasmeços de 1615, con-no

frarias já englobavam todos os ofícios locais".(5)

of ícioAs confrarias reuniam praticantes de um mesmo por
razão de beneficência e auxílio mútuo. Algumas delas pos-

mas não devem ser confundidas combandeira própria,suíam
as bandeiras,

com o qual seda insígnia ou estandarte de santo patrono,
apresentavam nas festas religiosas. 0 Padre Serafim con-

Brasil,sidera ambos os tipos de agrupamento, seme-no
Conta que Confrarias de Oficiaislhantes aos de Portugal.

em Olin-Mecânicos foram fundadas e dirigidas por padres,
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Me

de artífices se nucleiam em torno da instituição religio-

ao mesmo

e ofícios.

que agrupavam vários ofícios sob determina-

ao se fundar o Estado Brasileiro;

o ensino do oficio aos

e no fim de ano ou

e a constituição de

meiras artes

os portugueses tenham trazido os primeiros oficiais a

rios (que não podiam ascender a padres por

os irmãos religiosos tenham atuado como mestres das



no Rio de
prefeito. Teriam sido,

provavelmente, as primeiras organizações de trabalhado
res manuais (manufaturas e serviços).(6)

No Brasil, as confrarias antecederam dos
of icios. as
identifiquem como maneiras de aglutinar,quando os ofícios

caráterseu
instituição re-

senão em seu teor propriamente religioso.ligiosa, Sera-

corpo-
mecânicos dos

senhores de engenho em Pernambuco;
lhor ao estabelecimento de diferenças raciais na Bahia.

formas de organização so-Por detrás dessas associações
manifesta-se tensãoa

latente entre interesses diversos. 0 Estado regulador ha-
Entretanto,verá de mesmo

haverão de oscilar entrequando estiverem regulamentadas,

de um lado, manterão aquela tendência à auto-dois polos:
de outro,o Es-nomia,

do poder local das Câmaras Murepresentado atravéstado.
regimento das preestabelecerá e fiscalizará onicipais,

dos produtoresinteressesSeparam-se , assim, os
público edointeressesos

dos consumidores.
62
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I

definir-lhes a nova feição.

fissões.

a regularização
E significativo que os estudiosos do assunto

na Bahia e

ou prestadores de serviços e

ciai com tendência à autonomia

fim Leite menciona que as associações profissionais,aqui,
impunham-se mais como classes sociais do que como

o caráter de associação voluntária;

teriam se prestado me-

peculiar reside, de fato, nos laços com a

rações de oficio: distinguiam os oficiais

Janeiro, onde possuíam um padre
da; eram constituídas só por padres

ainda não estavam regulamentados no país. 0



é configurada a partir de 1641 e permanece
segundo Maria Helena Flexor, estudosaté 1713, em seus

Os cargos de re
presentantes ou procuradores dos misteres, hierarquica
mente subordinados à Câmara Municipal,

Portugal.
A exemplo da representação da Casa dos Vinte e Quatro de

oficiais reunidos elegeram vinte e quatroLisboa, os re-
que por sua vez aclamaram doze, doispresentantes,

quais escolheram o juiz do Âindaos povo.
a lei aplicada ao Brasil seguia a or i-segundo a autora,

entação do modelo português, dessas repre-e a presença
mecânicos Salvadorsentações politicas dos oficiais em

indica o norteamento das associações de oficio na direção
conquistasconforme já demonstravam asde sua autonomia,

quanto ao “direito de nomear os
de ser reconhecidas como

altagoverno com a
poderentrariam em conflitoburguesia". com o

também no Brasil.(7) Devido a
representações dos oficiais naconflitos de interesse, as

Câmara Municipal irão circunscrevendo cada vez mais seu
Se

com
sendo extintas

pósteriormente pela própria Câmara, conforme Carta Régia
de 1713.
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por profissão,
um ou

européias do século XIV,

A nova coesão

sobre os oficiais mecânicos de Salvador.

Não raro
corpos politicos e poder exercer o

constituido o que ocorreria

Salvador meio século depois de constituídos em

seus decanos e os seus jurados,

no inicio votavam todas as questões postas à Câmara,
raio de ação ao debate de seus problemas específicos.

são instituídos em

o tempo estarão impedidas de assinar atas,



Salientemos, regulamentação prof is-
sional atende em parte o Livro dos Regimentos dos Offi -

ciais Mecânicos de Lisboa, 1574, reformados pelo Marquês
de Pombal em 1771,

eleições de diri
gentes (juiz e escrivão), regimentos comandavamos as

exercicio das profissões (abertura de
lojas, salários) de
trabalho (exames de ingresso prof issao, categoria,na

também previam sanções. Alguns
artífices, entretanto, regiam-se pelo Regimento das Con-

cujos preceitos civis e religiosos vinham esta-

Alguns autores negam ter havido Casa dos Vinte Quatroe
Rio de Janeiro ou em outra cidade do Brasil, moino nos

des da que havia em Portugal, onde cada ofício correspon-
os vinte e quatro grémios se congrega-dia a um assento e

tomando um santo por patro-vam
formando ao todo onze ofícios embandeirados.

se
regime da Casa dos Vinte e Quatro de

trans-Lisboa, mas
Relatando um litígio entremítida pela metrópole”. mar-

datamcujos autos dee entalhadores,ceneíros
ofíciosjuízes dostendo como autores osde 1759-1761,

daembandeirados e
queexemplifica aSantosNoronha aCruz,
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execução

frarias, 
belecídos nos Compromissos. (8)

imprecisão

”seguiu-se (...) a tradição religiosa

condições para o

ra de Salvador. Além de regulamentar as

no e

e as condições

e as Posturas estabelecidas pela- Câma-

em irmandades religiosas,

observou com rigor o
Noronha Santos é de parecer que no Rio de Janeiro não

como réu

produção e processos) e

com a autora, que a

o entalhador Francisco Félix

fiscalização, preços,



Colonial.durante o Brasil
Carpinteiros tomavam obras de pedreiros, entalhadores e

pertencen
tes outros,
lativo dos oficios de marceneiro, carpinteiro e entalha-
dor . Mostra que escultores comumentee eram

liberais pagavam

. Concluindo que pou
se conhece sobre os oficios no Brasil Colonial,co men

ciona a existência de taxas para exercício dos Jornalei-
of iciais, que deveriam ter um regimento prestare

fiança.(9) Num exame minucioso dos ofícios mecânicos em
Vila Rica durante o século XVIII, Salomão de Vasconcelos

o do
trabalho livre, do começo da vida municipal até mais ou
menos 17'25; o das licenças com fiador por tempo que va-

e o das licenças median-
prévio dos candidatos e expedição das respecti-

Pouca noticia se tem da acanhada cidade de São Paulo na
A leitura das atas da Câmara dá índica-época da colónia.

dores de que vigorava a regulamentação dos ofícios
por meio de seus representantes eleitos com assentonicos

As autoridades municipais consti-Câmara de São Paulo.na
escrivãos,

encarregados de regulamentar a profissão através de regi-
exames de oficiais, Juramentos de oficios,taxas,mentos,

dedesistência de ofício, que
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não

mecâ-

"pintores

e um ano;

formula a existência de três processos de exercício:

tuidas pelo voto dos oficiais são os Juízes e

chamados entalhadores e por serem

riava entre seis meses

vas cartas de habilitação.(10)

ros e

marceneiros trabalhavam publicamente em obras

estiveram sujeitos os ofícios

a uns e verificando-se também exercício cumu-

te exame

editais. Não há evidência

taxas, nem eram obrigados a licença”



F

se procedesse a exames para mestre. Segundo deatasas
ferreiros, serra-

lheiros, regulamenta
ção dos ofícios mecânicos de forma mais regular, ainda
que não atendessem a uma rigorosa de-

entalhadores,mais oficiais selei-
são mencionados esporadicamente. Alguns

episódios testemunham que os oficiais mecânicos partici-
1775, por

da Capita-
foi feita a doação de um arco pelos oficiais carpin-nia,

alfaiates, sapateiros,taverneiros eferreiros,teiros, o —
de arte. Em 1801 participam da festividade def feios

em 1803, sofrem puniçõesCorpus Cristi, ocasião dapor
em 1818, registra-se uma

dos ofícios por não ter convocado uma
procissão de Corpus Cristi. (11)

Há muito ainda por saber sobre os ofícios São Paulo.em
0 estágio dos estudos não permite que se omitam o atraso
das investigações e as dificuldades resultantes dessa si-

quetuação,

trabalhotâncias entre a configuração social do suae
técnica.instrumentaçãoconfiguração artística suaou

Trata-se de assuntos sem dúvida interdependentes, mas que
sobretudo quando se

ótica da história da arte.
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sanção

sapateiros e alfaiates toleravam a

contra o escrivão

procissão de São Jorge e

tanto no que se refere às diferenças entre o

ourives, pedreiros,

pretende observá-los sob a
não podem ser reduzidos um ao outro,

pavam das cerimónias cívicas e religiosas. Em
exemplo, para enfeitar a vinda do Governador

é legal e o que é real quanto no que diz respeito às dis-

ros, carapinas

periodicidade. Os

1629 a 1822, carpinteiros, marceneiros,



só é possível

regulamentação
do ofício pela autoridade pública - que visa a proteger o
produtor da concorrência e garantir os direitos do consu
midor exclusivo

como as
sinalou já Henri Pirenne.(12) No tocante às artes, a es
tabilidade das condições de trabalho freio do pro
gresso técnico têm seu correlato na manutenção e perpe
tuação dos padrões estéticos oficiais, ou seja, de mode
los normativos. Quanto à diferenciação das profissões ar
tísticas , embora haja alusões a corporações de pintores,
pelo menos os estudos dos ofícios em Salvador permitem a-

escultores, engenheiros e arquite-firmar que
estes doistos eram considerados profissionais liberais

e independiam de licençaúltimos engajados militarmente
da Câmara para exercerem suas profissões".(13)
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e o

"pintores,

e gerar o
vai acarretar o monopólio do exercício

Com relacáo â prática das artes ou ofícios,

"aniquilamento de toda a iniciativa",

tirar conclusões seguras a nível geral. A
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A VIA DO ENSINO

A organização do trabalho artístico no período colonial,
como já foi dito, permite demarcar momentos diversos,

distinguindo-se uma fase inicial de acentuada orientação
um segundo mo

mento de emergência de associações de artífices escorados
instituição religiosa;pela uma etapa de regulamentação

dos ofícios e presença do Estado regulador. Precedem a
rompimento do modelo

I corporativo.

A transição da iniciação nas oficinas para aprendizadoo
lenta-instituições de ensino deve ter transcorridonas
disso,é também pouco conhecida nomente e

de acordo com as marcantes diferenças regionais ca-que

da metade do século XVIII até asracterizam o país, pri-

décadas do século XIX,meiras
l

substi-técnicopontam para a constituição do ensino em
deAs aulas públicas geome-tuição à ordem corporativa.

nestamovimentostria criadas por proposta oficial
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são

uma série de iniciativas a-

e ointrodução do ensino artístico

Brasil. Além

religiosa, baseada em tradições ibéricas;



direção: são criadas cadeiras de Geometria
e na capitania de Pernambuco,

cursos de Desenho Técnico são introduzidos em 1818 no Rio
de Janeiro, em Vila Rica Bahia. Essese em
preendimentos , acolhidos ■

pela sociedade colonial. e tudo indica que estivessem fa-

As aulas de desenho e pintura estabelecidas no Brasil
lonial foram igualmente poucas. Embora não pretendamos
inventariar os cursos práticos noticiados no pais, cabem
aqui algumas menções, evidências da transiçãoenquanto

segundo Morales de Los Rios Filho,Assim,
são conhecidas a escola prática do abridor João Gomes• •

em 1751, no Rio de Janeiro,Batista, onde parece ter a-
prendido o Mestre Valentim; o curso do pardo Manoel Pato-

onde se diz que aprendeu José Leandro de Carvalho;la, a
aula do pintor Manuel da Cunha com uma dúzia de aprendi-

além destas aulas parti-. 0 mesmo autor cita ainda,
culares, grava-

es-
I

tudo do nú.

nãoHá
propriamente

prática
mais'plausivel. No periododas encomendas, o que parece

finso rococó,do barroco mineiro e quando surge doem
crescimentoXIX, registra-seinicios do

89
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co-

J=l

"(15)

uma escola pública fundada pelo pintor e

na capitania de São Paulo

zes"

ou de preparação profissional durante a execução

que se operava.

e em 1817,

em 1771 e 1779

foi possivel apurar se se tratava de ensino

dados ao insucesso.(14)

século XVIII e

também referências a cursos em Minas Gerais, mas

dor Manuel Dias de Oliveira, que introduziu no pais o

entretanto, não teriam sido bem



considerável de profissionais e data dessa época o pedido
de valor incontes

tável e obra reconhecida: Manuel da Costa Ataíde (1762c.-
desejava autorização para fundar uma escola de Be-1830)

las Artes em Mariana, onde queria ministrar aulas de
desenho com caráter universal t V•t . A solicitação se faz a-
companhar de certificado do Senado de Mariana, no qual se

■ a é professor das Artes dealega que o requerente Arqui
tetura e Pintura, tendo dado bastante prova de que é ca
paz de pôr em prática o risco das cartas geográficas, dos

produtosoutros da nature-aves e
(16) Note-se que o pedido é anterior à• • consolidaçãoza.

da escola da Missão Artística Francesa de Le Breton, aco-
amadurecimentorevela culturalIhida pela corte, e no

pais para uma transição baseada em tradições enraizadas,
concedeu

insti-
aproveitando a bagagem dostuido por esta época no país,

A injunção políti-artistas franceses que aqui aportaram.

í

A substituição do processo de transmissão do mestre para
técnicooficinas pela criação do ensinoaprendiz naso

descontinuida-por si só,nas escolas representava, uma
E no Brasil,ruptura.de,
uma rupturaatrasado,

ainda mais profunda.

estudamos vem significa0 ponto crucial da transição que
70
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João VI por um pintor

como era o

feito ao rei D.

ca preponderou sobre as condições culturais.

ensino artístico oficial foi

como nos países de desenvolvimento
e traduzia necessariamente uma

animais, plantas,

a autorização, mas o
caso da arte barroca. D. João VI não
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tivamente expresso no episódio da chegada da Missão Ar
em 1916, constituiçãopara a

de uma Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, confor-
A vinda de artíficeum serra-

um mestre ferreiro, dois carpinteiros delheiro,
dois curadores de peles e curtidores, artistas,entre os
arquitetos, pos-

da Missão Francesa chefiadasibilidades Le Bretonpor
a instalar o modelo das artesvir of icios. Notava-see

algunsde
quadros técnicos intermediários, como auxiliar de escul-

auxiliares de engenharia, e entre eles prof is-tura, um
sional com domínio de estereotomia. Tudo contribuía para

aproveitamento da experiência do Instituto de França,o
de onde provinham em sua maior parte.

Inúmeras contradições se apresentavam no momento da che
gada da Missão Francesa. Mário Pedrosa procurou desvendar

obscuros passos que teriam levado à criação da Real A-os
cademia de Desenho, Pintura e Arquitetura Civil pelo de
creto real de 1820, forma-

inicio das suas ativida-ção técnica,
que só se daria dez anos após a chegada dos artistasdes,

Nota o crítico que o pro-e artífices
jeto da Academia surge à revelia dos franceses, sendo in-

Henrique José da Silvaportuguêstroduzido o pintor na
<

fissionais auxiliares dos quadros (Charles L. Levasseur e
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lí

a terra brasileira.

e o retardamento do

também a presença de um engenheiro mecânico e

me em tese se decretava.
carros e

tistica ao Rio de Janeiro,

direção da instituição dos acadêmicos franceses, desviada

no lugar do referido curso de

escultores e gravadores, demonstrava as

de seus propósitos iniciais ainda pela eliminação de pro—



auxiliares do engenheiro François Ovide,
do escultor Taunay). Jean

Baptiste Debret entendeu que instituição tivessea se
tornado mais próxima da Academia de Lisboa. Já Morales de
Los Rios aproximou o modelo do congénere de Londres.(17)

Sobre a desagregação e a resistência do francês,grupo
cuja formação neoclássica ameaçava a hegemonia artistica

cultural dos portugueses e do pais de considerável tra-e
dição barroca luso-brasileira. situando a questão a nivel
dos entrechoques de natureza acadêmica, Pedrosa sublinha

curso da nossa
Lis-
che-

fiados por Le Breton teriam vindo para o Brasil por conta
com a precipitação dos acontecimentos politicosprópria,

e poderiam não inspirar confiançana França, portu-aos
Missão Artistica Francesa coinci

de com a fase de reorganização da nação autónoma, quando
carência deaguçam disputas e quando se evidencia ase

Desde a chegada de D.João
doafloravam as exigênciasinstalação do reinado,

É digna de regis-desenvolvimento técnico e profissional.
tro a postura protetora das ciências

dos negó-
france-

Também é de se notar que na
demonstravaBrasilfase anterior à chegada da Missão, o

interesse maior pelos artifices do que pelos artistas no-
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e das artes de Antô-

uma sólida tradição industrial.
VI e a

que os "nobres davidianos vinham alterar o

boa". Lembra que os bonapartistas e revolucionários

ses em missão civilizatória.

e François Bonrepos, auxiliar

cios públicos, que propicia a vinda dos artistas

gueses. 0 certo é que a

verdadeira tradição artistica, que era barroca, via

nio Araújo Azevedo, Conde da Barca encarregado

Louis S. Meunié,



bres, como man
em torno da orientação dada à educação artística (ma-tém

’ !

so
lução em favor do modelo das beaux arts desde os anos
trinta.

Somente com a entrada em cena de Manuel Araújo Porto-Ale-
a Academia se volta para o aprimoramentogre (1806-1879),

belas artes e
outro às artes mecânicas. Nesta mesma época,
largava a Academia pela aplicação da arte à indústria na-

ensinocional, o
Estética e Arqueologia. 0 artista A-de História da Arte,
capaz de fazer uma análise abrajigenteraújo Porto-Alegre,

das questões artísticas, perseguia a meta de ajustar o
à atualidade do pais. Verificara a inexistência noensino

Brasil de uma aristocracia interessada nas artes
nessas condições, insistir-sederava um contra-senso, a-

palavraspenas no modelo das belas artes. tex
tuais que
f ice,

. Defende a necessidade de formar quadros inter-artesao
estimular e prestigiar as atividades dosmediários, ar-

Vários críticos já chamaram a atençãotistas decoradores.
para o que há de moderno no pensamento do polêmico Porto—

esta-
nacional,belecimento de incentivos à produção artística

aproveitamentosugerindo a criação de estímulos opara
das matérias-primas nacionais.
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introduzia-se uma nova disciplina para

o necessário

e consi-

”antes do artista deve-se preparar um bom arti-

nifesta no nome da escola) encaminha-se claramente à

assim como antes deste já deve existir

indica Pedrosa.(18) A ambiguidade que se

São suas

em que se a-
do artista e do artífice, um dedicado às

-Alegre, que recomendava, no meio do século XIX, o



A

Academia Imperial
de dois curto,anos

mas suficiente para subsidiar a chamada Reforma Pedreira,
de 1855 curso de Artes Indus-

a Geometria) e preparatório de Belas Artes e Artesoe
Mecânicas. Em 1860 são criados cursos noturnos simplif i —
cados, prof issional,que se
eliminados os estudos preparatórios.(19)

Com o objetivo de aplicar a arte * a indústria, criou-se
1856 o Liceu de Artes e Ofícios, na cidade de Camposem

no Rio de Janeiro, por iniciativa particular de Francisco
Joaquim Bithencourt da Silva, arquiteto que estudara com
Grandjean de Montigny. ensino das primei-

letras e à formação profissional das classes despri-ras
vilegiadas. ( 20 )

Durante a época imperial iriam florescer inúmeras inicia
tivas de formação profissional por todo Aterritório.o
cultura de base artística foi certamente valiosa para es-

pode concluir que tais experiên-
Podiam garantir

salvo melhor juízo, tudoI
leva a crer que estivessem mais próximas das artes mecâ-
nicas do que da formação do artífice ou do artista deco-

em outras palavras, das possibilidades das artesrador
aplicadas. Essa hipótese suporia um aproveitamento cuida

ela sonhavadoso do artista na atividade produtiva,
k f
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a qualificação profissional e,

ocasião em que se cria o

cias gerassem um florescimento artístico.

Destinava-se ao

e com

reduzirão a mero treinamento

das Belas Artes durante o espaço
Expôs suas idéias em 1853 e dirigiu a

triais na Academia (tendo como base a Matemática Aplicada

te fim, mas disso não se



Porto-Alegre.
estatuto do trabalho manual no pais de tradição escravis- 2

modo como nele se caracterizou a implantação dota,
ensino profissional.

Casas de Educandos e
que acolhiam pobres e órfãos, visandoArtífices, a sua

qualificação profissional. 0 Liceu de Artes e Ofícios foi
procedendo a um ajuste I

do modelo francês às oportunidades das manufaturas lo—
provavelmente a partir da experiência do Rio de Ja-cais,
secundada pela de São Paulo, ser-lheneiro, que parece

Além das Casas de Educandos e Artífices e dotributária.
Liceu de Artes e Ofícios, outro tipo de iniciativa volta-

formação técnica profissional era a Aula de Desenhoda à
e Pintura.(21)

1818,técnico existia extra-oficialmente desde0 ensino
of i-no Convento dos Agostinianos, e tornou-sena Bahia,

Sabe-se que a modernização do Giná-
cadeirasBahiano do Barão de Macaúbas previasio novas,

Somente em 1872 deu-se acomo Mecânica aplicada às Artes.
criação do Imperial Liceu de Artes e Ofícios na Bahia, 1-

Industriais da Província de Pernambuco - compreendendo os
de arqui-

- foi fundado em 1880 pela Sociedadetetura e de comércio
finali-de Artistas Mecânicos existente desde 1841 com a

Rio Grande do Sul,Já no o
75
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nem o

cursos preparatórios de engenheiros-arquitetos.

dade de instruir os artistas.

ciai apenas em 1936.

Foi comum adotar-se como modelo as

outra solução que se generalizou,

Entretanto não se pode esquecer o rebaixado

niciando suas aulas no ano seguinte. 0 Liceu das Ciências



5

Colégio de Artes Mecânicas, ofí
cios data de 1837.(22) Fiquemosaos carentes, nestes e-

I xemplos, experiência
do Liceu de Ârtes e Ofícios de São Paulo, de 1883, deri
vado da Sociedade Propagadora da Instrução Popular, cria
da pelos interesses progressistas da região onde a indus
trialização ia
dida pelo Instituto de Educandos e Artífices 1874 deem
iniciativa pública.
dente Nilo Peçanha, passa

ral.(23) o —
ficinas de artesãos esgotava-se, padrão ar-

desestimulado, en
quanto passavam a proliferar as instituições de aprendi

zado nos novos parâmetros artísticos que aqui chegavam no

século XIX.
t

Impossível dissociá-los do pensamento iluminista e do pa-

impossivel também não asso-
burguesiaao surgimento daciá-los ao mercantilismo, a

à importância do desenho no âmbito estéti-

0 novo projeto havia-se definido nasco dos neoclássicos.

condições da mentalidade e da economia européia; nascera

e

aplicando-os aos

porcelana,decoraçãogravação, emtapeçaria.aétiers'.
A

incremento daopara
estritamenteobjetivosindústria nacional e não para os
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no interior da Academia do final do século XVIII

pel que atribui à instrução;

a ser

tistico português de marca barroca,

a re-

e com ele o

0 período caracterizado pela transmissão em

o ensino das profissões médias

destinado ao ensino dos

nível social e

Somente em 1909, no governo do Presi-

para detalhar no próximo capitulo a

incentivado oficialmente, por meio de decreto fede-

se tornando uma realidade, que foi antece-

trabalho em vidro. Mas voltava-se

novara ao estender seus conhecimentos,



Nicolau Pevsner chamaartísticos. atenção para a pro-a
eminência das considerações económicas na vida das Aca
demias de Arte no final do século XVIII, indicando que

ficavam fora dessa tendência perseguiam objetopoucas e
Contaartístico. em torno de 1800, constitui-que, eram

das de cursos elementares para exigências do comércio e
de cursos superiores para artistas. A evolução do século

a um sistema de graus intermediários,XIX levava-as e um
resultado notável foi a imensa organização de escolas e
institutos técnicos que com as
escolas de oficio (Gewerbeschulen')> as escolas especiais
de artes aplicadas (Kunstgewerbliche Fachschulen') >

colas superiores e gerais de arte aplicada % a indústria
Museu Austría-

a forma como o sistemaco.
de educação artística se dirigia para a formação da clas- i

í-

<se méd ia.(24 )

que se
of icinas,

onde mestres exercitam seus discípulos iniciados como
aprendizes técnicos nas atividades mecânicas
tapa de formação profissional através da transmissão es-

A passagem da Colónia a Estado autónomo,colar no Brasil.
expresso politicamente na Indenpendência de 22, corres
ponde ao fim das relações económicas exclusivas com a me-

inter-trópole,
ma-nacional e revogando-se

novas re-nufaturas entre nós.
77
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referem à transição do sistema de trabalho das

a Áustria iria conseguir,

(Kunstgewerbeschulen} e a escola anexa ao

no mesmo ano a proibição das

- para a

as es-

abrindo-se em 1808 os portos ao comércio

Não se pode perder de vista o conjunto de

É de se notar, por outro lado,

0 Brasil se inscreve nas



r daetapa
assim como um

lento ajuste durante o século XIX.(25)

*

< Por volta de 1822, mecâni-
de 1824

se sabe,seucomo
desaparecimento só se concretizou efetivamente com
titucionalização da estrutura de ensino. lei imperialA

colocada em no ano
das Câmaras Munici-

exercício das profissões da intervençãoisentando opais,
< a desativação dosestatal. Coincidiam, portanto, repre

sentantes dos oficiais na Câmara, colo
nial e a criação do Estado Nacional.

te

importância da0 pais de base agrária despertava para a
dissolu-atividade artesanal e manufatureira na época da

conforme tudo indica, nuncaque,
revogação daa

regimedoproibição às manufaturas no pais e a abolição

decorreriam oitenta anos de empecilhos à novaescravista,
lentacindindoenquanto o Império ia efase económica,

imperceptivelmente a tradição agrária.

implantação indus-Nas circunstâncias do pais atrasado, a
comparadapodetrial efetivada até o século XX não ser
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das corporações,

combatia-se a distinção entre
cos e

o fim do periodo

seguinte, modificava a competência

gras da economia mundial, que caminhava para o capitalis-

de lo. de outubro de 1828,

passagem capitalista no Brasil, decorreu

mo completo, motivando uma politica de incentivo direto à

liberais no Rio de Janeiro. A Constituição
extinguia as corporações de oficio, mas,

indústria. A construção do Estado independente,

constituíram uma estrutura forte. Entre

a ins-



*

Não se
r

transitou de maneira gradativa da produção manufatureira
produção mecanizada. Quando o

pais despertava para os procedimentos artesanais,tendo em
vista a produção de manufaturados, a indústria havia□ a

pelas
írelações capitalistas.

Nada pode ser mais representativo do projeto de emancipa-
Proposta de Re-e

J
forma do Ensino apresentada à Câmara dos Deputados em

relatada por Ruy Barbosa. As recomendações de alar-1882,
espaço do desenho, mediante introdução desdegar o sua

primeiras letras até as escolas superiores de artes a-as
plicadas traduzem o reconhecimento de que, como discipli
na geral, ele é passivel de ser ensinado qualquer ho-a

enquanto a concepção elitista em vigor no Brasilmem o
entendendo-o

• I prenda de luxo". Ruy Barbosacomo sus
tenta ser o desenho elemento essencial cultivo das

assimilação e
retenção mental", torna útil desde as primeiras
letras e indispensável à escola popular, como base da e-
ducação técnica e industrial.

Os reclamos pelo ensino do desenho têm em vista a urgôn-

te da farta argumentação
Áus-Inglaterra,cedidas experiências internacionais da
79
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é vê-la fundamentada nas bem su

ou uma

processos de industrialização.

" ao

reservava ao cultivo das classes mais ricas,

de base artesanal para a

de sua relação com a arte do que a

assumido o perfil definido pela técnica mecânica e

com os clássicos

o que o

"um dote"

cia da criação da indústria nacional. 0 mais surpreenden-

faculdades de observação, de invenção, de



Alemanha, AsItália.
evidências são fornecidas pelo desempenho destas

desde a primeira,

de 1851, em Londres, que desencadeia a reforma inglesa de

1852, com base na Escola de South Kensigton (1851) Mu-e
seu anexo (1852).
casião de tais exposições focalizavam estágio dedoo
senho em cada um daqueles paises, partir
do movimento da reforma de 1870, quando o desenho ingres-

ensino primário (Alemanha, Prússia, Baviera,sou no
dando a Áustria o exemplo mais notá-Wurtemberg, Saxônia,

vel e completo).

- <

0 projeto de Ruy para o ensino das artes aplicadas com
preende a disciplina nas escolas primárias e Escolauma
Normal Nacional de Artes Aplicadas para orientá-las, além
de institutos intermediários para adultos, classes e au
las de arte, cursos noturnos.

A diferença competênciadas Academias de Belas Artes, a

de uma Escola Normal Nacional de Artes Aplicadas não es

taria voltada ao cultivo superior da pintura ou da escul-

fa-mecânico etura,

bril.
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Suiça,

"adequar a arte ao trabalho

ao qual as academias eram totalmente alheias”.(26)

em particular a

mas a

tria. Franca, Estados Unidos,

Inúmeros relatórios apresentados por o-

nas notáveis exposições internacionais,
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UM ESTUDO DE CASO: SAO PAULO

Pretendemos aprofundar os estudos, acompanhando mais de
perto uma experiência da transição para a sociedade pre-

lugar,leira,
historiográficos

levantamentos básicos de obras, torna-se imperativo, ae
tomar as questões a partir

levantamentos preliminares
avaliaçõesenquanto se fazem já geraisde nossas obras,

Aliás,de obras artisticas neste final de milénio. aspec
to recorrente da história da arte e da cultura tem sido o

história,duzidos - espécie de rejeição da própria como

ce tanto porque
I

da pró-
ideológico na-
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não

despeito de outras tentações,

"estranho", tanto porquecaba encerrando-as em um passado

do ponto em que se encontram.

a descontinuidade do processo cultural a-

tendo-se em vista a ausência de estudos

o componente
as injunções

há sempre muito por ser feito. Em primeiro

já se assinalou. A perda de interesse pelas obras aconte-

raramente transcendem, pela forma,

dominantemente industrial. A partir da perspectiva brasi-

Ihidos. Ainda não realizamos

pria época. Por outro lado,

Não escolhemos, somos esco-

reconhecimento entre nós dos bens culturais aqui pro-



cionalista da crítica tem levado muitas
tradições

processos de internacionalização.

Em segundo lugar, a História da Arte * e um
momento constitutivo da História, sendo relevante obser-r
var que
tem procurado mostrar, as formas artísticas contracenam
com outras esferas técnicas, conciliando-se, aproximando-

sistema produtivo.-se
No processo cultural brasileiro, marcado profundaspor
diferenças regionais, pri

meiro período republicano, destaca São Paulo na passagem
da economia rural cafeeira à economia industrial. A res
trição da pesquisa a essa cidade deve-se ao papel proemi
nente que assume na transição, tornando viável estudoo
de campo exigido no estágio atual das pesquisas sobre o

possibilitar indispensávelalém de contatoassunto, o
A ausência de bibliografia sobrea obra.mais direto com

í as artes do período oferece outro motivo para nos atermos

critérios objetivosrepertório de obras paulistas. Osao
subj etivasdo recorte dispensam a confissão das razões

sempre existentes.

o crescimento da precária atividade artesa-Em São Paulo,
lento desenvolvimen-nal ocorre durante o século XIX,

Há indicaçãoto das manufaturas data do período imperial.
as-de

da variedade de artigos em toda a província, nos
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ou distanciando-se totalmente do

admitimos que

ras“

e de oficinas,

de manifestações relacionadas com

sentido tomam as obras no

sim como
"um crescente aumento de artífices

e com os dolorosos

e o

vezes ao desprezo
“estrangei-

curso temporal. Como se

a etapa urbano-industrial, no



, mas estamos longe de po—
interpretação mais definitivader oferecer uma e detalha-

■

da sobre o século XIX, assunto que comporta maiores apro-
Já o salto para a indústria mecânica temfundamentos. me

recido maior atenção dos estudiosos.(27)

Na pós-escravatura várias estratif icaçõescruzaram-se
como demonstram os produtos da mão-
inovaçoes que passam a constituir

ção da população urbana, propiciados pelo fluxo migrató-
contam com heranças de diferentes origens, notada-r io,

com sedimentada cultura artistica figu-italiana,
I

rativa.

0 gradativo redimensionamento da cidade, reclamavaque
as exigências de comunicaçãoe em um

espaço alargado vão desenhando a feição da São Paulo mo-
produção diversificadaA população crescentederna.

promovendo a espe-
A cidade de taipa vaicialização do trabalho. se escon

dendo no passado, enquanto as obras de ferro transpõem os
Estão de acordo com possibilidadeslimites da velha vila.

da indústria da construção em âmbito internacional. A i-

São Paulo.internacionalizavammigração e a
Estimulado pelas oportunidades da indústria da constru-

entãoção, sob a liberal concepção eclética, ocorre um
r

que vêm exibirdesabrochar tardio das artes aplicadas, o
83

k

í

i

*

diversif ica-

mais construções,

construção

últimos trinta anos do século"

e a

a experiência estética renovada e sem vinculo com as fra-

excluem o regime de auto-suficiência,

-de-obra imigrada e as

mente a

culturais e técnicas,

cas tradições anteriores. 0 crescimento e a



signo ostensivo da cultura artística, • * ja iaquando esta
sendo banida da cultura contemporânea.

ê
Um movimento de valorização das artes e ofícios, sem ma
nifesto , era conduzido na prática dos artistas decorado-
res e dos artífices, tendo o Liceu de Artes e Ofícios de
São Paulo como difusor. Nos artesãos estavam depositadas

país . A
importância deste projeto não poderá ser medida somente
pelas obras artísticas concretizadas, mas pela afirmação
política e económica que simbolizou Liceu. Tudo levao

de orgulho, contribu-
idéia de uma cultura tradicional

mente marcada pelo atraso e usualmente tida em desapre-
Foi, assim, razão de af irmação cultural por seu alço.

cance político e económico, incorreto fazer-lhe
uma avaliação estritamente estética. A dignidade conf e-

artistas decoradores e artífices traduziurida aos a as
piração,não bastante consciente, de que eles pudessem de

sempenhar um papel considerável e ci-
vilizatória,

em se tratando
cujas e-

tapas se queimam rapidamente.

Primeirada0 surto das artes aplicadas se deu em torno

inicia um ano após a abolição do regimeRepública, que se
cientesde 30. Mesmocompleta na década

pode levar uma periodização politico-dos equívocos a que
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cumprir uma missão

as expectativas de um despertar da indústria no

a crer que constituiu-se em motivo

e seria

indo para desmanchar a

escravista e se

de projeto fadado a logo se dissolver, num pais

les passava o movimento da história, mesmo

naquele momento de transição técnica. Por e-



quando são enfocados movimentos cuIturais-económica e
ignorando a necessidadeart ist icos, de ulteriorese

reconhecemos as vantagens dessecorreções > procedimento
transformação na estrutura cultural.para a abordagem da

Estando em pauta uma fase de transição, não caberia par
tir de alguma unidade da consciência artistica
poderia dizer, de periodoum

ou barroco. Conforme serenascentista verá adiante, a
convencio-

universo de sobreposições,ajusteschamar ecletismo, enou
por exemplo,como foi, o corte da moder-também rupturas,

nidade neste século.

as artes aplicadas estarão vigor,anos trinta,Até os em
valendo-se dos estilos históricos e modernos, dentre os

doprimeira décadana
século e ainda no seguinte, sobretudo no setor de artes

Sua prática le-art déco, trinta.plásticas, nos anos
cuj o desapare-à exaustão a valorização do ornato,vará l

característicacimento representará o fim de uniãouma
o surgimento de novaumacom

ordem causal.

fforças latentesNos periodos de transição, enquanto as
Asobrepujam as antigas, novo.

estabeleceu outrosvanguarda modernista,
artista transgressor,pólos da questão: explicita-se o

negador, acampado definitivamente fora do sistema de pro—
concomitantemente,dução e distribuição; cam-
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não

não

em outras circunstâncias,

o velho convive com o

transição se desenvolve sob a égide do que se

amplia-se o

como se

entre o homem e as coisas,

e o

nos anos vinte,

quais se destacam o art nouveau.



r-

* tornando imagem im-
pressa, conferi-

hábitos f igurati-
mecânicos das artes fotográfi

cas, que já estavam bastante difundidas.
i

Deveremos, restringir nossa atenção paraentretanto, uma
última geração de ornamentistas,responsáve1 pelas práti-

difun-
artíf ices e

ornadores representavam a aplicação da arte às necessida-

várias inten
ções .

o
Liceu de Artes e Ofícios antes de se concretizarem outras
iniciativas para a formação artística demonstração de
que a sociedade paulista estava voltada para a aplicação

das artes, ensino

das belas artes.(28) A Escola de Belas Artes de São Paulo
do Liceu,foi tentada vinte e oito

em 1910,
Profes-é comprensivel,em 1925;

sor Flávio Motta, a-
reconhecerpara as vocaçõestração

projeto em oposição às tendências intelectuais

de desenvolvimento das artes: ainda que aquelas ditas pu
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cas artísticas em uso na época da primeira industrializa-

que o Liceu se tornasse um ponto de
como chamou a atenção o

que era um

anos após a abertura

vos, graças aos registros

sem que isso tivesse correspondente no

dos ao artista. Consolidavam-se novos

des da vida e foram estimulados pelas instituições de en-

diu no período. Esses artistas decoradores,

durando apenas dois anos, vindo a se efetivar só

o técnico gráfico assume encargos antes

É relevante, no caso de São Paulo, que se tenha criado

sino técnico, que sintetizavam, portanto,

artísticas. Pode-se

po visual. A imagem gravada vai se

ção, assim como pela consciência artística que se



Liceuo
ornamen-
si mes-

0 pintor decorador e o escultor ornamentista expres-mo .
magnificamente os propósitos dessa etapa.sam

Nos anos
sendo sobrepujadocaminho para uma certa arte, pelocomo

modelo de Belas Artes, tão retardatário, demons-mas que
trará um pequeno folêgo. E o modelo do Liceu de Artes e
Oficios caminhará cada vez mais para prof issio-

técnico e mecânico, prescindindo progressivamente danal,
contribuição das artes.

í

i
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não na especulação da arte como um fim em

trinta estará fracassada a via do ensino técnico

se especializou na difusão de valores artísticos
tais e

o ensino

ras não estivessem excluídas de seus programas,
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NOTAS DO CAPÍTULO II

S.K

p.41,55-57op. cit.S.B.(2) HOLANDA,
•I

89•l

A ali- 
rece- 

procedia

(1) HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 12 ed. 
Rio de Janeiro, José Oliympio, 1978. p.26,27

As atividades do engenho poderão, entretanto, constituir 
um caminho para o estudo do artesanato. Buarque de 
Holanda descreve o engenho como "um organismo completo e 
que, tanto quanto possível, se bastava a si mesmo. Tinha 
capela onde se rezavam as missas. Tinha escola de primei
ras letras, onde o padre-mestre desasnava meninos, 
mentação diária dos moradores, e aquela com que se 
biam os hóspedes, frequentemente agasalhados, 
das plantações, das criações, da caça, da pesca propor
cionadas no próprio lugar. Também no lugar montavam-se as 
serrarias, de onde saiam acabados o mobiliário, os ape
trechos do engenho, além da madeira para as casas: a obra 
dessas serrarias chamou a atenção do viajante Tollenare 
pela sua 'execução perfeita'. Hoje mesmo, em certas regi
ões, particularmente no Nordeste, apontam-se, segundo o 
Sr. Gilberto Freyre, as cômodas, bancos, armários, que 
são obras de engenho, revelando-o no não sei que de rús
tico de sua consistência e no seu ar distintamente herál
dico.” Referia-se Buarque de Holanda ao texto de Gilber
to Freyre: a cultura de cana no nordeste. Aspectos de seu 
desenvolvimento histórico. Livro do Nordeste, comemorati
vo do lo. centenário do Diário de Pernambuco» Recife, 
1925, p.158. (HOLANDA, S.B. op.cit. p.48).O autor é da o- 
pinião que ”a mentalidade da casa grande invade as cida
des e conquista todas as profissões.” (HOLANDA, S. B. 
op.cit. p.55,56).
Há também contribuição mais recente de Ruy Gama intitula
da Engenho e Tecnologia» na qual analisa, do ponto de 
vista da história da técnica, as condições de trabalho 
nos engenhos brasileiros do século XVI ao XIX, quando se 
implanta a manufatura no Brasil, que é uma fonte privile
giada para o aprofundamento do assunto. GAMA, Ruy. Enge
nho e Tecnologia. São Paulo, Duas Cidades, 1985.
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storia

mecânicos

(5) LEITE, S. ci t. p.27,29op.

i ci t.(6) LEITE, S. p.29op.

ci t.op.

(8) FLEXOR, H. ci t. p.17,19op.m.

e

I

Salomão de.

18181803,1775, 1801,(11) ATAS DA CAMARA de São PaUlo.
ref e-

90
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ATAS DA CAMARA de São Paulo nas quais constam 
rências sobre os ofícios:

I

Storia 
Riun it i,

Ofícios mecânicos em 
Revista do

Vila- 
Serviço 

Rio

I

fIi
• .

I

p.9,10 
e 

na

f •

b

'.I

íl

i-

í i . f
í*

H B í 1 | 

í

Tf

I'

j
É;
L...

(3) ARGAN, Giulio Cario. 
delia città. Roma,

FLEXOR, Maria Helena.
Salvador. Salvador, 
tura Municipal de Salvador,

artífi- 
Rio . de

no Bra- 
Janeiro,

no Brasil, 
História.

O móvel no Brasil: 
Rio de Janeiro, Cân-

(4) LEITE, Serafim. Artes e Ofícios dos Jesuítas 
sil: 1549-1760. Lisboa, Brotéria; Rio de Livros de Portugal, 1953.

deli 'arte come
1984. p.50-53

Oficiais mecânicos na cidade de 
Departamento de Cultura da Prefei- 

1974.

(7) FLEXOR, M. H. 
Sobre as corporações em Portugal 
Ruy. A Tecnologia e o Trabalho 
NoBel/EDUSP, p.-103-109

(10) VASCONCELOS, 
Rica durante o século XVIII. 
do Património Histórico e Artístico Nacional, 
de Janeiro, (4):331-360, 1940.

vér GAMA,
São Paulo,

MARTINS, Judith, (org). Dicionário de artistas e 
ces dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. de Janeiro, Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, MEC, 1974, 2v.

Há também o trabalho de CANTI, Tilde. 
origens, evolução e características. dido Guinle de Paula Machado, 1980.

(9) SANTOS, Noronha. Um litígio entre marceneiros e enta- Ihadores no Rio de Janeiro. Autos de Execução de 
1759-1761. Revista do Património Histórico e Ar
tístico Nacional. Rio de Janeiro, (6):295-317, 
1942.Há também notícias sobre as bandeiras dos ofícios datadas de 1902, nas quais consta que "os oficiais mecânicos uni

dos aos homens bons e ao povo eram ouvidos nos negócios 
importantes por intermédio dos misteres ou misteres" e 
onde se informa que "os historiadores dão vagas noticias 
dos ofícios quando tratam das festividades do corpo de 
Deus". As bandeiras dos officios Revista do Património 
Histórico Brasileiro, Rio de Janeiro, 86 (140):152-158, 
1921.



cit., p.21.H.(13) FLEXOR, M. op.

São Pau-

ÍV

da
91

p.33
P.308,310
p.355
p.404
p . 446
p . 14
p.242
p.384 
p.91,92 
p. 119

Noite, 
roais

1764
1765

’ 1766
1770
1771
1773
1775
1779
1780
1784
1790
1791
1794
1796
1799
1801
1808
1810
1811
1814
1816
1817
1818
1819
1820
1822
1824
1825
1828
1831
1832

1629:
1636:
1637:
1638 :
1639 :
1679:
1684:
1691 :
1705:
1706:
1707
1720:
1722:
1726:
1729:
1731:
1732:
1735:
1738:
1743:
1744
1745
1747
1748
1750
1752
1753
1755
1757
1758
1759

p.17,28
p.145,150,153,154
p.470,497
p.613
p.177,178
p.179,180,181
p.230
p.108,109
p.526
p. 146
p . 449
p . 519
p.165,167
p.324,325,333,334,339
p.418-423,425,431,432 
p.553,559
P. 127
p.179,196
p.245,246,248,249

p.576,620
p.63
p.200
p.557,565,579
p.17-19
p.221,224,226
p.398
p.205,207
p.236,246,250,256
p.98
p.147,150
P.215,217
p.449
p.566,571
p. 167
p.309,363
p.412
p.115,116,121
p.206
p . 445
p.82
p.147,148
p.210,213
p.272
p.371,373,387
p.566,580
p.180,198,233
p.414
p. 191
p.46
p.256,261

Ida- 
p.192.

objeto exclusivo o 
uma valiosa fonte seriam 

existentes no 
to do Arquivo do Estado de São Paulo.

(14) BARBOSA, 
lo,

em ca- 
Ruy. A 
Nobel,

Ofi-

História Económica e Social da 
São Paulo, Mestre Jou, 1963,

0 assunto comporta aprofundamento e detalhamento compatí
vel com pesquisas que tenham por objeto exclusivo o sé
culo XIX, para as quais uma valiosa fonte seriam os MA
PAS DE POPULAÇAO de São Paulo, existentes no Departamen-

Ana Mae. Arte-Educação no Brasil.
Perspectiva, 1978, p.24-25.

(12) PIRENNE, Henri. 
de Média.

(15^ MORALES DE LOS RIOS FILHO, Adolfo. Grandjean de Mon- 
tigny e a evolução da arte brasileira. Rio de Ja
neiro, Noite, 1941, p.145.

Uma cronologia roais exaustiva acerca do ensino técnico 
profissional no Brasil é apresentada por Ruy Gama com ba
se em trabalho de Maria Cecilia França Lourenço, 
pitulo sobre o ensino técnico profissional. GAMA, 
Tecnologia e o Trabalho na História. São Paulo, 
1987, p.120-168 e LOURENÇO, Maria Cecilia França. 
ciais mecânicos no Brasil colonial: glória e decadência. 
São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
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1982 (trabalho de pós-decurso

(17) PEDROSA, Mário. A missão Francesa
His-

(18) PEDROSA, Mário, cit. , p.34,48.op.
>

Araúj o

i

no

2 ed. São

Ensino
São Paulo,

(21) FREITAS, Z . eit., p . 18op.

ci t.op. op.

cit. , p . 49(23) FREITAS, Z . op.t—

Torino,(24) PEVSNER,

e
t.2,

No-

indústria

p.161(26) BARBOSA, cit.R. op.

LIMA,

92

i

1

<

(25) NOVAIS, Fernando. A 
vos Estudos CEBRAP,

Nikolaus.
Giulio Einaudi,

Ana Mae. Arte 
Perspectiva,

H.
187

da
1976. p.24

sua 
meio

1
i

Pro-
1954,

i í'

i
*

for- 
p. 10.

Histó-

artistico do Rio de Janeiro. 
rico e Artistico Racional.

r
í
í
>L

Reforma do Ensino Primário e várias 
instituição 
Ministério 

p. 141

versidade de São Paulo, 
-graduação).

BARBOSA, 
Paulo,

Expansão cafeeira e origens 
São Paulo, Alfa-Omega,

e educação no Brasil.
1978, p.29.

SILVA, Sérgio. 
no Brasil.

BARBOSA, Ruy.
tuições complementares de 
Completas. Rio de Janeiro, 
Saúde, 1948, t.2. v 9

insti- 
pública. Obras 

da Educação

(16) DEL NEGRO, Carlos. Bicentenário 
pintor Manoel da Costa Ataide. 
dade do Brasil, 1962.

seus obstáculos 
políticos (tese para concurso da cadeira de 
tória, Colégio Pedro II), p.1-10.

I 

tF

Le Accademie d'arte.
1982, p.170,173,268

passagem para o novo mundo. 
São Paulo, (9):8, jul,1984.

(22) FLEXOR, M. 
p.205,

do nascimento do 
Mariana, Universi-

(27) SIMAO, kzlz. Sindicato e Estado,suas relações na 
mação do proletariado. São Paulo, Dominus, 1966, 
Sobre o assunto ver também: LIMA. Heitor Ferreira.

GALVAO, Alfredo(org). Manuel de Araújo Porto-Alegre 
influência na Academia Imperial das Belas Artes e

Revista do Património Histó-
Rio de Janeiro, (14):40, 1959.

(19) MELLO JÚNIOR, Donato (org). Manuel de 
Alegre (1806-1879) e a Reforma da Academia 
rial das Belas Artes em 1855: 
Revista Critica de Arte. 
dez.1981:(4), p.23-53.

Porto
Impe- 

a Reforma Pedreira.
Rio de Janeiro,

(20) FREITAS, Zoraide Rocha de. História do 
fissional no Brasil. São Paulo, s.c.p., 
P.ll

cit., p.55 e FREITAS, Z.
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de 
e 

dez 
dos 

0

MELO, Zélia Maria Cardoso de e SAES, Flavio A.M. de. Eco
nomia Urbana em São Paulo - 1850-1910. São Paulo, Fa
culdade de Economia e Administração da Universidade de 
São Paulo, 1984 (trabalho para discussão interna)

ria Politica, econômioa e industrial do Brasil. 2 ed. São 
Paulo, Nacional, 1976 e do mesmo autor Evolução indus
trial de São Paulo. São Paulo, Martins,1954. Wilson Cano 
considera que a economia escravista restringia a formação 
do mercado interno, e por outro lado a importação liberal 
autorizava o restrito mercado de luxo a dar preferência 
aos produtos estrangeiros, contribuindo-se assim para a 
precariedade da atividade artesanal. CANO, Wilson. Raízes 
da concentração industrial em São Paulo. Rio de Janeiro, 
Difel, 1977, p.208

(28) Além de cursos ministrados em ateliers e salas par
ticulares, há registros de iniciativas públicas para a 
implantação do ensino artistico em São Paulo, provavel
mente em Taubaté, já na metade do século XIX, que os his
toriadores não tem dado conta. Na época do governo de Vi
cente Pires da Motta (1848-1851) havia uma "escola 
pintura com apenas quatro alunos" e "Aula- de Desenho 
Pintura", dirigidas por Jorge José Pinto Vedras com 
alunos em 1864, 65. Conforme EGAS, Eugênio. Galeria 
presidentes de São Paulo. São Paulo, s.c.p., 1926, 3v. 
assunto merece uma investigação especial.
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0 LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SAO PAULO: DAS ARTES PARA A
INDÚSTRIA

Ofícios de São Paulo é exemplo signi
ficativo da implantação do ensino técnico, basecom no
modelo artesanal, tendo em vista o desenvolvimento da in
dústria. A educação popular foi um ponto de honra do 1-

deário republicano e decorreu do propósito deliberado de
indutor

de um processo forçado. se viabiliza o
produção no modelo das artes e do de

senho? Afinal,
prota

gonistas? Que obras propicia? Com que conteúdos
pressupostos estéticos?

do se nota ao seu redor
onde opera a mão de obra imigradabriquetas, depois dos

anos
Para se ter uma idéia do desenvolvimento da indús-cio.

tria da construção, somavam-se oficinas de
97

a proliferação de oficinas e fa-

em São Paulo,

e com que

instrumentar uma nova prática pela via do ensino,

projeto de basear a

r an t e e os realiza? Quais são os seus

0 Liceu de Artes e

Como se inscreve e

0 sentido da instituição aparece com maior nitidez, quan-

oitenta do século passado, já treinada em algum ofí-

apóia, quem
quem estabelece os propósitos, quem os ga-



/

serraiheria e carpintaria; oficinas de serviços de pedras
artificiais, que realizavam trabalhosestuques, ornamen-

manufaturas artísticas de mármore;tais; marcenarias ar
tísticas que executavam móveis, lado das primeirasao
fundições de ferro, vidrarias e cristalerias fábricase
de produtos cerâmicos, que inauguravam o desetor pon-I

ta.(1)

A última década apresentava a superposição de diversos
estágios técnicos, processos artísticos e mecânicos. Tan-

?

to no que diz respeito ao trabalho mecânico artísticoe
ca

paz de elaborar estátuas decorativas, quanto no que se
refere aos setores inovadores da indústria da construção

que tornam viável o
i

também se orgulham de seus lavores
artísticos,

Nessa encruzilhada técnica assim pudermos dizerse o
Liceu atua sobre um conjunto bastante diversificado de a-

indagar quaiscaso de pressupostos
estéticos poderiam responder a um espectro tão variado?

estudarconvenienteNessa perspectiva,
Uravista.deas obras do Liceu a partir de dois pontos

envolvi-relativo à abordagem do material, aos processos

clarificam o teor artesanal oudos e outros aspectos que
relativoOutro,

aspectos estéticos subja-outros

98
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como as pequenas fundições de ferro,

tividades e seria o

fabrico de máquinas e
expressos em obras ornamentais.

pareceu-nos mais

a organização dos trabalhos das oficinas.
à concepção do desenho e

realizado no interior de uma tradicional marmoraria,



Liceu.do Privilegiou-se
também o conhecimento das artes aplicadas artifi-dose

tendo-se em vista esclarecer características daces , as
aliança entre arte A bibliografia sobre o te-

em decorrência do desaparecimento dos ar-

poniveis sobre o assunto foi encontrada na coletânea or
ganizada por Ricardo Severo, elabora-

depoi-
pesqui-

empiricas das própriassa, o —
bras realizadas. Para um contato com as obras, melhora
fonte iconográfica é a coleção de álbuns do Liceu de Ar

que serviram nas primeiras décadas do sé-tes
culo de mostruário para a escolha dos clientes.(2)

A enorme quantidade de obras e partidos encontrados tor-
critério

produzidas,
como com

pete à abordagem em História da Arte.

Além disso, tentou-se neste trabalho não perder de vista
qualificaçãoera a

Os dados conhecidos per
mitem aventar a hipótese que entre 1875 e 1933 duran-

tenham por ali pas
sado por volta de quarenta mil futuros profissionais, o

* considerada a popula-que
99

de representatividade da média das obras ali 
I

e qualitativos,

que não

5

é uma contribuição respeitável,

ma é pequena,
e produção.

fundamental para a

e Oficios,

te cinquenta e oito anos, portanto

centes a proposta das oficinas

mas em momentos significativos

mentos e testemunhos pessoais para orientação da

se fundou em

e confiamos nas evidências

nou imperiosa uma seleção,

quivos da instituição. A maior parte das informações dis-

ção do presente estudo. Foram também considerados

que a meta do Liceu enquanto escola 
<> 

humana, por intermédio da obra.
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ção urbana na época

bitantes para a de um milhão.

í

I

(
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que passa da casa dos trinta mil ha-





primeira diretória da Propagadora reunia personalida-a
des da sociedade paulista de procedência diversa. Leônc io

a figura central proponente da iniciativa. Tornou-se o
primeiro presidente da Propagadora e esteve frente

f

por vinte e trans-sua
formação em Liceu de Artes e Oficios.

(à página 379) apresenta informações sobre0 quadro anexo
nomes que seos

nos sobre aqueles que foi possivel identificar, fornecen
do uma amostra significativa dos projetos aliançase a

conta-
em 1873,vam-se,

liberais e republica-
familiares, representantes

sus-para
Profes

sor Eduardo Kugelmas,
milias,

0partidárias.diferençasacima dasliticamente,
establishment politico e económico abraçava então um pro-

depalavras
tratava-se doRicardo Severo,

conduzido constitucional liberalismo,ta daquela época,

do pela nova corrente do positivismo filosófico para

bra renovadora da cultura e da civilização" .(5)

de umcontornos
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a sua

"escol da sociedade paulis-

se unissem

A Sociedade Propagadora nascera com os 
' •

a o —

sempre se comportou como uma classe unificada po

da produção agrícola e industrial,

de Carvalho,Marquês de Paranaguá, Ministro no Império foi

reuniam em torno desse objetivo, pelo me-

tentar a instituição educativa. Como esclarece o

nos, membros dos grandes clãs
advogados, políticos conservadores,

que se associavam. Ao lado de Leôncio de Carvalho

seis anos, portanto acompanhando

131 sócios. Tudo indica que professores,

a elite do Império, dividida em fa-

jeto modernizador e desenvolvimentista. Nas



I

projeto sócio-político fortalecer
incipiente proletariado de São Paulo. Coin

seriam
representar Ii-**:

um projeto estético claramente definido,
aristocracia e o

encarna
de
e

I

II instituição popular",re
alizando uma obra na í

expressão do Conselheiro Martim Francisco, por ocasião da
instalação das aulas. 0 empreendimento se apóia dis-no

social, na
!•defesa da instrução e da educação como património de to

para traçar o caminho da prosperidade in-das as classes, f

dustrial.(6)

formaçãoideário republicano, a
0 desejo de preparar cidadãos úteis àde homens práticos.

imediatista da educaçãosej a, artisti-
coletivodifundindo nãoeca,

do trabalho, buscan
do alcançar a formação moral do operariado.(7) A Socie
dade de Instrução Popular ofereceu ensino gratuito,

Ofereceufranqueadas ao público. também aulas públicas,
103
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também
para além do fa-

i

t
II
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I

man-

essa marca se transformou no Liceu,

adere à concepção

com o

sociedade relaciona-se à difusão das artes utilitárias,ou

identifica-se com

necessários para que ele passasse a

e económico,

e vários anos

a arte como procedimento

a lei

teve cursos noturnos e sustentou uma biblioteca com obras

sacrificar os prazeres fúteis à

curso sobre os direitos iguais perante

to de subentender uma aliança entre a

e qualificar o

A escola objetiva ensinar as primeiras letras e,de acordo

visando a

os ideais igualitários que se expressam na disposição

"do povo, pelo povo e para o povo”,

povo. A obra da associação civil de benemerência

"democratizar a ciência, pondo-a ao alcance da pobreza,

individual. Tece uma ética no culto



e desde seus primeiros anos,manifestou
alizar programas de curso superior abrangendo arquitetu-

desenho,
agricultura, ciências naturais e higiene.(8) Isso demons-

de
r formação, entre os quais aquele das Belas Artes.

► *
A mudança de 1882, que institui o Liceu de Artes Of í-e

reitera os objetivos da Sociedade de Instruçãocios, Po-
ensino teórico e prático so-

comércio, à lavoura e

ex
tensivo a seus seiscentos alunos, compreendia dois grupos

o das ciências aplicadas (aritmética,de disciplinas: ál-
zoologia, f isica, química,

estereometria e agrimensura)mecânica,botânica,
desenhopo de artes,

de figura,

escultura de arte,ornatoscaligraf ia, egravura,co,
modelação e fotografia.(10)música,pintura e estatuária,

ciênciasPressupunha-se desse modo uma união entre as e
entendida na época,conformea arte.

acordodeorientadasmostram as disciplinas artísticas
com a geometria, que constitui a base de todo sistema pe-

doiniciado com o estudodagógico:
desenho linear geométrico.
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ra,construção,

tra sua tendência a responder por uma série de níveis

e o gru-

bre artes e ofícios necessários ao

res e paisagens,

o programa de artes é

o propósito de re-

nos termos em que era

desenho de máquina, desenho arquitetôni-

do qual constavam: desenho linear,
desenho geométrico, desenho de ornato, de flo-

agrímensura, mecânica industrial,

gebra, geometria, descritiva,

Além da formação primária, um programa profissional,

à indústria”, como relata Ricardo Severo.(9)

pular, acrescentando-lhe



As mudanças estruturais pelas quais passou f im
do Império à República virão acarretar a saída gradativa

• de vários provedores do Liceu inclusive de Leôncio de
Carvalho e de Francisco Rangel Pestana,que

como
i

um feudo monárquico e perdeu
chegando a uma situação tal que o relatóriona monarquia,

datado de 1894 afirma estar na contingência de ser fecha
da . Mas ela sobreviveria, readaptando-se. Foram encarre
gados de preparar um plano de reforma Domingos Jaguaribe,
Teixeira da Silva e Cesário Motta instituiu-se novoe au
xilio do governo, gerando outra fase institui-para a
ção.(11)

Por hora, notemos que a Sociedade de Instrução Popular
alvo doo

desenvolvimento social e o objetivo de moral"
pelo trabalho,
Monteiro Lobato, artes

o—
perário o protagonista da primeira industrial.etapa 0

as forçasoperário aparecem como máximas da
e fala-se artistaem

a convicção dos que acreditamoperário com num processo
Além da idealização dessahistórico sem rupturas. figura

Liceu quer formar. binómio,persegue-se outroque o no
aspira ao desenvolvimento e se encontra

arte o símbolo da civilização: idéia de um pro-na
resultante da aliança entre artegresso artístico, e pro-

105

reção um

"elevação

assumira a di-

insíste-se na possibilidade de as

momento em que se

civilização que se quer construir,
artista e o

o apoio oficial que merecera

é a

o país do

torna-se Liceu de Artes e Ofícios sêm perder

"fecundarem"

ano antes da República. A escola foi vista

o trabalho nacional, vendo-se no artista

tão ao gosto positivista. De Ruy Barbosa a



I

o-
perário artista quanto o progresso artístico não deixaram

desej ada indústria manufature ira
precisava contar com alguém de competência, mas achava-se

qua
dros locais especializados para a orientação de of icinas
técnicas.

• í daobras
por volta de 1902,Estação da Luz,

portunidade singular: a São Paulo Railway havia trazido
mestres entalhadores, canteiros, que aqui se radicaram ou
constituíram famílias e que dependiam de outra obra para

Leôncio de Carvalho teria proposto a
uma loja maçónica que cada membro adotasse artíf ice.um

Seriam mais de 30, atribuída a
foiNão

possível apurar a veracidade da informação de que o Liceu

teria nascido de uma loja maçónica no Segundo Império, em

práticoSabe-se que,

desenvolvido em oficinas particulares (as do Institu—era

to de Educandos e Artífices e outras) onde havia mestres.

Instituto de Educandos e Arti-No Seminário de Meninos ou

foi transformado o Seminário de Santana, a-fices em que
desenho,lém da instrução primária também se ministravam

treinamento profissional marce-paramúsica,ginástica,
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diante da fraca tradição artesanal e da ausência de

se manterem no país.

os mestres aos quais foi

na primeira fase do Liceu,

função de ensinar o que sabiam aos meninos.(12)

Porém tanto o

o ensino

tenha-se criado uma o-

b f!Bff! » f í

í* 4» ■'1

Há hipótese de que, por ocasião do término das

dução, entendida como união propulsora.

convivência com a Monarquia, da qual recebeu apoio e doa-

de ser utopias. A tão



ne iros, encadernadores, alfaiates, selei-serralheíros e
e exposi-ros,

cão de produtos artísticos. A criação do Liceu de Artes
Souza Queiroz, do

Instituto Ana Rosa, era dedicado à formação profissional
de meninos, teriam acarretado o fechamento do Instituto
de Educandos e Artífices. 0 Liceu do Sagrado Coração de
Jesus, organizado pelos padres salesianos é da mesma épo-

datado de 1885, experiência dos padresca,
vindos de Turin, tendo-se notabilizado pelo trabalho ar
tístico de suas oficinas.(13)

0 propósito de um ensino predominantemente prático e pro-
fissionalizante no Liceu esteve,
cia da instalação de oficinas, é exagero

denomi-suas sedes.f
transferir da rua São José para a rua Boa Mor-

0 período de Ramos de Azevedo tem inicio em 1895,te. com
o estabelecimento à rua Sete de Setembro com Onze de A-

de acordo com as novas diretrizes,iniciando-segosto, o
projeto de uma sede à avenida Tiradentes. Para este edi-

projetado pelo Escritório Thecnico Ra-ficio neoclássico,
foram previstas oficinas próprias situamos de Azevedo,

A mudança ocorreu em 1900. 0 crescimento dadas no porão.
João Theodoroescola a conduziu em 1909 para as ruas e

edifício construído com material da Expo-Cantareira, em
sição Preparatória de 1904. A voga neoclássica dava lu
gar à composição eclética.
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com as condições de 
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0 Liceu de Artes e Ofícios foi assim
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não a-
dependên-

■

e Ofícios e

e deve-se à

nado ao se

firmar que suas etapas se confundirão

fazendo-se todos os anos exames literários

por isso

a fundação, pela família

sobretudo, na
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Aspecto caracteristico da formação do Liceu foi o fato de
ter recrutado mestres entre imigrados, i-

sólida tradição artistica.
Outra caracteristica marcante foi a flexibilidade com que

aproveitando os próprios
■

of icinas e
* ■ es-

sido
esta e

possuir usual estabelecimentosnosnao
criados pelo governo", e

trário, meionosso e
tra

balho tenaz de crescimento e de adaptação às exigências
da vida paulistana".instáveis e movediças A idéia de

remete ao pensa-
Fazendomento de Augusto Comte.(14) justiça aos fatos,

✓é preciso admitir que a Ecole des Arts et Métiers de• 1 Pa-

foi um modelo também flexivel.(15)

se mos
trarão criticos ferrenhos de outras renovações mais radi-

■ cais.

Lobato reconhecia a entidade comoJá em 17,
Pau-industrial de Sãoexpoente do progresso artistico -
cami-lo, e que.•r

LobatoA afirmação denhava à
108
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frente dele e o norteava".

É de se notar ainda que os exaltadores do Liceu

instituição

alunos para a transmissão da experiência nas

"o verdadeiro

"sem

em sua maioria

"duros na regra",
"a rigidez tão

nos cursos.

andou em perfeita adaptação com o
. Entende o autor que o Liceu,ao con-

se foi ajustando sucessivamente,

"regular o interno a partir do externo"

maleabilidade"

como resultante lógico deste progresso,

"decalcada de um congénere exótico"

Ricardo Severo descreve o Liceu como uma

"hieráticos"

talianos, portadores de uma

trutura maleável. Monteiro Lobato mencionou não ter

que "sua solidez decorreu de vir desabrochando, num

ris, de 1799,
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é datada do mesmo pe
las transgressões
to da modernidade local.(16)
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ano em que fulminava Anita Malfatti
artisticas, que assinalavam o surgimen-
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A Sociedade Propagadora de Instrução Popular de 1873, dez I

anos depois formada Liceu de Artes e Ofícios, sofreu uma
orientação decom a I

Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Sob impacto daso
novas diretrizes, viveu um período áureo entre 1900 e os
anos 30, é exatamente nesse período que nos interessa,e
quando se tornou centro de irradiação cultural e artisti-i

aplicadasca respeitado pela qualidade de suas artes e
*

A presença de Francisco de Paula Ramos de Azevedo (Campi-
1928) na direção do1851- Campinas,nas, as

condições necessárias para um salto qualitativo. Não só
engenheiro com estudos na Escola Militar do Rioporque o

de Janeiro e formado em Gand, na Bélgica, pôde responder
aspectos de competência técnica como seriampoucospor

porque soube tecer ramificaçõescapazes na época, s.mas Ie-
dificilmenteconômicas conse-

realizar sua obra.guiria
111

modelo para outras instituições no país.
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sem as quaise políticas,

ensino criou

reestruturação em 1895, de acordo

2. Reforma Ramos de Azevedo



Na insuficiente documentação de que se dispõe, nomeseu
aparece pela primeira vez em 1895, vice-presidentecomo
da associação benemérita encabeçada por Cerqueira Cézar,
figurando ao lado de Almeida Nogueira, Teixeira da Silva

um
novo programa e, durante o quadriénio de Bernardo de Cam
pos na Presidência do Estado (1892-1896), conta com apoio
da Secretaria do Interior na presença de Cesário Motta.
Pósteriormente irão garantir apoio público à instituição
personalidades como Alfredo Pujol, sucessor de Cesário

Cardoso de AlmeidaMotta, e
Ramos de Azevedopoio privado, Teixeira da Silva tra-e1

além de auxilieszem quase

sob a forma de doação direta.

a história do Liceu e a de Ramos se entrela-Por 30 anos,
aclamado diretor geral doe Instituto de

Contava com a experiência adquirida na Estrada deEnsino.
Ferro Mogyana e na Paulista, onde trabalhara enge-como

0 professor Carlos Lemos, que dedica um capitulonheiro.
de sua Alvenaria Burguesa a Ramos de Azevedo,

para São Paulo por volta de 1886,o engenheiro veio a
I chamado do Visconde de Parnaiba, então presidente da Pro-

de ambos, que teria levado RamosligaçãoAvincia. a

responsabilidadegarante-lheestudar em Gand, agora a
cidade,obras públicas de enorme importância para apor

I. í

devoltado conjunto do Pátio do Colégio. Por
limiar da República,1888,1887, no

distingue-se pelados negócios do caf é,tes de Direito e
> 112
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a cidade dos estudan-

uma centena de novos sócios,

conta que o

I r k I

Gustavo Godoy. Quanto ao a-

como as

l.i.

e Reinaldo Porchat. Essa diretória elabora ativamente

çam. Em 1895
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k

nova feição de como mostram a
Secretaria da Agricultura e da Justiça, gostoao
clássico, o Palácio do Governo. Nesta época, Ramose
chefia Carteira Imobiliária do Banco União, meioa por
da qual empreende obras públicas e particulares.(17)

Pelas obras revela-se o arquiteto-artista; pelo profis
sional empreendedor e pelo técnico, o perfil do engenhei-

Não se pode ignorar que uma dicotomiaro-construtor. en-
a construção já se fazia notar pelas cons

ciências mais atentas do último quartel do século XIX, o l

lações do empresário e lutar pela artisti-qualif icação
Em 1894, alinhado a pioneiros,ca da construção. outros

Escola Politécnica de São Paulo que, ao lado dosfunda a
de engenharia a-

gricola e de artes mecânicas, ab-riga um curso de forma
ção de engenheiros-arquitetos. Foram muitas as dificulda-

de-A sociedade paulista mostrava certodes encontradas.
1isto pode sersinteresse pela formação artistica, ava-e

matriculados. Deliado pela baixa proporção dos alunos
turmas formadas desde a sua fundação em

Faculdadedaa criação1894 até a extinção em 1948, com
Paulo,de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Reuni-

construção,da aodos no projeto de aproximar as artes
4

do Professor Anhaia Mello, filado de Ramos de Azevedo e
JorgeCarvalho,José Brant deMaximiliano Hehl,guram

Albuquerque,Victor Dubugras, AlexandreKrug,
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Domiziano^
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cursos de engenharia civil e industrial,

formaram-se apenas oitenta e oito arquitetos.(18)

quarenta e cinco

tre as artes e

que torna relevante o fato de Ramos se dedicar às articu-

suas instituições públicas,



Rossi, solução arquitetônica do perio-
sendo os dois últimos também colaboradoresdo» do Liceu

de Artes.

0 curso de engenheiros-arquitetos, em 1894, compreendia,
t

Histó-

minis-eram
trados segundo as etapas de construção do edifício, de a-
cordo com os profissionais a elas ligados. Há referên-

cabouqueiro (trabalhos preparatórios :
instalação geral de um canteiro de serviço, estudo de

trabalhos de terraplenagem), do pedreiro, doterreno,
calceteiro (aspectos da constituição dos pavimentos) e
do ladrilhador; carpin-

ferreiro, cobridor,teiro em ferro, caldei
reiro de cobre, vi

draceiro . ( 19 )

da con-

constituie

um amplo projeto par^ pre-ao
viabili-parar quadros intermediários,

um projeto no qual Ramos de Azevedo não teve concor-zar
rentes.

encerrada a Carteira Imobiliária do Banco União,Em 1896,
tambémsúrge o

desti-parentes,
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A reestruturação do Liceu em 1895 também decorre 
/

cepção das artes tributárias da arquitetura

serralheiro,

I ' «r
§ L
Í* ‘
I- I

'•provi-

cias às artes do

dos quais sairá a

mas sobretudo vem
a indústria da construção,

dencia empresas dirigidas por amigos ou

à arte do estucador, marceneiro,

ria da Arquitetura, Estilos Diversos, Estudo de detalhes, 
destacando-se Elementos d4

entre outros estudos, Estética da Arte do Desenho,

aparelhador de eletricidade, pintor,

Escritório Ramos de Azevedo, que

Arquitetura, que
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nadas a subsidiar direta ou indiretamente i

.(20)cr itór io

Paulista
e igualmente à Companhia de Eletricidade de São Paulo,
tendo dirigido o Instituto de Engenharia de São Paulo
Cia. Ferroviária Mogyana. re
forma do Liceu se tornará vitoriosa intimamenteporque
relacionada à teia de negócios do mercado imobiliário

especial à demanda do Escritório Ramos, qualem para o
suas oficinas produzem volume considerável de encomen

do Liceu valorizadas . 0 novo regimento of icinasas
o aprendizado prático realizado co- <

treinamento profissional. E justo considerar a questãomo
enfoque: se Ramos de Azevedosob duplo figuraera uma

central para tais propósitos e pôde ativar o Liceu, a e-
quipe de mestres e professores com que contou estava ca
pacitada para valorizar as obras, enriquecer ae
riência do Escritório Ramos de Azevedo. A feição eclética
da cidade de São Paulo 0 e em grande parte esboçada
escritório e realizada pela escola.

Já se chamou a atenção para o fato de que o arquiteto Ra-
i

mos de Azevedo contou no Escritórir compa-
Ricardo Severo (Lisboa, 1869nheiros do Liceu.

lo, 1940) o sucedeu na Diretória do ensino do Liceu e foi
sócio no Escritório, nomeseu

São1865Domiziano Rossi (Génova,de Severo e Villares.
São Pau-1881Felizberto Ranzini (Mântua,Paulo, 1920),
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com os mesmos

que passou a dirigir sob o

Compreende-se assim,
e a

técnicas e pressupõe

Seu nome se associa ainda à Companhia Suburbana

que a

seu grande es-
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1976) também foram ativos nas duas frentes,lo. mas sua
autoria de projetos Escritório Ramos, hoje ine-para o
gável, tem sequer o correspondente registro nas obras

o Escritório Ramos do fim do séculográf icas: representa
a empresa capitalista moderna,

um
complexo fadado a vencer todas as concorrências.

A conjunção de todos estes elementos torna Escritórioo
Ramos de Azevedo senão um verdadeiro monopólio, pelo me-

Icita a próspera burguesia incipiente decarentee uma
identificação simbólica, o capital f inanceiro

farturainstala seus bancos decorativa. Ramoscomque
dispunha na época do maior complexo industrial de cons
trução civil.(21)

entre 1900/1930. As oficinas tanto aceitam encomendasceu
quanto buscam fabricar manufaturados para
rente.

qui-bora o Liceu fabricasse enorme quantidade de móveis,t

lômetros de grades e de canos.
estava em vigor uma conste-medida geral para a produção,

tanto no que diz respeitolação de soluções particulares,

dif iculda-obras realizadas,
realização do presente estudo.des à

!*<
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o que ofereceu as primeiras

Não se pode caracterizar como homogénea a produção do Li-

na qual desaparecem as

o Estado e

o comércio cor

nos imbativel na disputa pelos grandes projetos que soli-

I'?

Mais do que uma regra, uma

Não se pode também falar de produção em série, em-

aos processos existentes quanto aos modelos adotados e às

autorias em nome da empresa, que está organizada como



as oficinas do Liceu ies-
indústria da constru-

qualificando-a técnicamentecão , a
construção até o acabamento outros aspectose ornamen
tais . As obras realizadas seguem repertório de estilos
internacionais e variedade de

não cabendo indagar sobre a autoria,partidos, no sentido
termo veio adquirir nos dias de hoje. No doscaso

ornamentos, elabpropostas adas
engenheiros e desenhistas,por arquitetos, contando ainda

com a participação dos clientes, os encomendantes, dese-
sentirem individualizadosjosos de únicos, estimula-se e

de diversificação, ainda queprocesso em pequenas
sobre o E não há como se furtarvariações mesmo tema. ao

reconhecimento de que ampliação do número de propostasat

para o objeto corresponde à diversificação dos segmentos
sociais: o-
f erec idos, ele-

padrões estéticos de conveniência.gendo, enf im,

depor um lado, demonstra queEssa pluralidade. estamos
fato diante de uma escola que pretende alargar o leque de
conhecimentos e possibilitá-los aos alunos; por outro la-

corresponde ao parcelamento das tarefas de realizaçãodo,
detrabalhodo produto e o

Pluralidade e divisão do tra-concepçào e o de execução.
deveA dupla natureza da fábrica-escolabalho, portanto.

contrialgumaster também impedido que se patenteassem
tudo era importadobuições elaboradas nessa época. em que

i
117

!

!

j
3

*

»
A

i

não,
o sistema de clientela atua sobre os modelos 

i particularizando-os,
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a uma clara separação entre

se apresentam numa enorme

vam o

validando-os ou

que o

Com relação ao campo de atuação,
tavam aptas para atingir em cheio a

as oficinas executavam

e incluindo-se desde



grande concor

rência .

r

i

118

I

I
I

* 
!

- 

»

I
I
I 
I 
I

I
I
I
I
I
I
I

e enfrentavam-se dificuldades técnicas e
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Liceu, preliminar deAo entrar no
letras, instalarenova enormes
oficinas de aperfeiçoamento de operários e aprendizes pa-

artes subsidiárias de arquitetura. A reforma Ramos
(1895-1924) segue um itinerário preciso: construir uma
Escola de Belas Artes claramente apartada do ensino da

designava-se Escola de Belas Artes o
deformação entravaparacurso

antes vinha comple-of icios,em
sistema de graus intermediários que culminava nas

beneficiando a formação artística e reagindobelas artes,
Só parcialmen-à tendência que apontava para as técnicas.

noturnosgraças aos cursos
a indústria damarca

elétrica,instalaçãoseja pelos serviços deconstrução,
deseja por componentes

ardósia para telhado,
instalações de madei-des e portões,
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elementos de ferro das portas, gra-
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ra as

Ramos mantém o curso

engenharia e separar a produção industrial do ensino pro-

choque com o de artes e

o curso geral de artes e

tar o

seja pelos *lambris e

te o Liceu atinge essa meta,

3. Fábrica-escola

de pintura e escultura. Na prática,

hidráulica, de quadros de força,

fissional. Na época,
arquitetos, que

è



acabamentos de paredera, outros elementos de

A renovação do Liceu deve-se aos nomes capacitados esco

lhidos por Ramos no correr de 1895 constituirpara os
cursos noturnos au-as
las de desenho eram antes de responsabilidade de Rosalbi-
no Santoro (Itália, havia suced ido
Almeida Jr. (Itu, 1850 - Piracicaba, 1899), conforme se

Na ocasião, saoa

subdivididas em aulas de desenho de f igura paisagem,e
ministradas por Pedro Alexandrino (São Paulo 1856-1942),
artista notabilizado por suas naturezas mortas.

As aulas de desenho geométrico e ornato confiadas a

Domiziano Rossi, dasencarrega-see
aulas de desenho geral para sexo feminino, deixando logo
após a capital. No final do ano tem início as aulas de
escultura e modelagem de Adolpho Borioni, além de serem
organizados cursos noturnos com professores habilitados.

em 1896, Ramos traz para as of ici-Por esta mesma época,
mestre Pietro Suzanna (Itália, 1888 São Paulo,onas

1956).

Em 1900, o

de Ramos de Azevedo projetara, prevendo oficinas po-no

industrial contaensino comNelas, já em 1902, orào.
três aprendizes remunerados, ano seque nocinquenta e
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o professor Santoro

teor propriamente ornamental,que estavam compreendidos na

e piso e

noção de arquitetura e sobre os quais se falará adiante.

tem noticia, mas não se têm evidências.

Frescaldo 1858), que

Liceu muda-se para o edifício que o escritório

e as oficinas. Nos cursos gerais,

I
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a receber pela venda de seus produtos. As 4
obras de marcenaria e serralheria conquistam logo o mer-

Em 1903,cado . ebanes-
t •rde caldeiraria e forja ar

de fundição de bronze e metais def inos,tistica, além
há também seção de tapeçaria emodelagem; decoração in-

polidura e acabamento,douração,lustro, seção en-terna,
cadernadora de livros, tipograf ia. A venda dos produtos
contribui para manter a escola, a rigor, as oficinasmas,

sustentaram o Liceu, que pelo menos no periodonunca es-
República, dependeu datudado,

contribuição de particulares e de auxilios A-estatais.
crescente-se ainda que algumas oficinas, arrecadando mais

garantiam o desenvolvimento de atividadesque outras, a-
parentemente incapazes de auto-sustentarem. Nissose o

amplitude da que realizava madeira,trabalhos em
* eE interessante a-

encaderna-
tinham clientes seletos, láção,

o Liceu já haviaNos cinco primeiros anos do século, se
Ganhara prémio de marcenaria na Expo-tornado uma marca.

exposiçãoabriasição Industrial de St.
crian-Ampliava seu acervopermanente ao público em 1905.

primeiro museudo em 1905 a Pinacoteca,
em 1906,a Gipsoteca,passava de uma pequena e

equando é adquirido novo
123
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terreno
coleção,

com a

passam a funcionar as oficinas de

nem mesmo a serralheria artistica.
crescentar que as menores oficinas,

guinte começam

como a de

Louis em 1904 e

nas ruas João Teodoro

teria e escultura em madeira,

fazia seus livros em branco.

nos limites da Primeira

estadual, que não

como Santos Dumont, que

Liceu era uma escola. Nenhuma oficina tinha uma clientela
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a pri

meira no gênero
tornar-se apta a disputar o mercado interno, pretendendo

domina-
essa moda-vam,

I

lidade de defesa da indústria nacional acabou gerando um

pretendia substituir. A mentalidade fortemente naciona
lista da geração que sucedeu Ramos de Azevedo jamais di
geriu o teor internacional dos valores presentes nas o —

implantava ase
se tratava

sentido pleno da
tanto pelos modelos adotados, quanto pelos interesses do!

ser resgatada a contri-merece
buição dada por Ramos de Azevedo à indústria no pais,con-

reais possibilidades de dispunhaque a
e também a dupla e-indústria local para ocupar espaço,

xigência de produzir matéria-prima e manufaturados.

oficinas-escola constituem a modalidade de transmis-As
do conhecimento durante a prática profissional, deI

de lado, àsum
condições da fase de produção pré-industrial, entrando em

e aprendizes, baseados em mo-
execuçãodelos dopara a
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mal entendido:para o melhoramento dos produtos nacionais,

Instalava-se assim uma grande empresa industrial,

siderando-se as

a reunir tantas especialidades técnicas e

adotava-se a linguagem dos produtos internacionais que se

de indústria nacional, no

bras daquela época, por meio das quais
indústria brasileira. Diga-se de passagem,

Canteira, passando-se a projetar nova ampliação.

capital envolvido. Assim,

substituir os produtos de luxo importados, que o
por outros similares. Ao que tudo indica,

maneira a instruir fazendo. Respondem,



t

produto.
4

Na visão de Ricardo Severo
deira corporação de Artes

laço de intimacomo
compreensão entre mestres e aprendizes sobre o livre re
conhecimento do direito igual aos proventos espirituais e
temporais da civilização e da cultura; todavia, sem as

foi de
nas corporações de caráter medieval e está a modo deuso

reeditar-se nas ultramodernas".(22)

Com as oficinas, implantava-se geral deuma
organização

c
ma técnico, tra-

inte-dual, osI
conforme pensavam.resses da sociedade,

obser-
Par-

ticipavam do conjunto da produção,i

situando-se futuramenteobj eto,dotapas de realização
artifice-a-Isso quer dizer que enquanto oem uma delas.

prendiz ia conhecendo o conjunto da seção,
ambos não pas-A rigor,-operário já era um especialista.
regime das o-operando no

125

1)4

1
lI

I

1

I
I
Ii
I

I
I

concepção

conhecendo todas as e-

hierár-

savam de horistas remunerados,

a arte podia se manifestar de acordo com

o Liceu irradiava uma moral de culto ao

cada Artífice-

Os artífices e aprendizes se instruíam na prática, 
)

vando o trabalho do mestre ou realizando parte dele.

"o Liceu atuou como uma verda-

balho, de valorização de seu momento executivo sob a for-

e Ofícios, mantida por uma tra-

peias do juramento confessional ou político, que

trabalho, mantendo-se a tradicional

ma coletiva e cooperativa. Eliminada sua dimensão indivi-

quica e determinados preceitos éticos. Além de um progra-

dição de espirito patriarcal, mas



adquirido o diploma de habilitação,ficinas; aprendi-os
Nado L iceu.

época estudada, os operários do Liceu possuíam pr ó-suas
prias ferramentas para realizar .of ício,o

sáveis pela sua guarda, para o que

cia armários.(23) Frequentemente, aprendizes traziamos
oficinas as dificuldades encontradas em algumaspara

trabalho profissional que já estivessem desenvolvendo e
ajuda dos mestres. Aqueles

que pretendiam ampliar seus estudos assistiam aulasàs
noturnas, que não tinham cunho prático.

r
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procuravam as soluções com a

eram respon-
a instituição forne-

zes podiam passar à categoria de operários



I

1

Os cursos ministrados no Liceu revelam uma concepção do
desenho fundada em preceitos clássicos, geone-
tria aparece como disciplina fundamental. Não seria dema
siado supor que fosse a base de todo o sistema de ensi-

sendo uma razão construtiva da forno. (24) Como se sabe,
geometria constitui um nexo interno, uma ordem ló-ma, a

gica, pela qual
à medida.

Liceu,Não foi possível no
haviaincluia a dimensão estética da forma, se

proporcionalintenção de aprimorá-la por meio da relação
treinasse mais oque sesupor

design, esboço,operativo, doI oque
porque se visava

um operário qua-e,
lifiçado.
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a formar o operário como se percebe,

na qual a

ou seja,
apurar se esse entendimento,

tizá-la é subordinar a forma à construção,

Há registros da aplicação da geometria descritiva à cons-

a forma parece existir em si mesma. Enfa-

4. Concepção do desenho

concepção e invenção. Em primeiro lugar,
draving, desenho
e harmónica. Tudo faz



trucão civil, à estereometria, corte das pedras, à al-ao

venaria e cantaria, como também à definição dos elementos

da arquitetura, Isto demonstra que a
geometria esteve a serviço dos sistemas construtivos, pê

nicos da arquitetura eram tratados geometricamente, em

mentos - por exemplo, os tacos de madeira que cobrem pi

em que se recombinam simetricamente tons daSOS ,

madeira, qual desenhona o
corrige as imperfeições da natureza, como diria Rafael. A
geometria também se aplicava à carpintaria, marcenaria,
serralheria, apli-

um
curso intitulado desenho profissional.

Paralelamente à concepção geométrica do desenho, presidiu
re-

que supõe M a arte imitadora da natureza, depresentaçao,

, porém reduzida às possibilidades o-
entendida como simples cópiaperativas e práticas, dase

especulativas.(25)coisas,
No exercício do desenho linear à mão livre, chamado dese-

usavam-se estampas como motivo. Eram valori-nho à vista,
convenções da linha para os contornos e da luz ezadas as

tambémrelevos e a sugestão de volume; ossombra para os
procedimentos operacionais da ampliação e da redução eram

elementos matemáticos da es-de acordo com ostreinados,
128

I r í •

revelando-se uma concepção
e veios

*los quais a natureza era transformada em ordem humanizada

cação do desenho às oficinas do Liceu era treinada em

arcos e abóbadas.

o ensino do Liceu a concepção mimética do desenho de

pouco estimulando as atitudes

os revesti

am modelo ou idéia”

e a matéria espiritualizada. Não só os componentes tectô-

unidades de um sistema construido, mas também

ao corte e assemblagem de madeiras. A



Na disciplina desenho de ornato,cala. além da reprodução
representados modelos sóli-eram

elementos dos estilos e composiçõesdos, ornamentais co-
entablamentos,mo capitéis, cartuchas.

fundamental,0 dominio da escala era tanto para guardar
relações na transposição do ornato para o papel,as quan-

fiel transporte da relação entreto para um partes.as
No próprio sistema de oficinas do Liceu,' contava-se em
cada seção, a presença de um desenhista responsávelcom

que elaborava desenhos em verdadeira
modelargrandeza destinados a produção. As aulas dea

desenho arquitetônico incluíam modelos clássicos e moder-
As ordens arquitetônicas estudadas em compên-eramnos .

estando previstosdios de Vignola, programa o estudoem
dos aspectos materiais e o dos técnicosprocessos cor
respondentes aos modelos estudados. 0 aluno deveria domi-

as peças gráficas que compunham um projetonar ainda ar
quitetônico completo.

elemento arquitetônico
entendido como um componente construtivo e decorativoera

coluna. Mas,
de-é de se notar que r

arquitetônicapartes o que a prática haviacomposto em
derivando desse processo sériasformulado unitariamente,

os apliques deconsequências para
ornamentos suplementares e não comple-frisos, cartuchas,

práticamentares à construção expressam
construtiva. 0 teor decorativo da obra acaba por se
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tor-

pela representação,

a dissociação da

Pode-se concluir que no Liceu um

um arco ou uma
o conhecimento acadêmico já havia

a formação das obras:

ou cópia de estampas,

frisos, pórticos,

ao mesmo tempo. Por exemplo,
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nar mera composição ornamental. »

0 aprendizado de desenho baseado em modelos tem seu co-
roamento com a passagem do aluno pela Gipsoteca, sala
de moldes em gesso patrocinada pela Condessa Penteado. 0
aluno que completava o curso tinha uma única oportunidade
para exercitar o desenho natural> tomado a partir de flo-

geometrizados,eram
conformados de acordo com o estilo, isto é,

ta ordem que parecia estar mais na geometria do que no
man i-se

Há um significativo testemunho do escultor Rafael Galvez
(São Paulo,1907), que pelos anos 20, quando aluno do Li-.

juntamente com Aldo Malagoli (Araraquara,1908)ceu,
teria solicitado a oportunidade de desenhartros colegas,

a figura humana através de modelo vivo. Luiz Scatolin na
consideravaocasião necessária essa

numa escola destinada à formação de aprendizesprática e
não de artistas pintores e escultores. Já Ramos de Azeve-

atento aos aspectos propriamente artistioos do Liceu,do,

figura difundidaoutro.(26) A concepção da humanara o
pelo Liceu esteve mais próxima da sua explicação “anatô-

paralelo com a arquitetura, diríamos que o
sistemapele formavama musculatura, umaesqueleto,—
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mica”

foi justamente na cria-

com uma cer-

e num

e ou-

ção do ornamento que tomava por motivo a flora local.

teria viabilizado a intenção dos alunos de posarem um pa-

sua aplicação a fins deco-

festou um impulso mais inventivo,

rativos. Por isso, motivos naturais

observado. Mas se em. alguma atividade do Liceu

vice-diretor, não

res e frutos, tendo em vista a
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realizada de acordo com heranças clássicas, destacan-era
do-se a modelagem das proporções da figura estudoe o

idéia de representação presente no desenho linearA mesma
gráfico orienta o curso de nodelagen de igual-ornatos,

tridimensionais em
As flores e frutas do natural se prestavam à ela-gesso.

boração de ornatos modelados frutas terparecem
bastante frequentes, quando observadas em relaçãosido a

A modelagem eraexperiências de outras escolas. realiza
da através de materiais plásticos para cerâmica terra-e

Empregavam-se ainda cimentos e gessos.cota.

Para orientar a experiência do desenho, Liceu contouo
com personalidades artisticas destacadas, pintores, es-

arquitetos muitas vezes formados no pais decultores e o —
Norfini (Florença,rigem. Alfredo 1867-Rio de Janeiro,

1944) entrou no Liceu em 1911 a convite de Ramos de Aze-
Divani (Castelnuovo de Garfagnana, 1878A ladinovedo .

1928) introduziu o de perspectiva-São Paulo, curso e
pintura em torno de 1917 e em 1919 dava aulas de água-

orientando também a práticaI

de artes gráficas dos alunos do Liceu nas Oficinas da So
ciedade de Artes Gráficas.

desenho
e pintura

I 
I

desde 1911, Giuseppe Perissinoto (Veneza,1881-
131
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E dos poucos artistas que cer-

mente baseado em modelos estampados ou

e animais

e as

construtivo do corpo. A representação de homens

-forte, nanquim e tinta seca,

tamente estimulavam a realização de esboços na rua. Pnri-

dos movimentos. Estátuas serviam de modelo.

co Vio (Veneza,1874-São Paulo,1960) professor de
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São Paulo.

Ferdinando Panei li foi

professor de desenho em torno de 1920. Antonio Quadrench

foi professor de pintura decorativa em torno de 1923. Do-

miziano Rossi (Génova, 1865-São Paulo, 1920) lecionou de
senho geométrico e ornato desde 1895 até 1920. Felizberto

Ranzini (Mântua, 1881-São Paulo, 1976) lecionou desenho

também: Alexandre Albuquerque (São Paulo,ram cursos
1880) arquiteto e engenheiro diplomado pela Escola Poli
técnica de São Paulo, José Maria da Silva Neves (São Pau
lo, Escritório
Thecnico Ramos de Azevedo, provável autor de várias aqua
relas do acervo deste escritório. Entre escultores:os

Zani (Itá
lia Rovigo, 1869-Rio de Janeiro, 1944), que dava aulas
de modelagem na primeira década do século; Ni 11 iam Zadig

(Suécia, 1884-1952), responsável por aulas de escultura;
Lorenzo Petrucci (Luca, 1868-1928), atuante na modelagem;

Rocco de Mingo (São Paulo, 1890-1972), daque era mestre
oficina de modelagem. Pelo Liceu passaram ainda os escul-

Giulio Starace (Nápoles, 1887-São Paulo,tores:

primeira Ximenez

(Itália,

oferecendo aos alunos interessadoscinas do Liceu, a o-
portunidade de enriquecerem sua experiência. dosNo fim

lá estarão ainda o pin-
de-1904) e o professor detor Naldemar da Costa (Belém,

Stefano Cavallaro (Sicilia).senho,
132
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arquitetônico por vinte e quatro anos no Liceu.* Ministra-

anos trinta e início dos anos 40,

fessores do Liceu na década de 10.

1965) e Borgoghoni (Itália) foram os três pro-

1952), na

Adolpho Borioni, professor desde 1896; Amadeu

1886); pintor, arquiteto e colaborador do

década; Nicola Rollo (Itália), Ettore

1865-1926), para a realização de obras nas
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5. Modelos

0 Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo possibilitou um
atravéscontato direto com vários modelos artísticos, de

uma coleção constituída desde a época de Leôncio de Car-
formaçãoa

inaugurava-se em 1887 Museu Pedagógico,alunos,dos o
reunindo livros,

materiais para a prática do ensino in
tuitivo . re-

que traduzem princi-
estado prático e são regras aplicadas.

recomendações constantes nos relató-fato às
internacionais,rios das grandes exposições sempreque

fato conhecidodedicavam uma seção à que,
devido ao insucesso da Exposição de Londres e à fundação

ambas em 1851, veioda Escola de South Kensington,
4

a se
coleção deconstituir no

artes ornamentais, hoje conhecido como Victoria and Albert
Museum.
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educação. É

propiciar os meios
0 método supõe que o aluno não se baseie em

Associa-se o

pios em

modelos de gesso, gravuras, de maneira a

ano seguinte um museu anexo com

gras de arte dadas, mas em modelos,

valho. Entendido como precioso subsidio para
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Os tão alardeados frutos, co
lhidos pela Inglaterra do South Kensington Museum • X ja na
época da exposição de Paris, em 1855, e da exposição In
glesa de 1862 difundiram o modelo inglês mundo.para o

coleção do Victoria Museum foi dosum
primeiros acervos públicos de artes decorativas. Em Vie-

de acordo com a reforma realizada entre 1867na,
havia um vasto lugar dedicado desenho, co-

ensino superior Mu
seu Austríaco; lá, como foi mencionado, postula-antes

o desenho na base do ensino da escola popular,va-se ao
lado da qual existiam os institutos técnicos escolas de

of icios, escolas especiais de artes aplicadas à
indústria, formação supe
rior . ( 27 )

0 Liceu de Artes e Oficios de São Paulo, além de ensinar
do-mantém um curso geral de artes,
na

formação do aluno; oferecia ainda cursos especiais de a-
perfeiçoamento em desenho e pintura, escultura, desenho
de arquitetura; contabilidade; tecnologia e mecânica; e-
letrotécn ica.

■

de modelos do Liceu, constata-se que as obras não revelam
são tributárias

do referências das
três artes figurativas ou artes do desenho, visando % a

135

f

compõem as

roado com o

tado de uma coleção de modelos que era o ponto máximo

Observando-se mais atentamente em que se resume a coleção

sistema de Belas Artes e
uma orientação para as artes decorativas:

Ressalte-se que a

ao ensino do

que construíam o caminho para a

e com a anexa coleção do

artes e

"resultados prodigiosos",

e 1873,

as primeiras letras,
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futura
escola superior de Belas Artes, efetivamente almejada por
Ramos de Azevedo; traduzem, enf im, unitáriaa concepção
das artes da pintura, da escultura e da arquitetura. A-
ponta para o mesmo sentido a Pinacoteca estadual consti
tuída em 1905 junto ao Liceu, a ressalva de que

além das tradi
cionais artes figurativas, peças de artes decorativas.

A Gipsoteca,
sibilitar o contato direto trad ic ional estatuária
dos grandes museus revistas
difundem as artes decorativas, acompanhando reformasas
ocorridas nesse setor transformação na Europa de f insem
do pode deduzir, o
concurso de vários modelos simultâneos, paisem um com

di-pressa,
zer.

Galeria Degli (Offizzi de Florença, do Capitólio, do Mu-

reunia cópias de estatuária, alto e baixo relevos,nico,

elementos naturais,lementos de anatomia estilística, or-
maquetes de monumentos. Dos gre-natos da flora e fauna,

apresentavahistóricaa coleçãogos aos contemporâneos,
No caso da estatuária, por exemplo, ao

Idadedalado de uma presença discretíssima do Egito e
136
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promoveu exposições das quais constavam,

com a

uma clara tônica.

cria uma injunção eclética,

mas com

se assim podemos

e as coleções de catálogos e

formação de um repertório mais compatível com uma

século XIX e início do XX. Como se

elementos arquitetônicos diversos, motivos ornamentais,e-

Apresentando peças reproduzidas do Louvre, do Vaticano,da

seu de Nápoles, do Conservatório de Roma, do Museu Britâ-

sob a forma de uma galeria de arte, vem pos-



da Renascença,
9

Méd ia,
coleção dos

o moderno
preendia uma variedade oferecida pelos séculos XVIII e

com exemplares clássicos, barrocosXIX, românticose e
marcante contribuição de artistas franceses e italianos.
Do núcleo contemporâneo constariam escultores brasileiros
com alguma passagem pelo Liceu. A concepção clássica do

nãoindicada anteriormente,ensino do desenho no Liceu,
tem correspondência na preponderância dos modelos clássi-

neoclássicos e
doidealmente pas-

Não se deve buscar no Liceusado,
tal coerência.(28)

Sua coleção de estátuas compreendia tanto reproduções em
apresentandoreduzida,escalatamanho

familiaridadeMais quetambém maquetes de monumentos. a
existia uma grande intimidadeos próprios exemplares,com

tratava-se de uma coleçãoprocessos de reprodução:
difusão darealizada para efeito dede cópias em gesso,

anterior à fo-A técnica tão antiga de reprodução,obra.
tografia proporcionava uma aproximação a condição es-com

Não
peça realizada pelo

multiplicação
de obras consideradas enquanto modelos ou protótipos.

A reprodução com objetivo de multiplicação é um
137

com-

procedi-

segu i-estavam enfatizadas as obras

com os

no que propunham que fosse revivido

se tratava de réplicas que supõem a

cos em sua acepção moderna,

como se poderia supor.

natural como em

ou seja, nos

das do conjunto grego, que era comparável à

próprio mestre ou autor, mas certamente da

modernos. Conforme entendimento da época,

pacial da obra, que a imagem gráfica viria abstrair.



a

lugar da Osarte .
A copistas que reproduziam textos manuscritos da Idade Mé

dia são evidências de que precede
Velasquez

eram transpostas por artistas gravadores, tapeceiros, por
oferecerem bons motivos. Enquanto perdurar a teoria mi-

a
serão métodos artisticosréplica, capazes

aprimoramento da obra. A escultura oferece um exemplo re-
levante para a compreensão da proximidade entre processos
artisticos e reprodutivos: a cópia, outros
métodos de reprodução são originariamente procedimentos

b a modelagem como tratamento estrutural daartisticos; es-
* e processo que virá per-o

mitir a tiragem de cópias, multiplicação. Em outrasa
’■ palavras, do

campo artístico,

ser re
gistrado é o do ornamento arquitetônico. Modelos de orna-

arquitetural compostos em gesso. frisos,mentaçao como
detalhes de relevos davam apoio às of icinascartuchas,

tridimensionais em gesso ouplásticas e formavam objetos

já não possuíam sua inte-Isolados do edifício,cerâmica.
pela qual a forma se revela como resul-gridade clássica,

relaçãoconsideradotado do domínio do material, aoem
fragmentos deHaviam se tornadosistema construtivo. o —

sensi-bras, pedaços de friso,
incom-desentimentobilidade romântica, despertando o
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a modelagem e

capazes de provocar mais a

a reprodução artesanal

Outro aspecto dos modelos propostos pelo Liceu a

cultura e de sua reprodução

não lhe é externo.

de auxiliar o

a industrial. Telas notáveis como as de Goya e

o método de reprodução, nessa fase, decorre

mento antigo, que a muito espalhava o

mética da arte, procedimentos imitativos como a cópia,



Pietude.

própria;

tro,

a sua reprodução tornaráse
um procedimento frequente.

Enf im,
1 —

Como
diri

gir para as soluções operativas.(29)

Não motivosos
são apresentados por meio de classif icações históricas
realizadas durante o século XIX, catalogadas em publica-
ções nas quais predominava a descrição visual. As exigên
cias de difusão dos motivos ornamentais sob forma dea
desenho, nos contornos de uma definição puramente visual,

autonomia doe
âmbito e condições concretas.

Muitos destes catálogos foram produzidos pelas escolas e
ensino; alguns eram feitos

para servir de mostruário,
de serviços;
priamente. Junto com as revistas, serão peças chave pa-

t iva.
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ra a compreensão do sistema de ensino e produção figura-

outros ainda eram catálogos para venda pro-

o empenho da instituição educativa irá sese verá,

em sua estrutura

também vieram servir para a emancipação

tendo-se em vista a encomenda
academias e destinavam-se ao

rão dificultar o aprofundamento e a sedimentação dos mes-

à medida que o ornamento

desenho com relação ao seu

se emancipa da arquitetura,

os modelos assim divulgados serão responsáveis por

No primeiro caso deveriam ser tratados como por-
no ou-menores arquitetônicos,

mos e dispensar os esforços de invenção e inovação.

novos hábitos e por uma tal profusão de desenhos, que

só as artes decorativas, mas em especial

como detalhes. Note-se que,



reprodução indus-
as possibilidades da indústria gráficatr ial

cilidade de repertórios ornamentais das técnicas constru-
■«

tivas gregas, chegue
Américas. gráf ica que

intensifica e acelera a distribuição de modelos artísti
cos pertencentes a épocas pré-industriais. Graças * a re
produção industrial, da re
produção artesanal.

Os modelos atravessam o tempo e
te da permanência das tradições lhes

generali-Essa parece terpróprios.
Os modelos históricos difundidos são transferidoszada. e

As revistas de artes decorativas acompanhamcletismo. o
movimento internacional de renovação sem defasagem tempo-

dos modelosanimamral, queo
deindica a impertinência de se levantar questões auto-

Sãoperiodo ecléticoria, em
reali-partir das obrasa

dointernacionaldivisãozadas,
historica-classif içados

pai-mente são reproduzidos em escala internacional e os
modelostêm maiores dificuldades para gerarses

levam
í

Já
objetodo
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✓E a indústria

não

são

a vigência de

então,

a internacionalização

uma nova

"novos”

virão garantir que a Paris do século XIX disponha com fa

nais facilmente às

Pode-se constatar que as condições de

ao se tratar de obras do

experimentados,constituindo os pressupostos de fato do e-

no caso,

egípcias e farão que o Renascimento

propaga-se o caminho

o espaço independentemen-

se tornado uma regra

as plantas e os perfis

em limites que

a reproduzir em série soluções artísticas consagradas.

trabalho, pela qual os modelos

Paulo. É preferível constatar,

artísticos. As ilustrações,

se pode pensar na transformação molecular



artístico desenvolvido na prática dos artesãos. Formatos
entendidos como modelos históricos, são difundidos

e executados por artíficespor meio de catálogos de di-
paises, treinados em diferentes tradições. Estamosversos

diante de um processo de reprodução artesanal inci-na
piente sociedade industrial; estamos também no inicio da
industrialização do objeto artístico - questão de
dimento capital. Se esta compreensão * e procedente, há
dois aspectos a levantar: a arte resiste busca outrase
saídas.
mento da produção. Antes mesmo da mecanização dos meios

• * ja verif icase um
da % atrabalho de reprodução artística e aplicação arte

reprodução por meio de procedimentos e conteúdos artisti-
meiouma pseudo-arte elaborada pormelhor dizendo,cos

do trabalho artesanal.

mais diversasDiante desse movimento internacional, as
novi-tradições figurativas foram acolhidas como grandes

solidif içadodades pelos países que não tinham as * suas
Brasil ine

totun para São Paulo). Os estilos artísticos eram
mundialmentedos em e

disseminava-se, no sentido da extensão do mercado, o que
havia sido por séculos a riqueza dos nobres. Fokmavam-se
coleções. Os novos segmentos sociais ascendentes na nova

internacional qualificavamconjuntura

colecionavam os

resguar

dando-se do espaço público urbano.
141

adota-

f ixos,

ent^n-

"artisticamente"
seus espaços residenciais e de trabalho,

de produção e da produção em série,

sinais de distinção em seus espaços interiores,

Dá-se mal com os processos disponíveis para o au-

tradições (e isso é válido em parte para o

surtos de moda. Multiplicava-se
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6. Pressupostos.

LiceuAlguns da experiência dopressupostos merecem
De inicioexigem recuos. deve-

artif ice tradição,mos lembrar a solidariedade entre e
atividade artistica sedimentada cultu-

Em segundo lugar podemos resumir asralmente, densa. mu-
atravésdanças na fatura e na consciência artistica das

que bem as reflete. Poralterações do conceito de estilo,
tardia ex-XIXséculo e a

do Liceu de Artes e Oficios de São Pauloperiência cu
ja prática é presidida pela elástica concepção eclética -
entendem por estilo.

Como indicamos anteriormente, ao tratarmos do artesanato,
o que

significa que haviam internalizado o saber-fazer que apa-
à expressão do próprio cor-

identifica-po.
movimento operativo de intervenção sobre a ma-

um saber-fazendotéria: e comcom
143

dos com o

que caracteriza a

rece conjugado a seus gestos.

os artesãos trabalhavam de acordo com a tradição.

maiores esclarecimentos e

fim cabe considerar o que o

estão identificados

Nesse sentido, pode-se afirmar que estão



um fazer-sabendo.

Até mesmo Adolf Loos, para quem o homem moderno ne-
. cessitaria de ornamento, argumentava que o
ornamento era resultado de um trabalho inconsciente, em
conjunto, dos homens de uma determinada civilização”.(30)
A forma assim entendida aprimorava-se no tempo, tanto se
ajustando aos gestos no trabalho, quanto corrigindose
lentamente pelo uso. A prática do trabalho práticae a
social contidas no objeto podem ser lidas nele. Dino For-

autor de uma preciosa reflexão sobremaggio, assunto,o
lembra que o movimento e o gesto corporifiçados no objeto

cr is-se
sendo já a passagem do obj etotalizar, de uso para o

objeto de arte. Vale a pena transcrever sua visão da ca-
cortada a machado:

III ■■■

modelos es-estesconstantes,Estas formas persistentes,
t

também de acordo com a visão de per-táveis mostravam-se
trabalhavamtodos0 estilo em quemanência na natureza.

época estava em

huma- 
agili- 

ve-

não

e^geterminada conformidade com tradições

noa de um só tronco de árvore,

podem ter levado milénios para se desenvolver e

"a forma ou

”Sua linha sai dos homens que cavalgam os troncos sobre 
os rios, avança, se limpa, se aperfeiçoa ao longo do pró
prio trabalhar as canoas, até que emerge limpidíssima: a 
sua funcionalidade de uso se faz perfeita, corta a água 
de modo incomparável, mas ao mesmo tempo 'diz' tudo isto, 
fala das medidas, dos movimentos, do. peso do corpo 
no, fala da sua potência e ao mesmo tempo fala da 
dade dos próprios movimentos na corrente, expressa a 
locidade, se eleva em simbolo de uma certa unidade de vi
da, presume em si uma precisa unidade temporal de prática 
humana, se faz memória e imaginação vivas, tanto que pode 
ser amada como um corpo rico de sinais, como um grupo de 
signos afetuosos da nossa existência aos quais dificil
mente se desejaria renunciar.“(31)



correspondentes a exigências espirituais e possi-comuns,
bilidades de uma época menos diversificada. Nesse caso,

não cabe falar em propor a
a um as

pecto central da questão e esperamos que o aprofundamento
da noção de estilo venha propiciar uma maior aproximação
ao sentido das mudanças.

0 estilo, havia representado o estile-em outros tempos,
instrumento ou instrumento,te, a ma-o

mao. E provável que essavem de aanusneira que
sécu-noção tenha se ampliado,

estilo daquelelo XVII,
de

escultura com relação à poesia, re-ra,
retórica".tradição:arte liberal porligando-as a

reelaboraçãodelentoExistem referências ao processo
pelo qual o conceito de estilo tendeuteórico-artistico, «I

conotação de um valor supra-in-maiscada vez
concepçãodividual da obra de arte e de sua colocação na

da história da arte".(32)

se pode utilizaracepçãoAo procurar esclarecer em que
hoj e

deautor do clássico texto sobre a noçãoro,
qual a análise do conceito se ajusta também à moderna te-

autor entende por estiloo
quali-as

indivíduona arte de um
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" ao
maneira', atendendo à exigência de nobilitar a pintu-

dades e expressões constantes
"a forma constante

a uma

se distinguir o conceito de

e por vezes os elementos,

o modo de usar o
ou a

a arquitetura e a

a assumir a

"estilo de época", como irá

tal expressão, valemo-nos do ensaio de Mever Schapi

nas artes figurativas, no

estilo, no

consciência de tempos futuros. Chegamos assim

oria da arte. Preliminarmente,



III

o termo se aplica à a-
global de um indivíduotividade deou sociedade,uma

quando se fala em estilo de vida em estilo deou ciúme
motivo pelo qual deve-se precisarvilização, dif eren-as

domínio do

historiador da arte, do historiador da cultura ou filóso-
crítico, n iveis que se

entrelaçam nas concepções do fim do século XVIII e duran
te o século XIX,
prio de um
numa época da cultura só existe um estilo”, conforme es-

Registra ainda quepecifica o autor. historiador
da arte o estilo é um sistema de formas que possuem uma

significativa, tornando visí-
a personalidade de um artistaveis

uma coletividade”.(33)

lembremos queFeitas estas considerações gerais, o novo
datarponto de inflexão da questão estudada parece dos

aprofundar no século XIX,fins do século XVIII quan-

por contingência histórica, sedo, os
internacional do trabalho. A divi-segundo uma nova ordem

artísticaproduçãotrabalho que incide sobre asão do
conhecimentode certo modo,conta então,

partir das descober-lugar acientifico da arte (que teve
principalmente com

sido desenvolvi-havia
sidohavia

No século XIX, odo nas Academias.
IIacadêmica e

"para o

148

compõem

qualidade e uma expressão

artesãos

que numa cultura dada ou

Frisa que

substituído por sua noção

ou grupo de indivíduos”.

tes finalidades do estilo no

período da cultura e

avanço docom o

e se

e a concepção geral de

vindo-se admitir que ”todo estilo é pró-

o processo racio-tas arqueológicas) e

arqueólogo, do

só viria recuperar

fo da história, do artista e do

nalizado de elaboração da obra que
estilo já



.(34)

Certos aprofundamentos poderão ser úteis. Na época em que
descoberta

se difundir uma concepção de estilo
o reconhe

cimento de vários desempenhos artísticos possibilitava

critico de um da realização artística,
tipo clássico de

a idéia clássica de David já nasce
embebida de motivos históricos não do passado, ime-mas
diatos, de sua própria época. Substituir a de um
modelo ideal abstrato, absoluto, pela aceitação da coe
xistência de vários modelos no passado, relativos às so
ciedades , às civilizações, corresponde ao despertar de u-

consciência histórica aberta oposição modeloma em ao

va o critico Anatol Rosenfeld que românticos tinham
senso de história apurado", provavelmente grauum

da ilustração, racionalistasporque os
buscam em geral na história os
seus eventos(...). Tendem a ver no particular somente a-
quilo que seja passível de universalização, sej a,ou a-
quilo que nele se pode conceituar M . E com toda proprieda
de menciona senso do diferenciado", ca
rácter ísticas românticas, históriaargumentando que na

si
.(35) Sob certos aspectos,
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noção

"cada fato é novo e sempre diferente quando tomado em

segunda metade do século"

o que há de comum em todos

Winckelmann funda seu conhecimento da arte na

"o matizado",

bem maior que o

se o
"momento superior"

"o

"em um

e não em contextos estruturais"

“os

compará-los e hierarquizá-los, de acordo com o julgamento

Winckelmann é ideal,

sua dimensão crítica na

ligada à nova compreensão histórica. Para ele,

clássico, deslocando também a noção de estilo. Considera

dos antigos, passa a

julgado e eleito modelo. Porém,



romantismo veio•destruir Impedia um deo juízo
valor universal, abstrato, como supunha dea concepção
modelo ideal, nome da compreensão histórica relat i-em e
vista da arte. A prática eclética dará o golpe final.(36)

dos eépoca inauguradaA pelo deneoclássiconeos
Winckelmann, ao qual sucede o neogótico, que dá lugar ao
termo inglês revíval e eclode no ecletismo, quando convi-

sem hierarquia, diversas concepções dovem entre si, ob
jeto artístico. 0 reviva 1 supõe passado ou

referepassado e a duraçãodo a permanênciase e
das formas e dos estilos artísticos. Alguns autores, como

tendência ao
retorno ê típica da historicidade intrínseca arte”,da
lembrando que a arte do passado revive presente,no re
nasce . (37 )

longo do século XIX, a idéia de permanên-Aos poucos, ao
será substituída por aquela de transformação,cia apren

dida provavelmente no movimento da história. estilo,0
acordodeque

já havia se9

um conceito detornado uma noção abstrata,
período da modernadedicado arteao

estilonota que desde a época neoclássica o(1770-1970),
de mundo,uma concepção umaapenasjá não supõe mas

f enô-uma cultura figurativa,ou seja,concepção de arte,
cujos marcos encontracorrelato à autonomia da arte,meno

justamente porWinckelmann. Ora, * eobras detambém nasi
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=

c

( I

i
b

são da opinião que

a norma.

o retorno ao

"a

em outro estudo

com certa compreensão técnica - o estilete
fora entendido concretamente, na prática,

Argan, por exemplo,

arte. Argan,



o tornar-se
> ■ em outras palavras, elevado do termo,

No fim do século, Riegl, representante da Escola de Vie-
viria aproximar as noções de estilo e forma. 0 autorna,

de Problemas de Estilo, fundamentos de história dauma

ornamentação (1883), preocupado com os domínios dç esti
lo, defende a independência das formas decorativas com

técnicas e polemiza com Semper, para quem
formas elementares da decoração derivam da técnica deas

produção do objeto e das condições materiais. Sua tese
configuração formal sobree a

sua capacidade de expressar-se em situação diversa apóia-
representados em

porque exigidos pelatécnicas diferentes,
material nas transposiçõesfarto. Riegl encontra

fiéisda forma pelo tempo e pelo espaço. Mas para sermos
ele, a-

é uma forma fixa e, no me-
formada por um principio ativo, vivo,lhor dos casos, es-

heráldicos,truturador,
Diria que a vontade formal se manifestasimétricos. tam-

na expressão plásticabém como desejo ornamental, e vi

sual do preenchido em resposta ao horror vacui.ÇSS)

Podemos agora afirmar que
pressupostos do ecletismo, variantes,constelação de em

cultural.busca de ajuste a outras variáveis do processo
149

a prática no Liceu se baseou em

"vontade artís
tica"

essa autonomia que se vai garantir ao estilo

-se na evidência dos mesmos ornamentos

relação às suas

sobre a autonomia de uma

no sentido mais

quilo que parece ser um estilo
à sua compreensão,

uma técnica", como afirma o autor.(38)

devemos esclarecer que, para

como os modos geométricos, modos



Como se poderá notar, lá se atribuiu um caráter eminente-
f oram respeitados modelos do

passado configurados em ambígua de
pela visão historicista da arte, quanto pela visão artís
tica das civilizações. Enf im, difundiu-se

tica do estilo das nações e do ethos dos Se por umpovos.
lado se pode falar em visão historicista, pela reutili-

de repertórios do passado,zação outro seria maispor
correto considerar-se eclética a experiência do Liceu, já

consulta concomitantemente soluções encontradasque e a-
cumuladas por diversas tradições, fazem permutasque e
empréstimos mútuos.

Na vida cultural de São Paulo, acolhia população imi-que
deixando uma cultura egrada, transitando outra,para

herdando variedade de tradições uma tradição comum,sem
as pré-condições do ecletismo. Paraesbocavam-se

o Liceu precisou de habilidosostradições, artif i-
mais qualifiçada,de-imigração dos anos oitenta,ces,

finiu a condição sine gua non para sua formação. Os ita-
f igurativa,de sedimentada culturalianos, portadores

Aos artífices pedia-se que fossem donos de movimentos e
gestos seguros de transfiguração do material. Trabalhari-

de procedência variada e era preciso trei-am
cristalizara0ná-los em diversas danças.

desenhos,elencos definidos por meio deem repertórios e
istointerpretá-losmáximo,cabendo ao artífice, no

afinal era o que
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român-

noção

orques-

a visão

com riscos

faziam também os músicos de uma

zer"

marcariam as caracteristicas do trabalho do Liceu.

mente histórico à arte e

e a

”refa-

”estilo” já se

- e

estilo, tanto



tra quando atualizavam uma sinfonia. Mas já não podese
falar com restrições em um saber-fazendo, foique
caracteristico do trabalho artesanal; será resgatado pela
arte do século XX e supõe a introjeção de procedimentos e

objetivaçao direta, mediatizada alguma mesmo que por
instrumento. Na época do Liceu os modelos eram dados, es
tavam longe da prática social e da prática do trabalho. 0
tempo e a persistência tem a capacidade de ajustar a i-

déia à experiência e conduzir a um estágio de maior sín-
0 Liceu no entanto voltou sua atenção para uma prótese .

desenvolvimento
do ensino técnico.
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senão

fusão de modelos e pósteriormente para o





■

Considerando as obras realizadas segundo concepçãoa
clássica de desenho divulgada pelo Liceu, cabe verificar,
dentro de pressupostos ecléticos, modelos artísticosos

à situação aconcreta
intermédio. Em pri

meiro lugar é preciso indagar quais motivações, entendi
das em um sentido imediato, se aliaram às escolhas for
mais , transformando-as em linguagem da vida real.

E inegável que a ornamentação decorre de exigências esté-
sentido visual, mas

deve-se admitir que injunções de várias ordens possam se
em

o ornamento pôs-se a serviço das necessidades de
representação da burguesia emergente no processo de in-

ansiosa por afirmar-se. A
esteve de acordo com as

crescentes exigências de conforto, luxo e gosto dos novos
agentes, que nela buscaram os signos de identidadeuma
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questão,

se destina à satisfação do

dustrialização e urbanização,

qual se procurava responder por seu
que se mostraram mais adequados

ticas e

7. Adaptação e difusão

estética ornamental, portanto,

sobrepor às decisões que tocam à visualidade. No caso



cultural. privado,
voltaram-se para dentro da residência, que

pelo cheio e variado,
revelador também de que a sala poderia
da cidade.

A ornamentaçao, distinguia se-
sinaisoutros

alguns deles próprios da aristocracia do século preceden-
como exemplificam decorações à moda dos Luises XIVte, e

XV.
pas-
com

pref e-a
sim

bólico e pouco prático. A residência particular foi o pa-
raiso dessa estética, permitindo mais do que outros edi-

Liceu estavae o
preparado para realizar o acabamento da res-

equipá-la com mobi-

As obras públicas acompanharam mais con-liário adequado.

seria provávelvencionalmente as mesmas proposições; que
despoj arobras em resposta a novos programas pudessem se

hotéis e esta
belecimentos comerciais seguiam a mesma em-

heterogêneos,mostrassembora se

i

I
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orientação

construção,
ficios a expressão de idiossincrasias,

ser um simétrico

comparando-se um caso

preferiam re-

ponsabilizar-se por seus pormenores e

sam despercebidos o caráter ostentatório e arrivista

A ambientação dominava a concepção do espaço ao ponto

como se fosse uma escrita,

e outro ou observando-se diferentes

Ampliando e diversificando seu espaço

aspectos de uma mesma obra.

que a riqueza se torna material e visivel, nem

os resultados finais

nhores, particularizava-os em brasões e

dessa retórica, mas a maioria dos clubes,

pleta de elementos, no seu gosto

de diluir a arquitetura na ambiência das salas. Não

rência pelo objeto utilitário, mesmo que fortemente
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O retorno ao passado

Que retorno ao passado podia propor essa sociedade carac-
universo da arte

clássico exemplo da
Inglaterra mostra que a expressão neogótica vai reencon-

e parti-
despertarseu

havia maior oportunidade para a variedade ecléti-tardio,
oa.

Yan Almeida Prado advertiu para o fato,
periodo do fazendeiro ainda correspondeu à unidade de es-

estaria de acordo e-
cletismo do modern style, do manuelino, do normando...

Localiza a manifestação do gosto neoclássico desde a me
tade do século XIX, fazen
deiros do interior para a cidade, onde passavam resi-a

si-Reconhece-odir.

os Campos Eliseos, até a Barra Funda,tuadas desde a Luz,

diretamente calçada" ,residências na
classicismo do primeiro bar-configuradas de acordo

essa arquite-italiano do século XVII. Para o autor,roco
São Paulo,adaptado às condições de rece-tura teria se

estiloaclimatando-se aindabendo alpendres laterais, o
daapósna

160
li
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Ir

de um pavimento sobre porão",

> r 1- 11lí I 

d
"casa o periodo

ao lembrar que

e um sentido

"do industrial"

na sobriedade que veio com os

com o

com o

e sem longa história por evocar? 0
terizada pela falta de intimidade com o

como também "nas

tanto nas "residências apalaçadas"

medieval do trabalho. Mas no Brasil heterogéneo,
cularmente em São Paulo, que estudamos em

trar tradições nacionais, valores religiosos

tilo" e que o



grande imigração, a década de 80. Na sua o

engenheiro arquiteto Ramos de Azevedo-representa o neo
classicismo italiano adaptado, diferente daquele da
te paulista".(40)

Como já foi observado, certos aspectos do ecletismo de

ção imigrada: arquitetos, mestres
estrangeiros, o

tradições ornamentais
de

haverem aprimorado sua
formação na Europa. Vigorava o sistema de encomenda, e

como parceiros, escolhiam
os partidos dando espaço à considerável

tendo como valor máximo a exclusivida-
Foi também caracteristica dessa fasede . de mudanças a

Iora identificado o cliente,com ora
Eartista que lhe fornecia modelos. compreensível

român-
modelosticas dos estilos, históricos e

nacionais, italianos
templos

Revelam em sua fantasiade uma origem distante. eclética
face da memória. Mesmo

aqueles que se voltavam para as tradições próprias do pa-
contraditóriois, estilo

encontravam os traços da presençaneocolonial, portugue-
recor-

161

!

sa. E tal foi a feição diversificada de São Paulo,

compreensão,

estando em uso
o que mostram as vilas toscanas dos

com o

a serem adotados,

"gen-

gama de soluções e

de São Paulo e outros edifícios construídos como

assim realizadores e clientes,

São Paulo estiveram fortemente relacionados a sua popula-

que predominassem entre os imigrados apropriações

oscilação do artesão,

arquitetos e artistas brasileiros

que a imaginação pode ser a outra

✓de várias procedências. E igualmente relevante o fato
que lhes favorecia afinidades com

artistas, decoradores,
de obras, pedreiros eram em sua maioria

como foi o caso dos adeptos do



tada por costumes de diferentes origens, poetaque o
Guilherme de Almeida, a chamou Cosmópolis descreverao

Aspecto central do fenômeno eclético, o desprendimento da
variedade de estilos disponíveis passa a exigir uma arbi
tragem. Tanto motivações religiosas, sociais, políticas,

. éticas e morais quanto psicológicas arrancavam do passa
do soluções para o presente. 0 neogótico era entendido na
época como preferencial para igrejas, o barroco para tea-

o estilo representasse ou designassetros, f ina-como se
lidades do edifício. Em outro nível de motivações eme
resposta a exigências éticas, morais de decoro,e o
rocaille enobrecia a sala de visitas, en
trava pelo cômodo mais informal ou mesmo pelo quarto das

Aspectos de diversos estilos conviviam entrecrianças. si
num mesmo objeto.até numa mesma

ressaltado é o desprendimento de caracte-0 que deve ser
risticas antes entendidas como solidárias a certos modos

acompanhado do restabelecimento de elos oude construir,
sociedade que a propõe recebe.e

Enquanto a visualidade atende exigências signicas de re-
ornamento vai se tornando independente dapresentação, o

ponto de não se poder falar mais em forma,construção, a

afirma-seconstrução se separam, aornamento esuporte:
ter-do objeto.imagem

profunda redução da experiênciamos,

162
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seus quarteirões na segunda década do século.(41)

na verdade,

casa e

a uma

de sua dissolução em signo e

o art nouveau

nexos entre a obra e a

estética, que

0 ecletismo correponderia, nesses

porque se trata,



Estesse traduz
reduzidos re-

signifiçadospertório, outros, que
estritamente visual.suplantam muitas vezes

Vários autores viram no ecletismo um fenômeno de degrada-
estilistica que

no estético.

163

não

serão

ção

sua dimensão

na codificacão rigida dos estilos.

merecia ser investigado no terre-

passarão a realizar
a códigos figurativos e, como sinais de um
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Residência Lupércio Teixeira de Caaargo, em 
venida Angélica, projeto de Domiziano Rossi 
pelo Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 0 
vila suburbana entrou em São Paulo através da 
liana, como também dos chalés suiços. 
tura residencial da cidade, 
dins, emprestando-lhe caracteristicas 
modificando a paisagem urbana.

São Paulo, a- 
construido 
modelo da 
vila ita- 

Inovaram a arquite- 
destacando-a por meio de jar- 

internacionais e
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Residência Lupércio Teixeira Canargo, com mobiliário 
decoração interna realizados nas oficinas do Liceu de 
tes e Ofícios. Pintura decorativa de Ernesto Frioli.
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A arte reproduz a arte

0 que os catálogos mostravam,
o gótico, o românico oferecidoseram

para serem revividos, conforme se acreditava próprioser
estilos neoclássicos,da arte; da

barroco reviviam como obras novas. William Morris refe-
imita-

ção . como
procedimento inerente à atividade artistica, imitava o
processo de renascer. Mas nem sempre ressurgia, talveze
exatamente por isso tivesse ocorrido o revivalismo; li-no

imitava-se até o efeito da arte,mite, para usar uma ex-
cara aos teóricos do fenômeno preciso

o autoreferir-se da arte foi um fenômenoter em vista que

a

ornamentação chegou a se tornar uma metáfora da própria
arte.

Esse período demonstrou também a capacidade acumularde
de reunir todas as riquezas. Numaexperiência artística,

qualreferência à sociedade vitoriana do século XIX, na
devidasmanifestava fenômeno semelhante (guardadas asse

poliva-Castelnuovo chama a atenção paraproporções), a
lência, considerando-a própria de uma sociedade segura de

mó-o normando;estilo toscano,

186

pressão

•Q I 
í I

os manuais ensinavam a pra-

o veneziano,

como a imitação da imitação dariu-se ao fenômeno

sua capacidade tecnológica.(42) Uma cidade como São Paulo

ticar. 0 clássico,

neorenascença, do neo-

comportava o

kitsch. É

abrangente e que na estética, decorativa que estudamos,

A arte imitava a arte. Ao enfatizar a imitação



■

zidos no Liceu, orgulhoso e envaidecido pela sua compe
tência . A arquitetura suburbana dos cottages ingleses,
dos çhallets suíços e das villas italianas chegava à ci
dade. De maneira geral, valiam tanto alguns estilos quan-

podiam mesmo ser trocados:to outros, entravam agora na
vida das cidades ditados por uma nova ordem, a moda, cu
ja racionalidade externa às transformações artísticas na-

a duraçãoda tem a ver com a permanência estética.com ou
Em estudo recente sobre o assunto, Gillo Dorfles chama a
atenção para a dinâmica de imitação renovação no campoe

relacionando o fenômenoda moda, revi vai aao e rea
daptação dos estilos, observável até os dias de hoje; ob
serva a existência de constantes estilísticas na esfera

não de todo exauridas.(43)da moda,

somente a transposição de mo-0 ecletismo não representou
considera-delos isolados, mas a coexistência de modelos

a justa posição de diferentes est i-dos de igual valor,
convivência por permutações, simbioses

copresença de vários modelosNo extremo, a em
liberdade do que a norma,um.

portanto, redescobri-lo
maleabilidadesuano

evidencia a capacidade de ajuste aos
disponíveis e aos novos

programas de vida que emergiam naquela fase de crescimen-
Semper, estáva-to da cidade.

167

Em oposição ao que pensava

para a adaptação se

mos diante de uma

veis de estilo inglês,

los e mesmo a sua

e mais ainda a
e fusão.

Muito mais a

francês e espanhol que eram produ-

situação na qual novos materiais viriam

materiais e recursos técnicos

campo aberto à experimentação. Na

* dissolução da norma. E possível,



adaptar a velhas e cristalizadas formas.(44) Cimento,se
e vidro, ligas amorfas possibilitavam

contrário da pedra e do tijolo, explorassequeao se o
significado plástico da forma arquitetônica. Consideran-

séculospor a
feitura dos moldes e das fôrmas, entende-se que pudessem
realizar experiências com base na imitação de pró-suas
prias tradições.(45)

0 periodo das realizações ecléticas foi marcado por alte
rações na produção que transitou entre o processo artesa-
nal e descre
vendo um processo linear, mas comportando atualidades e

Ainda que estes aspectos da produção não devamatrasos.
tomados por determinantes únicos do objeto artístico,ser

insidem fatal e diretamente sobre conf iguraçãoa sua e

como mostra a experiência internacional, e
a experiência dos países recém-saidos deem particular

Esses não dispunham da matéria-pri-uma economia agrária.
e da mão-de-obra capaz de realizá-nem de processosma,

-los, dispondo entretanto dos desenhos, que chegavam pri

meiro .
Os múltiplos modelos e as inúmeras variáveis desse qua-

agra,
conformeé ensaiada no um a um,mais do que no geral, os

dessa fase manufatureira. Na impossibilida-procedimentos
levados a destacar variá-constantes,de de resumir somos

a sintese entre as especulações for-

-J— ——■

J
veis

••
>

168

não

~ ,__H

estruturação,

solução,

a organização industrial do trabalho,

do-se que os artesãos tivessem dominado

massas e

dro o tornam de difícil exemplificação. Mais do que a re-

e constatar não

ferro, aço

exigem que se examine a prática, porque



mais Se
di-

A indús-

um repertório estilístico, tornando-o passível de ser
combinado e montado, constru-

materiaistivos. Os novos vistos pela cultura artística

lor predominantemente plástico e visual.

169

pelas reduções estilísticas e
pela inversão de valores construtivos e formais.
riamos que se caracterizou
fosse imperativo definir tal momento em uma palavra,

como acontece nos sistemas

trialização havia reduzido o teor formal às convenções de

mostravam-se permeáveis a uma estruturação formal, de va-

e a experimentação técnica, mas o desmembramento.
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London and River Plate Bank em São Paulo à rua 15 de No
vembro, 1922 - 1923, construído pelo Escritório Ramos de 
Azevedo com estrutura de ferro. Ocupado em 1933 pelo Ban
co Comercial do Estado de São Paulo e atualmente pelo 
Banco Itaú.
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ferro estrutural e o ferro
revestimento encobrem o trabalho
o ferro artistico expõe um valor constru- 

0 vidro armado foi executado pela empresa de de- 
Sebastião Sparapani com desenhos dinâmicos que se 

à leveza conseguida nos portões feitos nas ofi- 
da serralheria do Liceu.
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POR DETRÁS DO ESTILO

Examinaremos algumas obras características do Liceu que,
como já assinalamos, correspondem à ambígua compreensão
dos estilos, identif içados

pelos quais
signos

es-
Ao invés de

às ma
nifestações de uma vontade geométrica simplificadora,e

se manifestouque
produção de um passado pelo estilo neocolonial. Por de
trás do estilo e das figuras a que se reduzia, experimen-

principios formativos;
mais do que qualquerfinalidade, outra, era

dando-lhe um sentido.correr

175

__

so-

tavam-se novos

tilo propulsionava a

materiais e novos

a unidade da obra,

se buscava uma sistematicidade capaz de tornar os

experiência prática.
I

mas sua

manejáveis nas condições de industrialização do trabalho.

gir aos empréstimos e transposições neoclássicas,

e à

Focalizaremos apenas três momentos que mostram como o

em certo art nouveau e no art déco,

realizar um inventário exaustivo, preferimos nos restrin-

fóricos e alusivos, no limite meros códigos
com aspirações diversas, meta-
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escultura de Ramos de Azevedo.Detalhe do Monumento:
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homenagem 
de 

fundido 
orientação do mestre G.
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em
Liceu
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a Ramos de Azevedo diante do 
Artes e Oficios, de autoria de 

nas oficinas do Liceu sob 
Rebellato.
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Edificio do 
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ensino
do Liceu não deve fazer supor que predominasse modeloo

Há in-
inicio da Reforma Ramos houve uma

predisposição para se adotar aquele modelo - como atestam
qual a escola se instalouno

em 1900 (projeto de Domiziano Rossi realizado pelo escri-
colaboração de pessoal do

de Domiziano
Rossi,

0 edificio do Liceu à avenida Tiradentes onde se encon
tra hoje instalada a Pinacoteca do Estado, de planta si
métrica ,
truturais,

As modenaturas
regulares acentuam a horizontalidade do edificio, arrema

horizon-
elementostais,

177
cons-

tacando-se os elementos de sustenstação.

A valorização do desenho de concepção clássica no

coincidente com a valorização dos

dicios apenas de que no

tório Ramos de Azevedo com a
Liceu) e em particular a presença no Liceu 

I

a quem se atribui a difusão de Vignola.(46)

neoclássico nas obras realizadas em suas oficinas.

o prédio iniciado em 1897,

sublinhada por colunas próximas à parede, des-

1. As Transposições neoclássicas

apresenta uma repetição rítmica de pilastras es

tado por cornija. A valorização das verticais e



II
confirma a procura de uma expressão clara,trutivos. em-

res-
valores clássicos propostana

à instalação dos cursos e das oficinas do Liceu,di-nado
vidido em dois pisos relativamente coincidentes, e de

nada impede a
moldu-

doras
pe-

za do uso de cada elemento sintetiza os ideais nomeem
dei-

edif icio, o
rompimento com a linha severa da aresta, a fuga da pla-

enf im,neidade das paredes, certas dinâmicas

foram inicialmente
projetadas para serem recobertas por massa, o

ocorrido devido a dificuldades no custeio da obra. Jária

Giovaniuma visão moderna como a dena década de trinta,

Bianchi alertava para as vantagens de mantê-lo inacabado.

intençãoAgradou ao século XX que ficasse entre aea

estrutura.(47 )se desvendasse apossibilidade e que sua
Notemos rapidamente que tanto

manifesta-de ferro e cimento são tipicaso neogóticomo
178
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sugestões

que não te-

xar desapercebida a vibração do contorno do

o neoclássico de tijolo co-

Nota-se também que as caracteristicas que tornam o edifi-

e colunas uma solução dada diretamente pelo corte

grande solidez. A unidade do conjunto em

que foram caracteristicas da sensibilidade pós-clássica.

bora as colunas já mencionadas se apresentem roais como e-

cio apreciável aos olhos do século XX,

construtiva elevada a valor decorativo. 0 edifício dest-i-
salva, pode-se notar os
lementos ornamentais do que estruturais. Feita esta

dreiro qualificado nos princípios da construção. A clare-

clareza de cada parte. Observa-se nos frisos, nas

dos quais se retornava ao clássico. Mas não se pode

tijolo e pelo seu assentamento, prova da presença do



coes do século XIX, de geratriz combinatória. A chegada
dos tijolos, por volta de 1860, havia tornado possível a
abertura de vãos e
nando o aparecimento do neoclássico São Paulo, ondeem

se dispunha de pedra, esclarece Carlos Lemos.como-
Sabe-se que o neoclássico de tijolos existiu também na

França e Itália, onde se fez a experiênciaInglaterra, em
pedra. (48) Sem dúvida a aparência do tijolo em um edif i —

neoclássico ofendia a visão do século XIX, muito maiscio
revestimentodo que

frequentemente sulcada no formato da pedra, podecomo se
observar nos edifícios da Secretaria da Justiça e da A-

constru idosgricultura, na

São Paulo.

A prática do revestimento e a prática do ornamento na ar
quitetura mantiveram sempre estreitos contatos entre si.

0 ornamento certamente atende a necessidade de preenchi-
se deve tanto

à exigências de índole visual: exemplo, que
pedra podia prote-ferro,
Azulejos e cerâmi-ger o material contra a ação do tempo.

como também as tape-

frisosAssim,guma coisa naquele lugar.
trêsgregos evocam técnicas construtivas

caneluras verticais,
cobertura. Acem representar ma

deira deixaria marcas na arquitetura de pedra; a pedra na
179

I

não

não

al

em massa,

a pintura a óleo sobre madeira,

a sua dissimulação pelo

a aproximação das

na opinião de alguns
a cabeça das traves da

cas surgiam para aquecer o ambiente,

mesma época que o do Liceu em

os triglifos dos

mento de algum vazio. Já o revestimento

çarias. 0 ornamento nasce da lembrança/imaginação de

anteriores: as

janelas, proporcio-

autores, pare-

sabe-se, por
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Liceu de Artes e Ofícios, onde 
e revestimento figurativo qae não



de tijolos; acordoc iraento. De
o ornamento satisfazia a necessidade de

preenchimento motivada por algum vazio deixado pela mu-
imagem remanescente.dança técnica,

Em fins do século XIX, a Europa estava diante da satura-
de equívocos arquitetônicos devidos ao

limiteponto
início do processo

autor do grito de morteAdolf Loos,entre nós. ao orna-
propagava então um principio de revestimento,base-mento ,

ado em Semper,
na pele casca dahomem e na natureza,

0 principio consistia em se evitar qualquerárvore. con
fusão entre material revestido e revestimento,o que equi
valeria a dizer aos estucadores todoapresentassemque

menos o dos tijolos.(49) Faz parte datipo de ornamento,
história do edifício do Liceu a suspensão do revestimen-

0 projeto também previa uma elevação da área central,to.
cobertura em cúpula e ornamentação alegórica de
destacadasfiguras

d if içado.

» foi construídoApós a morte de Ramos de Azevedo, em sua
verticalmente àelevavahomenagem um monumento que se

defrente do edifício do Liceu,
Projetado pelo escultor Galileo Emendábile,altura. pro

fessor do Liceu,
afoi oferecido cidadelo mestre Giovanni Rebelato, em

181

i

com uma

era uma

com mais de cinco metros

do processo europeu coincidia com o

contrando-o no e na

com esse exemplo,

ção do ornamento e

os tijolos na de ferro e

que considerava o revestimento natural,en-

e fundido em bronze em suas oficinas pe—

do corpo do edifício, que não foi e-

encobrimento e à simulação de materiais. 0



1934 e traduz preceitos neoclássicos ainda vigorem na
queles tempos. Os monumentos, dosao obras

com-
esse

0 monumento em homenagem a Ramos de Azevedof im. ergue-se

sobre uma praça circular, espacialidade se ex
pressa em termos frontais
pela construção da base e pontuados por esculturas de fi-

alegorias em bronze voltadasguração humana, para as qua-

Acentua primeiramente a frontalidade dotro latitudes. e-
dificio do Liceu, reiterando-a pela posição da escultura
que domina seu ponto mais alto: uma estátua equestre cuj o

a seu
A escultura é levantada por colunas dóricasprogresso. e

arquitrave de sustentação. Sua frontalidade é proporcio
nal a duas colunas, e

em termos de medidas •terpretação do espaço planos. Ae
adianta ao Liceu, indicando sua frente. Estáestátua se

elevada sobre um pedestal de maneira a ser vista dis-a
tância e oferecer seu perfil ao passante da avenida. Efe-

visão distância, pelao conjunto exige ativamente, a
alado,qual se pode percorrer

que delimita o corpo daspela linha de contorno precisa,
figuras. Todas elas estão liberadas da massa arquitetôni-

r
f or-As figuras quedela se distinguem com nitidez.

intemporais ea alegoria ao progresso são universais,mam
estão imobilizadas. Protagonizam um discurso abstrato:es-

As quatro personagens fe-são alegorias.tão no lugar de.
expressão, corporif icam asmininas, impessoalizadas, sem
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ca e

mas sua

a silhueta clara do cavalo

como se sabe,
dominio espacial, definem e qualificam seu redor

sua lateralidade a quatro, numa in-

cavalo é alado, aludindo à elevação de São Paulo,

• preensão que não exclui a arquitetura projetada com

e laterais claramente definidos



arquitetura, engenharia, pintura Aescultura.artes: e
frente do monumento à elevação de São Paulo está Ramos de
Azevedo sentado, em acentuado tratamento linear, e uma
certa torção da figura impede que se paralise sua imagem.

edif icio,o os
A retirada do monumento de seu sitio origi-construtores.

ocasião do alargamento da avenida, calounal, por o seu
diálogo com o entorno. U-

diante da Escola Politécnica.niversitária,

nota a presença de certos princi-Além de obras em que se
Of icios utilizava-sepios

do clássico enquanto motivo decorativo,
0 datema

linear da silhuetareduzida ao contornofigura humana,
prestava-se bem ao tratamento da superf ície dosn it ida,
cerâmicas esmaltadas. De certa maneira,

sarnento já era um clássico internacional consagrado desde
cuja experiência marca o desen

volvimento da cerâmica inglesa e os primórdios do desenho
métodos

de esmaltar cerâmica veio permitir a produção regular de
a

colaboração de artistas
lor da moda”, motivo pelo qual utiliza desenhos descober
tos pelos arqueólogos. 0 nome da fábrica de 1768 era

(50) 0 Liceu vale-se do motivo clássico já apli-trúria.
cado à cerâmica inglesa da mesma maneira que dos motivos

outrasde

183

E-

tantas proveniên-

estão

planos da louça japonesa e

Hoje ele se encontra na Cidade

e desenhistas e reconhece o

esse ca-

“ va-

jarros e

a iniciativa de Wedgwood,

aplicando-o a va-

medalhões, vasos e objetos de arte. Wedgwood conta com

No extremo oposto, voltados para

sos, jardineiras e outras peças de cerâmica.

industrial, depois de 1769, quando o dominio dos

clássicos, 0 Liceu de Artes e
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cias,
maltada para e domi-

uma variedade de soluções. Outra versão fartamentena-se
divulgada pelo Liceu foi a interpretação clássica reali
zada pelo século XVIII francês, da qual resultaram os es
tilos império e diretório, A
observação do motivo império aplicado no revestimento das
paredes do Clube Comercial exemplifica até que ponto o
estilo já havia se transformado em repertório figurativo,
composto de elementos básicos articuláveis.

Além dos tradicionais temas da arquitetura que compõem o
repertório de signos neoclássicos a coluna, pilastraa

f es-
ânforas, e

espirais de folhas de acanto, moti-
em-

bora fossem muitas,
regular,

repetiam-se alternadamente dois motivos, mo
tivo alternando-lhe a posição em solução simétrica. Todas

disposições se prestavam a decoração de frisos. Aessas
disposição simétrica era usada para coroar portas e jane-

a composição heráldica daie
resultantes podia individualizar certos espaços. Os qua
tro cantos do teto de um cômodo, como pontos de intersec-

eram o ponto de encontro de motivos simé-ção, raro
Outra articulação de motivos muito frequentetricôs. era

a concêntrica,
185

não

toes e guirlandas,

em mobiliário e decoração.

repetia-se o

em torno de luminárias do teto ou frisando

punha-se o motivo em repetição continua e ritmo

vos figurativos eram organizados em combinações que,

e os arcos , os elementos figurativos básicos eram

assim como utiliza o motivo pintado em cerâmica es-

de origem romana. Os

tinham articulações previsiveis: dis-

cerâmicas em relevo. Tudo é tentado,

grifos, palmetas, volutas

las, para preencher arcos,
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Detalhe do Clube Conercial, São Paulo, 1928 c.
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uma técnica a outra,

^•3

As obras realizadas nas oficinas de cerâmica 
naria do Liceu indicam a total dissociação entre 
suporte. Um mesmo motivo transita de 
de um objeto a outro.
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Nos espaçosteto . modulados pelo
colunas,

rados pela demarcação de um quadrilátero ou de painéis de
papel ou tela. Tudo reberveravatecido, múl

tiplo, à profusão. Tudo respondia à exigência de preen-
à vontade do repleto. Já

A linearidade dos moti
vos
vam gosto pelo contraste entre o desenho fundo, que

por meio da pintura a sobrecores
ornamentos de estuque em relevo. Era como desenhose o

o relevo não tivesse chegado a ex
pressar com clareza... As alegorias decorativas devem ter

época, apare-
ali, devidasas

heróis da cultura de massa podemproporções, iden-os ser
tifiçáveis. A ornamentação alegórica correspondia a um
gosto culto e erudito pela forma indireta com aludeque
metaforicamente ao que não está lá. Não se pode descartar

certos clientes dessa estética orna-
sensaçao de uma cul-mental estiveram identificados com a

tura intangivel

As composições decorativas existiram em profusão. Exemplo
dos ornatos fabricados em bronze cin-

mobiliário.domadeira A

contráriosleão I e FontaineDavid, * aPercier que,

137
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solução fora encontrada pelos desenhistas do estilo Napo-

1

se mantinha até mesmo

assim como hoje, guardadas

também o fato de que

só na alusão do tema figurativo.

ocupação do vazio,

e a clareza do contorno das figuras propostas revela-

os vãos cheios eram reite-

cendo aqui e

chimento e

e inatingivel.

e tendia ao

e o

a ser destacado é o
zelado para aplicação sobre a

não havia mais nenhum comedimento clássico na dispositio.

viesse frisar o que

se tornado figuras reconhecíveis por essa

ritmo de pilastras ou
os limites do próprio
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aplicados 
a vitória.

significam 
atributos 

recepção e à 
figuras aladas referentes à 

pensamento elevado.

A *

exaltação e 
coroas, que 
são também 

aludem à

presente nestes signos 
p signincaao iconográfico e advém 

heráldica, do ixo central que põe. em 
contrapostas figuras aladas, as folhas

sentido de dominio 
signif içado 

do

Signos emblemáticos 
elevação, a 
vitória: as 
palmas, que 
vasos que 
outras 
emblemas do

mobiliário evocam
São emblemas 

as realizações; 
da fecundidade; 
fertilidade. 0 elmo 
espiritualização

fundido e acessório para lareira 
do Liceu para a residência



desnaturalização dos materiais,
traposições precisas de duas matérias. ma
deira adotavam, entre outros procedimentos, or
namental da canelura em baixo relevo. re

ma-

deira servia também à racionalização do ornamento pré-fa-
b r i c ad o . 0 Liceu produziu-os para mobiliário de dormitó
rio (leitos, armários, cadeiras, psiquês), depara mesas

consoles, bufês e cômodas de sala deescritório, j antar.
inicialmente

século XVIII,delos. Criado em fins do oposição àsem
fantasias e caprichos rocailles, mobiliário impérioo
revalorizava a linha reta. A coluna, expressão

w dacomo
verticalidade por excelência, mobiliá-

concebido dentro de uma visão arquitetural.rio Era a ba-
a viga de sustentação do tampo, faltando leõesse, a-.

lados emprestados dos romanos de alego
rias de sustentação.

A regra geral do periodo foi a transposição: de um mate
rial a outro, de uma obra a ou-

de uma idéia a uma figura. As cerâmicas de jardim,tr a,
ilustram como motivosbancos e vasos, os

para a técnica da cerâmica em relevo e para os
mais compromissosmentos da modelagem já não mantêm

de Napoleao.austeridade da estética em vigor na época
Mostram afinidades com aspectos mais pictóricos inde-e

apelosterminados da superficie dos objetos do
189'

procedi-

não

asportadostr^r

não faltava nesse

com a

e uma variedade

a solução

de uma técnica a outra,

e com os

Já o aplique em

Foi inevitável que os ornamentos desenhados

davam preferência às con-

levo de cinzelado metálico em bronze dourado sobre a

para certo tipo de móvel acabassem percorrendo vários mo-

Em respeito à
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neoclassicismoN a o pres-
Foi desde um daresgate

aca
bamentos ,

Representou a modernidade, foi modafantasia. que
Significou para a época, conformedivulgou os antigos. a

simpli-um procedimento despojado,mentalidade do Liceu,
dado o seu teor geométrico.ficado,
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tou-se para várias finalidades.

sao e

racionalidade construtiva até um motivo aplicado em

concepção eclética do Liceu,

foi tomado tanto como ordem quanto como expres-

iraaginário mais fantástico.
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2. Tendências Modernizadoras

Liceu de Artes e Ofícios tornou-se difusor dalo, gamao
de manifestações que compunham o então chamado estilo mo-

nome de moderno tanto à decoraçãoderno. neo
clássica quanto à tendência ao plano resultavaque no

art nouveau.

Um exemplo disso foi o Pavilhão de São Paulo na Exposição
Nacional de 1908, de planta hexagonal, cuj o traçado * e
também de Domiziano Rossi. Realizada por encomenda do Go-

Ramos de Azevedo,verno do Estado ao Escritório obraa
desenhoconta com

e Artur CastagnoliAdolfo Borioni, Felizberto Ranzini *

ornamentaisf iguras do
João Pellio-escultor Lorenzo Petrucci modeladas por e

orientação de profissionais,emportanto,ciotti. Segue, a
vinculados à formação artística dos alunos do
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a participação de vários artistas do

sua maioria

com esculturas de Amadeu Zani e

Sem vocação para a ortodoxia.

neobarroco ou às manifestações

Dava-se o

nos primeiros anos do sécu-
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Sorgenicht, diante das quais se 
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1

Liceu.(5 1 )

A tendência para o plano, combinada com as formas desen
volvidas pelo barroco, aparecimento de
superfícies irregulares e resultantes, podemcurvas que
ser observadas

presentes no bar do Teatro Municipal dedos vitrais ■íra
A ilustração do sofáSão Paulo)

com espelho produzido nas oficinas do Liceu exemplifica
af in idade barroco,art nouveauentrecerta o e o o

A obra compreende um assento
que se situaconjugado 4a na pa-

proporcionando o envolvimento entre componentesrede, da
sala e manifestando o gosto pelas coisas relação. 0em i;

móvel repercute e reverbera pela parede. Nela não encon
tra limites fixos; superf ície recobertaa
por espelhos é destruída, tornando-se incorpórea.

E provável que essa tendência para o plano tivesse cor
respondência cora

necessariamente bidimensio-praticado sobre papel,j eto,
nal.

dessaobtém maneiraEmbora curioso,

sulta da coexistência do principio de simetria com a li
docaracteristica art nouveaunha sinuosa (a qual foi

0 principio de simetria impede,floral e orgânico). ame-
poislinha de força, tenden iza, a
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vinha favorecer o

em pormenores de edifícios (como na moldu-

a crescente autonomia do desenho do pro-

traço que tiveram em comum.

e em mobiliário da época.

um espelho emoldurado,

nem sempre é satisfatório.

ao contrário,

quando não destrói a

o resultado que se
Vale a pena observar o que re-
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do art nouveau no  
do século: pedestais e vitrine giratória 
miada na Exposição de St. Louis em 1904, 
Bernardino de Campos - presidente do 
na época (vitrine publicada por 
buicào slo Estudo do Art Nouveau) .



equilibrar. o
ca

racterização simplificada e despojada, até mesmo austera,
espírito moderno do século XX. (52)*

Desde os primeiros anos do século,
mobiliário de lavra do Liceu a franca exposição de sua

quase admissão de valores estruturais.estrutura,

Referimo-nos, mobiliário desenvolvidoao a
partir do rigor das ortogonais que interessou Liceu,o
nos moldes da experiência inglesa do século XIX. Neles a

confund ir com o
Soluções articuladasritmo das verticais. aquelascomo

e paredes - acusam um critério económico de utilização do

namental.

Uma estante para livros realizada pelo Liceu em 1904
Exposição Internacional de Saint Louis,presentada na

premiada, obrase demonstra deonde parentesco com
Mackmurdo, proto

que tirava proveito deart nouveau na Inglaterra, tradi-
vasados reforçam a linhações célticas.(53 ) Nela, os
que dessa maneira liberase

floral. Na elaboraçãosugerindo um motivo dano espaço,
vasados se tornam agentesmadeira recortada,

0 jogo de cheiosativos da definição visual do objeto. e
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ser-

E fato da maior relevância que

de assentos e mesa,

ornamentação é geométrica e chega a se

o or-

e a-

os vazios ou

armários ou de assentos

espaço físico,

que marca o

art nouveau viesse se manifestar em São Paulo em sua

com abreviações entre o construído e

de assentos e

nota-se em determinado

compensar e

representante do art nouveau inicial ou

pentinada ou linha chicote,

no limite,
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modelo 
com 

semicírculo.
desenhos originais de 

Poltro- 
com en- 

1790, apro-

executados na oficina de
As cadeiras Windsor, 

pelos holandeses 
na América.

l-.
fer-

<588®
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ws

* *

Móveis .em estilo inglês 
cenaria do Liceu de Artes e Ofícios, 
ao que tudo indica, foram feitas pelos holandeses e de
pois introduzidas na Inglaterra e na América. Destinadas 
às casas de campo, passaram para as salas de visita das 
casas da cidade. Na foto: adaptação do modelo holandês 
desenvolvida no século XVIII por Chippendale, com espal
dar de barras e arma- ção com cinta em semicírculo. Ca
deiras no estilo Chippendale, desenhos originais de 1770 
- 1780, com espaldar gótico e motivo em arabesco, 
nas de braço e canapé desenhados por Hepplewhite 
costo em forma de escudo, original de 1780 
xidamen te.

Lr:**

■iító-

1
‘R • • ’ ■



• Ii

I!

vazios sua própria estrutu-para
ainda que nesta peça o efeito geral der ivera, pro

priamente dos vazios, prevalecendo uma intenção de preen-
o móvel repleto dechimento

ornamentação.
mensionalidade, plástica e

avolumar a superfi-
No lugar dos motivos alusivos

ao gosto do ecletismo historicista, motivoà cultura, o
vegetal em sua vitalidade li-tema

desde o EgitoTendo sintetizado a vocação profun-near.
motivo vegetal passa a pulsar pela e-da do ornamento, o

desviando-se do tema paranergia da linha, f ixarse na
A experiência visual passa a se

valores sensíveis da linha ou valoresapoiar nos em es
truturais do desenho.

)

Isso pode nos ajudar a entender por que ingle
ses de linha marcada de fins do século XVIII eram também

Haviam alcançado resultadotão apreciados no Liceu. um
despojado e elegante bastante singular,

havia difundidoderação para com a madeira. Esse móvel
século,décadas dopela Europa ainda nas últimas antes

Expandiu-se tambémmesmo da voga do império francês. pe
co lonial .estiloonde recebeu o delas colónias, nome

distinguiu.-seThomas ChippendaleFundado por serpor
* a resistên-trabalho de ebanistas atentos às proporções,

estilo Chippendalecia do objeto e à solidez. 0 marcou
tamboretescadeiras, poltronas.
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forma da representação.

numa clara consi-

cie decorada do mobiliário.

reenvia e

os móveis

vazios valoriza a bidi-
ao contrário da ornamentação

identifica-se com o

e uma determinação de tornar

e cana

dos valores tácteis que serviam para

mesas e consoles,

0 jogo de cheios e

o ornamento
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estofados, armários e cômodas, bi- I

bliotecas conjugadas com mesas; mas foram as cadeiras do
estilo inglês que ficaram mais famosas, pela individuali-

se apresentando de acordomesmo
chineses, rococós ou

Liceu
de Artes e Ofícios foram realizadas as cadeiras no esti-

datadas de 1770-1780lo Chippendale, aproximadamente, no
modelo com espaldar gótico e nas adaptações do modelo ho
landês conhecidas como Windsor. Essas são evidênciauma
de empréstimos culturais de das tradi-outra natureza:

transportam para as cidades se adap-e
tam a novas situações. cadeiras Windsoras
não passavam despercebidos daqueles que buscavam a beleza I

no ornamento. Outras versões do móvel in
glês também estiveram presentes no Liceu, destacadamente
as poltronas de braço desenhadas por Hepplewhite, origi
nais de 1780-1790, conhecidas pelo estilo Sheraton, sendo
muito bem recebidos pela sociedade paulista os conjuntos
de canapés com assentos estofados, derivados de princí
pios semelhantes.

Por outro lado,
decorativo,meramente a-

presentando grande interesse por sua vocação simplif ica-
l

dora em proveito de valores da superfície e da linha. Pe
las técnicas da marchetaria e do baixo relevo, inscreveu-

introduzín-cabeceiras de cama,
de diversas tradições. A simplicidade
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pes de assentos camas,

na forma e

com a variação de motivos (góticos,
dade que as caracteriza,

do-se em móveis

sorte de móvel enquanto, motivo

coes rurais que se

o rural holandês) que configuram os espaldares. No

Móveis como

-se em portas de armário,

o ornamento art nouveau aplicou-se a toda
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mó-

e foi tomada por falta de tradição o
despojamento de certo móvel moderno. sig- I

nif icativos, floralornamento art nouveauo apareceu
brotasse da própria armação de

senvolvimento à superfície da madeira, dela nascendo or-
Cl ornamento que realiza uma transiçãoganicamente. entre

mostra-'sedois elementos, mais ativo
sobre a estrutura do objeto do que aquele que o preenche,

Um exemplo de ornamentação ativa é ofere
cido pela vitrine, cujos ângulos retos são transformados

Para os artesãos, artcom o
nouveau rompia a disciplina repetitiva dos frisos

permitindo certa liberdade figurativa por meio dementos,
maior liberdade gestual.Numa época tão marcada pelas com-

repertório histórico, arto
nouveau podia realizar uma ruptura compromisso com

Entretanto, maioria dos conhecidoso presente. na casos
realizados pelo Liceu, entra na área de gravitação dos
estilos decorativos. Nas primeiras décadas do século ins
tigou novas obras. Mas passou, de vida efémera como uma
linha sinuosa. dos uni-

Constante mesmo no Liceu foi somente a cuidadosa fatura e
o conhecimento da geometria,
cessivos desafios. Com os recursos geométricos, o

da natureza,partira
A geometriautilizando trans-

J !

II

ii

orna-

203

Esteve inscrito no ciclo da moda,

desse tipo de ornamento esteve também relacionada ao

a própria vegetação local.

o modelado de ramos de café.

e um

Nos casos mais

povoa ou marca.

e orna-

com que se respondeu aos su-

mento floral surge em abundância,

versos figurativos em alternância.

ou como se desse

binações ecléticas e pelo

vel mais económico

como se

que é articulador,
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tuadamente planos que lembram 
flor-de-lótus presente no guichê 
do teatro D. Pedro II, instalado 
São Paulo, no Vale do Anhangabaú, 
da década.
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A serralheria do Liceu dedicou-se a temas lineares, 
egipcios, 
grades da

' 11 ji —113

acen- 
motivos egipcios, como a 

e nas grades da escada 
no Clube Comercial em 
datado do fim da segun-
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B

porta da natureza para a ordem cristalina, /

mais orgânicas. Nessas ocasiões os
originais”, inovarema

”estilizam-se BIesperava que o per-
que

pios da geometria, que estava apta a resolver desenhoo
do objeto tanto quanto o desenho do edifício. Reguladora
da forma, capaz de subjugá-la seja de depontoera um

seja de um ponto de vista operativo;vista cognitivo, em
podia subordinar a forma à ciênciaoutras palavras, % aou

A universalidade geométrica estendia seu domíniotécnica. I

espiritual,
regulando-o

Tendo sido experimentada para a solução de todas as mo-
a geometria torna-se o estilo dos estilos,das, converte-

art dé--se em
co, o a-

Como se sabe, advémtrinta e quarenta. danos
e IndustriaisExposição de Artes Decorativas Modernas

Sob a designação 1925 EXPO.realizadas em 1925 em Paris.
DÉCO., mais deARTS. antecedendo a referida mostra, uma

revista L'Espirit Nouveau.dezena de artigos aparecem na
das artes de
do debate so-art décoaproximandocorativas, termoo

sobre a escalareflexãobre a renovação artística, da
ensaiosrevista contava comA

d'aujour-décorat ifde Le Corbusier,
reconhe-imprecisão do termo,
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Especulavam sobre a situação contemporânea

sentam as sugestões

í
e disciplinando-o.

valor absoluto e autónomo,como demonstra o

o harmonizassem por meio dos princi-

esse nome

, que advertia para a

último estilo decorativo em vigor no Liceu nos

humana e sobre a máquina.

técnico sobre qualquer interesse cultural ou

artesãos eram convidados

relativos a "l'art

da qual se au-

a serem

ou seja,
e deles se

d'hui"
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não tem décor.moderna Criticava oscendo que artea
exageros das artes decorativas dos últimos anos,lastiman-

adequada: dedo se
curso de trinta anos encon-

.Lembrava também que
industrial),kun s tge werb ( arteinventadoviam ex-
Arte aplicada e-

Efetivamente
explodir a con-os

cepção de ornamento tal qual era praticada na época das

são decorativa. embrica-
constatar que experiências diversas estiveram sob

0 art déco teve pontos de contatomesma capa. mo-a
vimento moderno e procurou a aplicação de motivos cubis-

Foi também tributário da contribuição dos puristastas.
Le Corbusier) e do(Ozenfant e Jeanneret, neoplas-este,

e Van Doesburg. Eramticisrao de Mondrian diferentes os
propósitos de Le Corbusier e dos objetos apresentados na
exposição de artes decorativas na Franca, como serão tam-

de Warchavchik e de Johnbém d iversas experiênciasas
Graz,

francesaOs objetos apresentados na eram uma
ao ecletismo,

estilos estavam encadeados no ciclo da moda e sucediam-se
formassido está-tào rapidamente que, se antes haviam

de modosve is, na segunda década do século não passavam
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"É

designios do projeto moderno virão

exposição

com o

artes aplicadas,em nome de uma nova compreensão da dimen-

ra expressão demasiadamente pejorativa.(54)

em São Paulo.

Mas é necessário mencionar este

os alemães ha-

a ausência de terminologia mais

trar termo mais exato”

mento e

notar que não conseguimos no

ao historicismo e ao art nouveau. Os

pressão que também considerava equivoca.
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Frisos 
geometrizados 
t icalidade 
15 de 
1936). 0 
roa o 
preto polido, 
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do edificio do 
novembro, projetado 

escalonamento 
edificio e 

outra

*
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Liceu com 
ao plano, acentuando a ver-
Banco de São Paulo, à rua 

Álvaro Botelho 
art déco
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por Álvaro Botelho (1935 - 

caracteristico do art déco co
marca a portada revestida de granito 
constante no repertório do esti-
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A tal pontotransitórios. foram cambiáveis superf i-e
ciais, decorativas

r

0 art déco,
í

seduzida pelo luxo e o barbarismo,leta, tornou-se um fe-
Expandiu-se pelos

Unidos,
qualno

ornamentação havia praticamente desaparecido ou se tor-a
nado subordinada à solidez do todo. Se em outros estilos l

havia sido evidente o interesse pelo detalhe, art décono
dominava a visão de conjunto, efeitos

tirando-se pro
veito da variedade de materiais combinados. 0 móvel art

espaço de escritórios e lojas com vitri-
associando-se funcionalidade.estantes,

j

Esteve presente nas salas e dormitórios de residências, v
económicas embutidos. Estatuetasdos déco

emprestados ao século XVIII, fo-
*do

manifestavaLiceu. geométrico se
de ferro,portasnas nas

quais se exploravam valores lineares e variações no efei- •i

to de superfície.

0 Banco de São Paulo no centro da cidade, projetado pelo
contou com a cola-arquiteto Álvaro Botelho em 1935-1936,
interna e nos re-
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Estados

nas do Liceu fabricaram o mobiliário geométrico,

a uma nova

nas versões

nômeno de consumo mais amplo.

boracão do Liceu na decoração externa e

nas esquadrias das janelas e

nas e

plásticos para a superfície do objeto e

que se passava a almejar que as artes

reconduzindo-se os

de pierrô e colombina,
ram reproduzidas em louça pelas oficinas de cerâmica

não se ativessem aos estilos e fossem além deles.(55)

chegando ao Brasil nos anos trinta.(56) As ofici-

déco programou o

0 tratamento linear e

saído do âmbito de uma clientela francesa se-



J

4

 4

T

l

<•

i

a^^1

I

---------

I

-Í7T*-^kl I • x . >

k ;

1

art décOí 
decoro.
e

í
I

í.

r
í

• ?\

. -•
r

| 1
- 3

9
- ’

.U
■<«

i -
V* #

â •

4 L 
TTT-

jTStrTBSffiíi’

do objeto supera a estética 
e o despojamento das vitri- 
afirmavam o inundo dos obje- 
vinham atender a praticidade

í?

a finalidade 
simplicidade 
comerciais 
e cadeiras

No do decoro. A 
nes e displays 
tos; as mesas requerida pelo mundo dos negócios.



0 arranha-céu é exemplar da ver-
valo-

à superfície.
0 friso vertical em cimento prensado se alinha à tendên-

acentuando-lhe elevação. Aa
portada revestida de mármore preto preto
e branco do piso derivam da opção pelo contraste. Os no-

admitidos em jus- I

mostram-se mais ligados à pro
dução para o mercado, produção r

limites de diferen-
0 art déco e o

desenho moderno estiveram muito próximos e podem ser dis
tinguidos pela ênfase simbólica presente no déco, à dife-

da síntese simbólico-estrutural ao gosto moderno. Arenca
a racionalidade dos pioneiros dessa hora

desenharam o propósito de abreviar distâncias entreas i

construtivo e decorativo, buscaram síntese dos doisa
0 decorativismo geométrico,termos, por sua

às exigências denão correspondeu necessariamentevez,
precisou coincidir obrigatoriamentesíntese,

podendodeterminações construtivas, soLar-se a
tratamento

de superfície e revestimento.
1891-São Pau-Graz (Suíça,geométrica dos móveis de John

lo,
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renovação

com as

Isso é visível na expressão

res mais geométricos,

para o cliente.

tendentes ao linear e

e os motivos em

a redução.

tes expressões que se tocam nessa época.

sensibilidade e

E conveniente estabelecer melhor os

taposição e sem variações,

vestiraentos em granito.

que começa a substituir a

cia dominante no edifício,

vos arranjos na repetição dos motivos,

ticalizacão dos anos trinta e da preferência pelos

1980) que representou o ponto mais alto na

ou seja,

elas e em muitos casos identificando-se com o

da decoração art déco era São Paulo.
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Cunha 
do

cação 
tas, 
sua 
las

de 
vitrais, 
maçanetas,

Residência 
São Paulo, 

de 
deve-se 
autoria 
e 

madeira
ei

Mário da Cunha Bueno à 
unidade do ambiente, 

geométricos 
desenhos 

de

rua Guadelupe, em 
resultante da apli- 

às paredes, pisos e por- 
John Graz. São também de 

as luminárias, jane- 
e mobiliário em

A 
motivos 

aos 
proj etos 

portas, inclusive 
e tubo cromado.
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w

é até provável que Graz tenha contado ôom apoio das ofici-
que não conseguimos comprovar mas sabe-nas do Liceu, o

executou alguns móveis of icinas dos Irmãosnas-se que
que gozavam de enorme prestigio na época e chega-Oppido,

ter uma marcenaria chamada Futurista.(57)

Os móveis de John Graz são uma homenagem à geometria, que
oferece a trama capaz de propiciar a Justaposição, com a

Os motivos ree-qual se realiza o Jogo
reencontram o volume geométrico, abstrato, uni-
Os móveis de John Graz são também fiéisversai.

à combinação inequívoca dastro das ortogonais, retas e
Ele disciplinava todosdo sólido e do linear. oscurvas,

móveiselementos do ambiente: como
que
en

riquecidos pela colaboração de Regina Gomide Graz (1895-
autora de um insuperável geometrismo aplicado1973), ao
aparecendo sob os motivos de tapetes, almofadas,tecido,

B

colchas.cortinas,

A obra do arquiteto
compreensão daauxilia1972) também1896-São Paulo, a

precursora Casa Modernista de 1928,questão. E autor da
concebida desde a construção até a

da forma pura aliada aos valores lógicos da sua constru-
luminárias deo mobiliário,A arquitetura, suaasçao.

unidadeo desejo de unidade da obra,autoria indicam
215
en-

"arquitetura interna”,

r am a

vocam e
e o preenchimento.

como se falava na época, expressando a vontade geométrica

ao encon-

às luminárias e vitrais, motivos de pisos e paredes,

Gregori Warchavchik (Rússia, Odessa,

dedicava-se não só aos

conversavam entre si. Vários de seus conjuntos foram
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o Liceu explorava também as superfi- 
1938 a mesa para a Alfândega de 
a um transatlântico.

por Warchavchik. Foto 
Warchavchik.
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articulações estruturais.breposta,

orienta pessoalmente os profissionais que
auto-

pela parti-se

lo ,
mais claros paraajudam a estabelecer parâmetros aceu ,

do último estilo decorativo.compreensão

É necessário ainda focalizaT a outra face desse fenômeno,
da esfera cultural e da infra-estrutura produ-expressão

As oficinas do Liceu particularizavam soluçõest iva. as
para cada cliente,

naqueles maismântico-historicista, quando
. Seguindo a variação do sistema de encomendas, o de

senho moderno foi inaugurado como solução exclusiva. Este
o moderno ia sendo in-fato chama a atenção para outro:

formais e habitava otroduzido em virtude de exigências
sistema de encomenda antes de se oferecer como possibili-

para o sistema de mer-em
cado.(59)

217
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executarão

dade para a produção

valorizados em suas

"moderniza-

cipação nos primeiros episódios do modernismo em São Pau-

uma oficina e

destacam pelas iniciativas inovadoras e

tanto no caso dos móveis de estilo ro-

série ou

dos"

encontrada ao nivel fisico era

e cuja atividade nos anos 20 e 30 já é externa ao Li-

tre edifício e equipamento,
que se expõem os materiais despojados de ornamentação so-

o desenho de móveis e luminárias de sua
ria. (58) Esses dois artistas, John G-raz e Warchavchik,que

Para a construção da Casa Modernista, Warchavchik instala
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azulejados com desenhosdos painéis

i

l

% Y 
~ %

rn m

residiu 
proj eto 
pelo

convento 
interna

rua Taguá, 
realizado

I

I i
|

de 
colaborou 

foi proveniente 
e

Casa Lusa à 
sua

n
■ k

Detalhe interior: 
colonial, original 
esteve associado 
co brasileiro.

do período 
neocolonial 

históri-

Detalhe exterior 
de Jorge Colaço.

de balcão-
do Carmo. 0

do património
aproveitamento 

da Igreja 
ã consciência

na 
de sua autoria 

Escritório Ramos de Azevedo, 
A.Borioni.

do 
liário e decoração 
ceu de Artes e Ofícios.

em 
em 

para 
forro da sala de jantar 

de Santa Teresa, o mobi- 
foram realizados pelo Li-

Ricardo Severo 
São Paulo, com 
torno de 1920 
o qual
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A produção de um estilo nacional

Desde a segunda década do século até depois dos anos 30,

tradições brasileiras. Essa incursão romântica às or i-
defesa das tradiçõesgens, tornouse

possível graças a Ricardo Severo (Lisboa, 1869 São Pau-
lo, 1940), criação dea uma renascença
brasileira, teve muito com os modelos da

estes também existentes no Liceu. A
criacão do estilo chamado colonial,

contrad icõesas com as
quais se defrontavam aqueles que lutavam pela construção
de valores afirmativos da soberania nacional. 4

particular e talvez
Luso-brasileiro,giado ponto de intersecção da questão.
1909, associa-se

seu escritório técni-
grande colaborador também no Liceu de

exercendo cargoArtes e desde 1911,

i

I

I
r

Diretor
<-• — i.

privile-

deOf icios

ele é atribuída a

em comum
a quem se deve

Ricardo Severo situa-se num

que não

imediatamente a Ramos de Azevedo em

expressão que por si já traduz

torna-se seuco e

fixado definitivamente em São Paulo em

renascença italiana,

o Liceu de Artes e Oficios difundiu um estilo baseado nas

ataque ao moderno e
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instituição até 40. Ho-
convicção política republicana,de feitomem

deixar Portugal, quando já formado engenheiro-arquiteto
pela Escola Politécnica do Porto, é autor reconhecido de
páginas significativas de antropologia, arqueologia e

Revista Portugalis,etnologia da qual havia sina
portu-

Havia se dedicado a investigações científicas sobreguês .
buscando antes doo passado português, Estado pré-uma

Há também noticias-histórica nação portuguesa. obrade
arquitetônica de sua lavra em Lisboa, datada de aproxima-
damente 1905. tradições portuguesas,
concebera a casa da Rua do Conde, considerar
exemplo de uma arquitetura de raízes, apoiada em tradi-

(60)

XE compreensível que chegando encontra
do grande desconhecimento da arquitetura brasileira, na

tradições lusitanasqual redescobre adaptadas * a nova
condição.

Sua campanha em prol de

caracterizar feiçãona
luso-brasileira. dos

manifestada naquela época pelavalores próprios do pais,
cosmopolita, Severoarquitetura de gosto eclético, que

essa
da trad ição.pe rmanência Suafez-se defensor damoda,

*-■

a critica à descaracterização dos

encontrava em qualquer cidade do mundo.

um projeto futuro para o Brasil.

do um dos fundadores e destinada a estudar o povo

que o havia

a São Paulo tenha

uma renascença brasileira manifesta a aspiração romântica

Sintonizado com as

A lembrança de Portugal parece confundir-se com

que se pode

Contrário a

coes rurais.

Vice-Presidente e dedicando-se à

Mesclam-se a ideologia nacionalista
de uma alma nacional que irá se

anos de guerra (1914) e
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com 
pernas 

da

esp inha- 
tremidos;

bola- 
hor i-

feitos 
da

J>
I 
I

I

J;r **

pés 
XVII

chanfrada com goivados 
moldura em corda e 

em grandes discos, 
em espirai; cubos com goivados 

bolacha; parafusos em metal.Transição

Móveis 
Contador 
tas, 
da e 
panham 
cio do XVIII.

<--Cl

12 gave- 
aba recorta- 

acom- 
• • ini-

neocoloniais 
em jacarandá 

almofadas com molduras 
vasada, pernas e pés 
modelos da segunda

no Liceu.
Bahia - caixa com 

em tremidos,
com torneados mistos, 
metade do séc. XVII e

de caixa
enviesados;

travessas torneadas
torcidos em espiral;

de
e XVIII.

Mesa baiana 
-de-peixe 
pernas 
chas e 
zontais; 
do séc.



fundamental de
mantém eseum povo,

No primitivo e no popular estariatradições.
republicana" .legitima da vida Severodade procura uma

A sua conferência "A arte tradicionalunidade na origem.
1914,realizada em torna-se uma das páginasbrasileira",

Brasil, e leque
dos séculos XVII,tradições portuguesasencontra nas

úl-reunindo documentação relativa aos doise XIX,XVIII
timos séculos nos exemplares que floresceram em Minas Ge
rais.

as-
cons-

trutivas dos indigenas primitivos,
tranhas e exóticas

.(61) Aponta a tradição arquite-
baseia-se nos registrosconvémtura e, »como

de Debret do inicio do século XIX. Observa a
portuguesa pelosdos caracteres de estilo da arquitetura

exigências de clima e dosrespeitadas asjesuitas (...),
lamentaè que

Ido século. Contradesde a metade
da arquitetura, seua

exterior sej ateor de verdade",
A casa é vistaexpressão da verdade interior.
Pretende que a arquiteturagan ismo,
naturalidade. Opõe-se.sej a simples, tenha ao

afetado que, segundo opi-artificial, suaao falso

t

I

■ ■

II

expressão

u

sincera,

materiais próprios do pais", não venham

caráter

ibérica em nossa

iniciais da história da arquitetura no

"perda de

de uma civilização,

com relação à vida das familias brasi-

como um or-

"a autori-

leiras”

mais se desenvolvendo,

sentam nas manifestações elementares decorativas e

ao cientista.

e ao

propõe que a

se expressa nas

“que haviam ficado es-

que é

"propagação

Considera que os fundamentos de uma arte nacional não

"perda do caráter"

convicção romântica era de que o

à imagem da natureza.
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ele pre-n ião .

primordiais,tende resgatar
telúricos.

A prática da arqueologia lhe rendeu rigor cientifico. Ao

classificar peças antigas, dedicava aindaa que se em
Portugal, conhecimento dos cânones estéti-dispunha de um

das tipologias construtivas e de procedimentos expe-cos,
a análise quimi-rimentais como e

Disso resultava a possibilidade deca dos materiais. a-
tribuição da peça a uma determinada civilização. A arte e

valores
como valores propria-de determinadas civilizações do que

foram temente estéticos.
Li-alizados álbuns de modelos fotográficos, para uso do

Artesceu ,
Reúnem motivos colhidos

a composiçãooutros elementos para
realizoudecorat iva. noque

contando era algunsEscritório Ramos de Azevedo, casos com
residência Numaestá a deoficinas técnicas do Liceu,as

projeto seu obra já demo-à avenida Paulista,Oliveira, e
luso-brasileira, os bei-imagem da casaé comlida, aque

*

ponta e uma grandetelhados arrebitados derarais
simplicidade.(63) De acordo com íuma com-

histórico-naturalista, tradiçãopreensão
detelhas cilindricas de barro madeiraempregodas

clara alusão aos materiaisbeirais de caibro exposto,nos
construtivos.

r

O 
-4 c. r

puração

por via da história valores

e Oficios.

em sua

da natureza dos quais

dominam a cidade.

existentes até hoje na Biblioteca do Liceu de

De acordo com suas concepções,

e o

e os

(62) Entre as várias obras

a medição de proporções

nas cidades mineiras.

Como se pode verificar,

incluem mobiliário e

o estilo eram pensados pelo arqueólogo mais como

decorrem os sistemas

Severo propõe a
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residência Nu na de Oliveira, já demolida, à 
Paulista; projetada por Ricardo SeVero e construida 
Escritório Ramos de Azevedo, na segunda década, 
soluções retomadas pelo neocolonial: gelosias,beirais com 
cachorros e telhados arrebitados.Teve mobiliário e deco- 

interna da lavra do Liceu, destacando-se as lanter-
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encontra motivos naturais na arquitetu-
se transfiguram beira : em

rais de telhado, aconselháveis aos paises ensolarados. E-
feitos semelhantes aos das folhagens das árvores
piciados pelos muxarabis de treliça diagonal,tramaem

devassá-
- lo . na arquitetura
colonial mineira.

Na opinião de Severo, a arquitetura deve proporcionar e-

metria,
cão dos caracteres, da natureza,
manifestam-se nas produções do homem (...)".(64) Esses
principios, aplicados à arquitetura, fazem supor uma len
ta transformação da constante planta básica, ob-a mesma

Debret,servada no Rio de Janeiro pelo artista viaj ante
por ocasião da Missão Artística Francesa (1816-1834),cor
respondente ao modelo como
um organismo natural,

aplicados aos grupo humanos, 1-ses conceitos de Severo,

A visão de Monteiro Lobato é próxima à de Severo. Lobato
lastima o gosto europeizado reinante em São Paulo, a pre-

mi-
metista incapaz de admirar os povos que souberam
dualizar-se pessoais. 0

229

*

são pro-

• p

indivi-

rão desembocar na visão das raças.

"aclimatado"

Esses balcões mouriscos foram comuns
que produzem arejamento lateral no edifício sem

feitos semelhantes aqueles da natureza e a.arte se resume

e de fazer exigências estéticas

as amplas copas das árvores

que regem os fenômenos

"As leis universais de sina reprodução de seus motivos.

sença de estilos estranhos e a existência de um meio

De maneira geral,

de ritmo, de permanência dos tipos, de subordina-

romano. A arquitetura é vista
, adaptado ao meio. Es-
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criase
nasce por si.

Se-iniciativa deda
XE um entusiasta dos

mas gostaria de vê-los aprimorados. .propósitos do Liceu,
Apóia a formação dos operários artistas que desejaria que

Segundo sua vi-capazes de estilo.fossem servis, mas
bacantesfaunos, ninfaslugar dosliterária, e

por que não Yarasterracotas do Liceu,figuram nas eque
aspiradonacional. 0 estilosat irozinhos como

a mitolo-tradição portuguesa, mas
anterior às tradi-

da ornamentação cul-çoes da arquitetura,
Lobato está totalmente distante da compreensão do esta .

pecifico técnico das artes figurativas e da abordagem que
virá caracterizar

São Paulo,1976)Mântua,1881Felizberto Ranzini (Itália,
brasileiro.também contribuiu para

intitu-Desenhou motivos
lado O Estilo Colonial Brasileiro,datado de 1927.(66) Co-

motivode ornamentalautorser
motivos tradicionaissignificava tão somente adaptar e

do proce
de a-

colhido das tradições na origem.
Um álbum colonial permitia que o estilo brasileiro passa-

231

são
não

não

"no

a modernização.(65)

a difusão do colonial

oferecê-los de maneira racionalizada,

um mo-

vero na busca dè um estilo nacional.

o sacy?"

do mobiliário e

uma fisionomia,que

que reuniu no álbum

por deliberação ou por um plano de antemão:

mo se pode depreender,

como era

por Lobato não busca a

estilo seria para ele a força peculiar das coisas,

cordo com as tradições,

"originais"

sse a figurar ao lado do repertório de procedência variada.

do de ser inconfundive1,

Por isso Lobato coloca-se ao lado

gia dos indigenas e do homem da. terra,

dimento.acadêmico na época. Original queria dizer
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í

"cartucha” 
revela a 
composição 
toria.

desenhada 
coincidência 
e o sentido

por Felizberto Ranzini em 1931 
entre a noção de desenho e a de 

em que é possível falar em au-



bandeiras de porta e janela, cartuchas di-
olhais, balaústres recorta-versas

cheios, pináculos, lanternas,
dação para jardins com muretas e pilares de pedra e grade
de ferro batido, bisagras decorativas puxadores al-

fechadura.(67) Mesmo assim, Ranzinidrava e espelhos de

Representa o tipico arquiteto deco-medida que Severo.ma
domina a variedade de reper-rador da época do ecletismo:

mais do que isso, domina otórios e,
te transpor do real para as pranchas, das pranchas para o

0 arquiteto dessapara os moldes e esculturas.edif icio,
fase era um especialista do desenho, especialistaum

dominando muitos códigos decorativos para
particularizava na enco-

datadas de 1929,Pranchas aquareladas por Ranzini,menda.
brasileira e espanhola,apresentam fachadas neocoloniais

veneziano.(68) Como profes-florentino e
atuando nosor,

onde tudo indica que deve tambémLiceu desde 1908, ter
Domiziano Rossisucedeurealizado seus em

aulas de Arquitetura de Detalhes. Em longa pas-1923, nas
sagem pela Escola Politécnica, de 1921 a 1957, ministrou

de Composição Decorativa e Modelagem.Foi aindacurso pro
fessor na Faculdade de Arquitetura Urbanismo da Univer-e
sidade de São Paulo.

v-

não

não

i r

o =

em um estilo,

e motivos decorativos,

o desenho arquitetônico,

Assim sistematizado,passava a orientar trabalhos'na esco-

dos e

coroamentos e

la e nos escritorios.A contribuição de Ranzini reúne misu-

estilo romano,
Ranzini ensinou

"estilo colonial" na mes-pode ser identificado com o

las para beirais, diversos remates de peitoris de janela,

desenho, que permi-

satisfazer a clientela, que se

estudos. Lá

grades de sacada, ve-
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remonta
instalaram

B~í o pátio 
realizou mobiliário e decoração interna.
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núcleo 
convento franciscano de taipa, 

os cursos juridicos do século 
das arcadas. 0 Liceu de Artes

30, Ricardo Severo, auxiliado por Feliz- 
orientou a reform a da Faculdade de Di- 

De seu núcleo primiti- on- 
XIX, 

e 0-

;

•l II

Na década de 
berto Ranzini, orientou a reito do Largo São Francisco, 

que remonta ao 
se 

permanece 
ficios _

a  
X—

•***< 1I



dos
Escri

tório Ramos de Azevedo de 1904 a 1946. Ao lado de Domi-
Ross i,z iano Exposi

ção Nacional de 1908, no já mencionado estilo neobarroco,
o Palácio das Indústrias, em estilo florentino. Naque-e

les tempos,
bra, assumindo as responsabilidades do desenho do conjun-

identi-
ficar a autoria das obras espelha exatamente

escritórios.na organização do trabalho nos grandesção ,
Rossi teria deixado para Ranzini os traços do projeto do

* e provávelMercado Municipal de São Paulo, do qual que
do edificio dos Cor-Ranzini tenha detalhado fachadas,

Telégrafos e do Clube Comercial.(69) Após o desa
parecimento de Rossi, a

Escritório,mar-Ranzini ascende à gerência de projetos no
inte-cando uma fase de advento de partidos ecléticos no

Com a colaboração das oficinas domesma obra.
Ranzini remanejou o projeto or i-de seus mestres,

ginal do Palácio da Justiça,
de Direito do Largo deFacuIdadeticipou da reforma na

realizando ao lado de Ricardo Severo obraSão Francisco,
ele Oá

apalacetes avenida Angélicaelementos decorativos dos
avenida Angélica com% a praça

Há indicações de que tenha participadoBuenos Aires. da
notável exemplar art nouveau projetadoVila Penteado, por

Carlos Eckman.(70) Mas projeto seu
237

quem deveu muito de sua formação,

São atribuidos a

realizou o Pavilhão de São Paulo na

rior de uma

a sua dilui-

A competência eclética está presente na configuração

com avenida Higienópolis e

edifícios dos quais participou como desenhista no

reios e

a casa em que residia,

de restauro em estilo colonial.

vários desenhistas reuniam-se em uma mesma o-

Liceu e

to e dos detalhes. A dificuldade encontrada para

acompanhou a execução e par-
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é em estilo florentino.

Devemos finalmente registrar algumas palavras sobre
lação entre os estilos. Seria possível reconhecer no pe
ríodo eclético linguagem formal própria? Sugestõesuma
nesse sentido que admite um
estilo do historicismo presente desejo’ deconstanteno

e baseado no horror vacui. 0ornamentaçao preenchimento
ornamental e simbolismo decorativo são as caracteristi-o
cas gerais apontadas pelo autor, nelas assinalaque o
predomínio do cheio sobre o vazio e do gosto culto e ci
vil izado .( 71) Mas à medida que incluímos

dé.coartart nouveau, o e o
neocolonial, admitindo que também agem no leque de possi
bilidades do ecletismo (embora não atuem só nele), somos

de entre o
a

multiplicidade, a coexistência da variedade. Nunca se a-
etapa emcomo nessa

transpostos,
Essa insistência foi, sem dúvida, a

outra face do processo de internacionalização pelo qual
Elegiam-se modelos medidapassava o mundo. em

tanto que toca a tra
dições culturais de diferentes países quanto no dizque
respeito às tradições do campo e da cidade. Nessa multi
plicidade de possíveis, nada se fazia mais desej ado do
que a personalidade da obra,

por que uma cadeira havia de
239

tensões

são apresentadas por Madsen,

na mesma

a re

levados a percebê-lo como, um campo
múltiplo-e o uno,

em nossas consi-

que se diluiam suas referências,

que eles iam deixando de sê-lo,

deraçoes fenômenos como o

ja que eram
já que se mesclavam.

pois é condição inicial do ecletismo

pelou tanto aos estilos nacionais,

que o estilo vinha socorrer.
Mas no interior de uma obra,

à rua Santa Luzia,



com uma parede? Por que uniformização dea
técnicas, u —

exigència de unidade da obra, deviama que
ser. um conjunto?

se assinalou, os estiloscomo parecem
obedecer a ditames da moda e não da arte, subordinando-se
já ao ponto de vista do mercado. de
possibilidades estilisticas,
outro como respostas reciprocas. As transformações provo
cadas pelos estilos decorativos não chegam ultrapassara

salvo algumas exceções, que
ficam por conta de experiências singulares do art nouveau

em geral ocorrências parciais quesão não
Por exemplo:alteram o quadro. art nouveauo supera o

tendehistoricismo e a
inovaçõescom

orgânicogestof igurativas, e
criando valores visuais

polariza alonial, as-
internacional ismopiração nacional frente reinante,ao

invés da forma arbitráriaprivilegia a forma motivada ao
ao artifi-

E revivalista, pretendendocialismo cosmopolita.

neocolonial,dovisão dos adeptospassado. Nao

quandoformalista,historicista parece
das artesaindaart déco,0 marcosnosquefrivolo.
ornamentotendeu a ultrapassar a prática dodecorativas,

banir valores figurativos pictóricos pro-emagregado e*

240

I

■
—

nouveau não não

retomar

e do art déco,

os marcos gerais da questão:

Quanto à sucessão,

o passadismo em nome do presente,

ser parecida

eles irão se contrapor um ao

diferentes materiais e

afirmando muitas vezes o

No interior do campo

senão para satisfazer

sem romper os limites da tradição,

se liberar da disciplina e das convenções,

o art

e tende ao simples e ao natural, preferindo-os

imediatamente sensiveis. 0 neoco-

"aparentar



maisveito dos ritmos decorativos e de temas abstratos,
muitos deles tidos como permanentes transitórios.e
Contrapostos entre si, tornam carre
gados de sentido.

2 41

i

não
os procedimentos se
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A NATUREZA, A PRÁTICA, 0 ARTESAO

A visão da natureza

artesanato da época moderna são processos pro-A arte
tendo fundamento comumdutivos baseados na representação,

na matéria natural sobre
seguem seus ciclos, apóiam-seTomam a forma da natureza,

esté-a

I

De um ponto de vista meramente operativo, o ar-
pela relação direta do artista comtesanato definem-se o

modelopelo trabalho das mãos guiadasmaterial, por um
0 trabalho estabelece o valorantecipado na mente.

catada pelas operações que exige;do objeto:
elaborado de acordo com a experiência decantadao objeto,

perfeito quanto mais longo tempono tempo. o
quanto mais largosde maturação de sua experiência, seus

horizontes e mais ampla
Enfim, quanto mais humanizado.(72)de .

243
*

a qual atuam em níveis diversos.

a visão de mundo a que correspon-

tica mimética baseia-se na visão da natureza.
num sentido geral,

Ele é mais

e duração;

a arte e

a matéria é
que e

na idéia de espaço

e o



A intermedia-uma
A

organização, do conhecimento da natureza e de seus princí
pios apoiados na verdade experimental e demonstrável tem

as possibilidades
humanas de dominio do universo. 0 homem voltado opara
conhecimento experimental dos processos da natureza des
loca-se da incompreensível II verdade da natureza".(73) No
fim deste processo de fabricação de um mundo humanizado e
de dessacralização do natural docomo mostram as obras
século XIX ou aquelas do Liceu de Artes e Ofícios de São

fabricadores mimetizamPaulo mais naturezaos a
a experiência humana da natureza,primeira, enf im,mas o

Reproduzem os signos dopróprio produto humano. homem e
existência social, partem do mundo domesticado, dode sua

artificio humano, relevan-e
idé iao que aconteceportanto,te, era

mental condutora da mão coisa exterior,torna
caso do desenho, passa a conter o objetoque a-o

Como veremos adiante, externaiidadecabado e completo. a
do risco e
implicações na modalidade de execução e qualidade dona
produto. campo

e-
matériales vão da natureza de onde retira e recortam a

mundo dasmundo onde recolocam produtos acabados, aoao
feitas pelo homem.(74)coisas

244

não

E

ser

a completude do objeto no desenho terão claras

não do universo natural.

No momento é necessário fixar claramente o

e que se
como é

introdução do ensino não deixou de
e a natureza.

no qual se movem artistas e artesãos da época moderna:

em vista as exigências da transmissão e

çào nas relações imediatas entre o homem

com o modelo, que



neira privilegiada motivos emprestados das civilizações e
da história humana, em detrimento dos temas retirados di
retamente da natureza. Nesse sentido, os motivos a partir
do natural eram orientados pela

e não pela visão
matéria-pri-do mundo sensivel ou pelas determinações da

vegetais presen-ma.
elaboradostes nos frisos das paredes de edifícios, por

pintoresescultores ornatistasartífices modeladores, e
evidên-decoradores que proliferaram nesta época.(75) As

demonstram quecias o
ensinamento dos antigos.e

da nature-aperf eiçoamentcr
Mostram o primado do ideal (inteligível) sobre o pa-za.

Sob esse aspecto,rec ido.

Encontra-até mesmo viciados em muitas delas.e práticas,
alguns desenhos e a-entretanto,mos,

quarelas que indicam a renovação desses princípios e que
daexperiência-limite, contornospodem fixar, oscomo

245

i

que não

questão.

a maioria dos artífices estavam

sim a arte por assim dizer:

no âmbito do Liceu,

no tocante ao ornamento prevalecia

ou seja,

XE o que demonstram temas florais e

•Ja se falou que nas oficinas do Liceu são adotados de ma-

se imitava a natureza e

“estilizados",

longe do estudo da natureza ao imitar as formas, maneiras

ideia ordenadora, pelo olho do espírito,
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Paisagistas e ilustradores

rimehtais que alargam o campo de do artista.
t sua habilidade no conhecimen-

téc-orientam o desenho por umato racional da natureza,
épocanica que parece corresponder às intenções de uma
f iló-de artistasvoltada para a ciência. Não se trata

seguramente de artistas capazesespeculativos,sofos, mas
para fins documentais, sendome iode usar

relação sensívelcorreto chamá-los ilustradores. Amais
mundo foi sempre por certo razoável, nao

havendo caráter excludente entre esses dois termos; en-
ciência realizada portretanto

direta da natureza
transcrevê-laao para o

quadro acabam por registrar não a matéria natural, nas a
matéria visual, as impres-

luminosas e coloridas provocadas na retina pelo ob-
247

percepção

soes

Outro é o resultado da investigação

estas obras é uma união pragmática.

do artista com o

o desenho como

a experiência da visualização,

Solicitados a colaborar com

a aproximação entre arte e

Os paisagistas e os ilustradores realizam registros expe-

obtido pelos paisagistas, que



■1

i

jeto observado.

Obras de très professores do Liceu exemplificam a ques-
Ranzini (Itália,Felizbertotào: Mântua, 1881-São Paulo,

1976) con-
estilo na

da história
def inidos priori;a

Norf iniAlfredo 1867-Rio de Janeiro,
que deu aulas no Liceu a convite de Ramos de1944), Aze

vedo a partir de 1911 e deixou anotados aspectos de Minas
Gerais com fito documental; Aladino Divani (Itália, Cas-
telnuovo de Garfagnana, 1878-São Paulo, 1928), atuaque
no Liceu provavelmente desde a primeira década do século

cuja obra ainda é mal conhecida.e

Há noticias de desenhos de Norfini Comissão depara a
orientada pelo cientista Rodol-Psicultura do Nordeste,

entre os quais estão aspectos da regiãopho Von Lering, e
incubação artificial da espécie curumã, desenhos feitosi - a
partir de observação por microscópio datados de aproxi-a

Aladino Divani realiza pranchas de cirur-madamente 1933.
gia encomendadas pelo professor Sérgio Meira da Faculdade

signif icativoSão Paulo. Outro exemplodede Medicina

dedessa relação do artista com a natureza é uma coleção

aquareladas por Norfini, expostaque se encontraárvores
1929elaboradatendo sido entreMuseu Florestal, eno

1932. As aquarelas compõem um mostruário de madeiras en

contradas
248

mV

í

cional e que fixa aspectos da arquitetura e
tribuição do artista para a construção de um

em desenhos que ilustram conceitos

a quem já fizemos referência a propósito da

na época em São Paulo. 0 conhecimento e a clas-

(Itália, Florença,



sificação das madeiras brasileiras observadas pelo pintor
também se traduziu para a linguagem dos artistas entalha-

nas próprias
tras de madeira, identif içando-as. No entalhe, destacam-

Antonio Oppido (São Paulo,-se por
1907) .(76)

Uma outra face do arquiteto de fachadas dé disciplina a-
revelar nos desenhos que Ranzini realiza

f ins-de-semana;do natural. Desenha por prazer, nos
mas de manchas coloridas. Capta recantosda linha,parte

aspectos dos arredores da cidade de São Paulonaturais:
o Parque Antártica (1919), edi-como

tomadas de pequenas
natural em

dezes-pranchas de madeira de pequeno formato (doze por
(onze por dezesseis cen-

de péAs manchas feitas rapidamente, mesmo, em
pelacontemporâneaqualquer lugar tocam a sensibilidade

pela sombra frequentemente azul descobertacor definida,
preto. Nelaspelos impressionistas, pela ausência do se

do artista para enqua-percebe, porém, certa
drar a paisagem em valores compositivos, quase por

No verso das manchas anota o local, a datato. con-
havia colhido:dições naturais nas quais as

desenhado de manhã"... Considera aCéu nublado"..
clima que traduzmosfera, escala deemo cor,

tanto quanto•aspectos documentais da vista. As manchas a-
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não

hábi-

amos-

at-

timetros) que cabiam em uma pequena caixa com a qual saia

a ponte do Piqueri,

"facilidade"

cadêmica irá se

"Chove"..

à rua.

e as

ficios urbanos como a Estação da Luz,

a luz e

os riscos sulcados

cidades como Itanhaém.(77) Desenha a óleo do

seis centimetros) ou em cartões

dores, que inscreviam folhas e frutos



notadas com espontaneidade, serviam
de motivos para os bicos-de-pena aquarelados que elabora-

A definição e clareza das seráaquarelas
reconstruída pelo desenho a lápis,
com o auxilio de régua, em escala aumentada. As manchas
ampliadas pelo desenho preciso e mais detalhado tendem a

traçado definitivo, à diferença dos registros ocas io-um
nais, geométri-

e controladas,cas
to do esboço. a-
quarelas mais rígidas e frias que a pasta a obtidaóleo

A transparência da aquarela buscada longe da
ajuda das anotações... Umcom

conjunto delas foi reunido em Rio de Janeiro. Terra e

Águas da Guanabara(77). Chama a atenção do observador que
I

aquarelas delas
estúdio venham revelar as novas possibilida-derivadas no

dades de expressão propiciadas pela experiência direta
primeiros re

gistros e discipline as figuras manchadas, atendendo uma
imperiosa necessidade de ordenar a idéia sobre impres-a

ob-ótica primeira (matéria-prima para o artista), asao
claromaisservação direta iria lhe ensinar um colorido

menos
comparadas àquelas usadas na pintura de es-mediadas, se

uniformizadas pela velatura do verniz queimado.

frequen-muitoAs aquarelas de Ranzini revelam práticasí

Liceu.doartistas que gravitavam em tornotes entre os

250

com relações cromáticas contrastadas e

va em estúdio.

em gestos aparentes,

realizada muitas vezes

as manchas a óleo sobre cartão e não as

nas quais não se adivinha mais o impe-

túdio e

ao ar livre.

e luminoso,

luz natural, no estúdio,

mais efémeros. Configuram-se formas mais

Tudo domesticado, polido e disciplinado:

realidade. Ainda que Ranzini não confie nos



idealizavam o real, corrigindotas, porque natureza.a
Por outro lado, am
biente da vida humana, nela nada evoca a criação di-e

Com a paisagem, o pintor tambémvina. estabelecia rela
ções mais

Diante da natureza fisica desendeusada,
reza do sujeito que a contempla, da mesma maneira que se
evidencia o caráter convencional da linguagem. Esse olhar
direto apreendido na natureza se manifesta Primeirono
Bonde Elétrico de 1918 e na Feira do Largo de São Bento

ambos de autoria de Aladino Divani, artistade 1926, ca
paz de explorar poeticamente a sensação do visivel e das

Entre os cita-
f a-foi aquele que mais libertou a mancha do tema,dos,

espaço pictórico e a própria construção
da imagem.

Também o Viaduto de Santa Efigênia de Norfini, de 1911,
traduz uma experiência mais próxima do impressionismo eu-

testemunha o interesse pela paisagem urbana cons-
truida pelo homem, revelando a nova sensibilidade apta a

efeitos técnicos da era industrial.atribuir valor aos

estavam preparadosTudo indica que esses pintores para
explorar o caminho aberto pelos registros rápidos, pelas
manchas que eram imagens imediatas à visão, issose para
fossem liberados e reforçados. Mas a estética predominan-

251

coisas percebidas como manchas coloridas.

zendo-a apontar o

revela-se a natu-

é claramente o

ropeu e

a natureza "exterior"

Eles não podem ser considerados naturalistas, nem realis-

íntimas, projeções afetivas.



te era outra. 0 pequeno formato dos quadros,
anotações preliminares não deixa dúvida sobre 1imitesos

São Paulo. Evidenciam,em
uma defasagem entre as condições psicológicasenf im, quel

daas expectativas gerais
sociedade com relação ao produto artistico. Aspecto re-

so-
ciedade como freio da atividade artística.

I

>

252
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que cercaram essa experiência

corrente nessa fase da história da arte no Brasil é a

concorrem para tais avanços e

o caráter de

i
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Abordagem do Material

radas da paisagem. das madeiras nobres, aquicaso
chamadas de lei por ter sido proibida a sua extração sem
autorização da Coroa. Foram por muito importadas,tempo
sendo substituidas pelas nacionais a partir das primeiras
décadas do século XX. 0 pinho-de-riga vinha dos Estados
Unidos em bitolas de perfil quadrado de uns trinta centí
metros de largura uns dez metros de comprimento;e
ti1izado no batente de janelas apresentandoportas,e

mesmo quando exposto ao tempo, de-vantagens de duração,
Cedeu lugar ao cedro, dosuas

0 Liceu adotou madeirasexistia grande reserva.
pau-marfim, imbuia,cabriúva, j aca-de lei brasileiras:

graviúna.randá,
madeiras de

existiam estradas. Usavam-se em Sãolei existiam,
do interior do Estado e do Paraná.Paulo madeiras

Liceu, sabe-se damadeira no cuidadosaDo trato dado à

culdade para retirar recursos naturais daqui:

E o

255

qual não

mas nao

era u-

vido a células resinosas.

E provável que se tenha encontrado difi-‘

As matérias sólidas da natureza são sempre cortadas e ti-
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Cômoda executada nas oficinas do 
ficios. Os 
decorativos 
mofadas do 
dejas ou 
caixinhas de 
da miniatura. Compunham 
quais 
Liceu 
cores, 
mitiam 
negro 
recia tons 
também a amar

l—"’i •• i rr »*-•**’. —• |, - r . 1- ti 7 2 - ' |..t
flE!

Liceu 
trabalhos de marchetaria 
para painéis, que eram 
mobiliário, aplicados 

mesmo apresentados na 
jóia ou porta-pós, que tendiam ao 

temas decorativos 
minuciosas paisagens e 
depósito de raizes e cipós 
300 espécies 
um 

filete. 0

de Artes 
formavam 

embutidos nas 
objetos como 

expressão reduzida das 
que tendiam ao dominio 

ao lado 
paisagens e retratos, 
raizes e cipós em diversas 

identificadas, que 
tom de rosa para uma flor, 

eucalipto, por exemplo, 
cor da pele, sendo bastante usadas

1inha-do-Pará,a imbuia e o ébano.

3$a;
h®
r*
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A madeira serrada ficava no tempo,
I

estufas,
trabalho que levava anos. Os cuidados domínio dase o
propriedades físicas da madeira autorizavam seu uso cor-

o resultado duradouro. Os conheciam as
particularidades de cada árvore, cor, suas

conhe
cimento que pautava a elaboração rigorosa e o proveito de

qualidades que são postas à mostra noaspectos sensíveis,
objeto.

do material,
Combinavam-se essências,meticuloso acabamento das peças.

tirando proveito do desenho de suas fibras, quais
A imbuia, por exem-
possibilitava o dese-plo,

nho de estrias e feixes de linhas retas, dela também se

As oficinas de madeira do Liceu de Artes e Oficios come-
mais antigosnos
Esculturaregistros vêm designadas por Ebanesteria e em

do ébano, madeiraMadeira. negraPor um lado,
refere-se à atividadee pesada de talhe duro, com ma-e

por outro, indica a fatura artística dodeiras finas; es-
def inidos pelocultor, entalhe.sugerindo os contornos

Sua atividade preponderante, feitura
dedicou ao revestimentode mobiliário. Também se arquite-

■

t

artesãos

Além da cuidadosa preparação

com as

sua textura e

o nome vem

seiva e

eram entalhadas figuras ornamentais.

como se sabe,

destaca-se o

çaram a funcionar por volta de 1903 e

aproveitando as raízes.

era realizada a secagem era

o talho duro ou macio,propriedades e resistência,

escolha de cada tipo e do esmero cora que se empenhavam no

rica em tons e de talhe macio,

foi a

seu preparo em bruto.

reto e

extraia-se a
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Dionisio Brighi 
ao centro 

a 
usadas folhas 

0 desenho 
madeira com 

riscava
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no 
cada 
que 

elemento 
era ma- 

o — 
sua ban- 
ser cor- 

fecha- 
de 

as su- 
conta 
folha 
sacos 
even-

A 
introduzida por um 
sentado em 

prender a peça a 
pé, abria e 

peça. Cada folha 
o móvel. Para 

necessário que se levasse em 
caracteristica no momento do desenho, pois a 

auxilio de uma prensa sobre 
que lhe davam a forma. Finalmente, as 

falhas eram retocadas.

ria, 
deira. Para 
eram 
espessura. 
bre uma base de 
pia. Primeiramente 
fundo, chegando-se 
no, peça por peça, 
inclinação cónica, 
turo encaixe. Para 
mento era cortado em 
las indicadas no 
seguinte 
n*jada por meio de 
rificio na madeira, 
cada, dispunha de 
tada; acionando o 
va o 
madeira 
perf icies 
essa acabada era curvada com 
de areia, que 
tuais l

A
.. <

trabalhos de marcheta- 
pequenos trabalhos em ma- 

trabalho de marchetaria 
colorida de 1,5 mm de 
natural era riscado so- 

um papel-có- 
pano de 

pla- 
a 

fu — 
ele- 

aque-

executava 
o 

peças

na bancada de 
da seção de 
realização do

de madeira 
em escala

auxilio de 
se riscava e executava o 
sucessiyamcnte até o primeiro 
0 recorte das peças respeitava 

que garantia maior firmeza 
facilitar a realização, 

proporções maiores do 
desenho, e. ao se colocar 

retirava-se a diferença. A serrinha 
por meio de um arqueto e 

0 marcheteiro, 
apoio para 

acionando o mecanismo com o 
apoio, permitindo girar a 

acabada era colada sobre 
curvas era



tcn ico: cie tacos de diferentes tons emolduravamj ogos os

alizares cobriam as paredes, particularmente nos escritó
rios; caixotes de madeira trabalhada forravam o teto, os
batentes de porta eram esculpidos, enf im, toda a carpin
taria fina acabamento figurativo. 0contava com mobi
liário participava de diversas maneiras da def inição do
programa e da qualificação do espaço arquitetônico, a tal
ponto que seria mais conveniente chamá-lo instalação, ja

como adverte Giedion, a noção de móvel deriva da mo-que,
bilidade das peças que acompanhavam as mudanças. rele-

vindovante cons
tituir uma alternativa ao móvel concebido em conformidade

a cultura unitária das
0 ebanista baseava-seartes figurativas. qualidadesnas

da madeira, indivi-a sua
dualidade, mode-
los históricos, chegando a realizar móveis
Em sentido geral, os valores da natureza do materiale
podiam apoiar novos caminhos.

A oficina de madeira dependia tanto do carpinteiro como
do marceneiro,

máximado do marcheteiro de

devendo apresentar aparência ade-uma estética do decoro,
sendo feitas principalmente para serem exibidasquada, e

agradar à vista.

259

E
a presença do ebanista nesse contexto,

explorava a solidez da peça e

”sem estilo”.

com a arquitetura ou de acordo com

sua identidade artistica.(78) As obras dessa época seguem

vindo se contrapor ao excessivo uso dos

pisos das salas com barras gregas e arabescos nos cantos;

e é fato significativo que tenha empresta-
c ao entalhador a expressão
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Bufê executado na oficina de marcenaria do Liceu de Artes 
e Ofícios.As madeiras mais indicadas para o entalhe eram, nesta or
dem: o mogno, a imbuia e o cinamomo. Para realizar o en
talhe, os artífices passavam o risco para a madeira com 
auxilio de papel carbono e utilizavam goivas e for-
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Como se pode depreender, já existiam múltiplas alternati-

quando já se divisavam diferentes abordagens. Voltaremos
oportunamente a considerar os diferentes aspectos do tra
balho em madeira no Liceu, após constatar dedicaçãosua

só ao tratamento da matéria sólidanão caso docomo
corte e da montagem em madeira
ção de material maleável e fundivel.

A questão é relevante o desafio do material
consiste em enfrentar sua modelagem. Dois exemplos ilus-

riqueza o que queremos dizer: signif içadotram com dao
rosa de ferro do forjerão e a fabricação de sucedâneos da

pela composição de pedras e argilas.natureza, Um e outro
bus-natureza,

cando sobrepujá-la.
do material já formado na natureza esteve associado aos

Em contraposição, ligasas
de matérias amorfas indicam a construção de segundauma
natureza dominada pelo homem.

relação diretaPois bem:

favor do material, pelo qual
homem rivaliza e domina a matéria, confere sentido aoo

objeto. A habilidade exigida para malhar e amoldar o fer
ro

flexibilidade,alheiros apreciavam

forjeroes se gabavam de delicados detalhes ob-por que os

são.

231

material que definem com clareza a cultura do arte-

caso revelam o homem em competição-com a

com o

e nesse caso

mas também à transforma-

esforços e à servidão humana.

é o

Cada gesto contra ou a

são os desafios enfrentados na

aquecido na bigorna ajuda a perceber por que os serra-

Não se deve esquecer que o tratamento

vas colocadas pelas culturas profissionais especialistas,

a curva bem feita e
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ferro batido, executado na serralheria do 
a residência Lupércio Teixeira de Camargo, 

colaboração de Giuseppe Polizotto.



tidos pelo controle da maleabilidade do ferro quente. En-
por que fazia sentido para eles transformarf im, maté-a
inerte no movimento vivo das folhas e das flores.ria Só

dessa maneira se pode entender como fazer o
orgulho do forjerão.maior Tirava-as de um pequeno maciço

de ferro rubro, incandescente,
Abria o bloco na forja, retirando as pétalas diretamente.

sempre evoca a
em um gesto de delicadeza. Era uma vitória da pre-força,

I

afirmavacisão, trabalho,se o
só . A 1-

déia do artesão é a do ferro ornamentado, e não a do fer
ro bruto.
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uma rosa, era

sendo o valor arte e o valor trabalho uma coisa
e nessa transfiguração

a 1.100 graus centigrados.

Transformava o material resistente, que
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0 ferro ornamental

do ferro como suporte construtivo, antes, deportanto,
estar definido seu destino industrial, o ferro batido e
as ligas de metal, haviam produzido obras
de reconhecido valor artistico. As peças de metal tinham
chegado dos romanos ao Renascimento, difundindo-se até o
século XIX, quando se apresentam com considerável lastro.
Os romanos usavam metal para o fabrico de vasilhames,can
deeiros , elementos ornamentais em
móveis utensílios de casa, instrumentos e ar-

tendo ficado famosas as estatuetas de Pompéia;mas, mas
entre eles o ferro teria sido secundário com relação aos

Seu uso se alarga na Idade Média,outros metais. Re-
candelabros,nascimento propaga lanternas, porta-bandei-

cancelas que reve-parapeitos de terraço eescadas,ras,
lam um feliz casamento do material com a arquitetura. 0
auge desse aproveitamento parece ocorrer sob a forma bar-

quando o ferro se mistura maisrococó, com a
quitetura.

287

ar-

aumento da produção viesse apoiar o uso

roca e

e veículos,

como o bronze ,

Muito antes que o

e o

lampadários, pedestais,
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Habituamo-nos de tal maneira ao ferro concebido como es-
conforme se afirmou longoqueleto arquitetônico, ao

raramente nos lembramosúltimos séculos, dos termos íque

admitiapor exemplo,século XIX. Ruskin, metaisque os
participassem da construção em medida,certa os

soldadurasase nas
construções de pedra". Propunha o uso de metais li-como
gadura, co-

a verdadeira arquitetura. Na sua opinião
do ferro na construção.(79)

arquitetura colonial o incluia nas bandeirasNo Brasil, a
gradis de sacadas,de portas e janelas, e

puxadores.bisagras,complementos comoem
pelhos de fechadura. Nas primeiras décadas do século, em

havia introduzido a liga metálicaSão Paulo, para
solução da estrutura do edificio, comprovam inclusi-como

prédios construidos pelo Escritório de Ramos de Azeve-ve
enquanto a serralheria do Liceu se dedicava à fabri-do,

arquitetura dedacomplementarescação de componentes
estágios técnicosdeA superposiçãoteor ornamental.

Brasil - quando
traduzir certa

E,incongruência de um ponto de vista lógico ou estético.
caracteristica do período estudado e das

obras ecléticas,

0 ferro foi introduzido no Liceu antes do bron e do la
tão .
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" e
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dos
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com a qual nos acostumamos

"como

como já se mencionou.

a conviver no

$

não podia admitir o uso

aldravas e es-

cravos nas construções de madeira

em que era discutida a correção do

j a se

em lanternas,

mo sustentação"
como

sem dúvida, uma

seu uso, nos meados do

observada no interior, de uma obra, pode

cimento e argamassa", dizia ele,



t«

1I

1

1
tf o

I f

\

I
t

a

I  

k • 

*

5a r

¥?

i

•iA

í

£< IS

* f

44
4

i

1

-4
- • 

SSaga
>- r-

.z •
C, 
rí- w

a •I u-o

i
i

1

4 
I

**
/

I

i

r»

1

I
.

*-
'«

*

* 
«
«

E2 £3 E! JS! E! £3 ■mmb 
». : 

* i

‘y.i
*».

>*■
**vz\ •'
* *1:q

• • '■»

li

« 
% .

*
» * .' - -
* • w

’ •' >■••

£ 'k-'
V • •

LsC'

ESHEU3HH
H BS Hl i 

.li?! g
4 

t 
I

I

• * :

• L^

sI
••
•X

■— íz?

? í

V

:

ihãI

È

J -
1^1

r i

b

I
1 
(

• — I

';! ’j •
1 —• t 
-------- A
• t

i W' V-
T

w
M

A 
,

fé

tr
í‘

i ! <’

gggsg

compatibilizaram com 
conti- 
0 fer- 

das bar-

; i

■=“! ’!

■ ■ li
! jj

■Cl

-V |5

tf
i
!

H • 
H

----- t

!

S

|ÍSliW
STIllif §T5-m

Tradicionais motivos decorativos se 
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século XIXDa última década do até trinta,os anos
chapas e barras maciças eram importadas, tendo-se noticia
de que vinham da Bélgica e da Alemanha. Só bem depois dos

tardia produção nacional estaria em condi-a
ções de abastecer as necessidades do pais. Portanto, no
Brasil, valor,de demandando

No Liceu, as chapas e
barras finas eram o ponto de partida para o trabalho,as

0 trabalho com o ferro irá se
lcaracterizar pelo uso de muita forja e pouca solda, esta

por meio de maçarico, poisa fogo, a solda elé-
introduzida no fim dostrica só seria trinta,anos em

torno de 1937-38.(80)

0 Liceu de Artes e Oficios irá se notabilizar reali-por
em ferro aliadas ao projeto arquitetônico, ofere-zações

cendo solução para proteção e segurança do edificio, obs-
vedação total. Asuma

grades proporcionavam a continuidade espacial, a passagem
impediam a passagem de corpos,semde luz e

obstruir a visão do espaço dividido. Foram realizados 1-

portas de acesso a residênciasnúmeros portões e gradis,
longo da calçada. Os

filigranas,ricas gradesbancos eram trancados com as
contíguas ao passeioserviam de proteção para as janelas

bandeiras de portas e
Quando as residências ocupavam

estes eram arrematados por gradeslotes maiores, e por-
dando uma nova ca-

979 
•—A ■
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•1

dos porões,e para o respiradouro
guarda-corpos nos balcões.

toes que deixavam à mostra os jardins,

truindo acessos sem estabelecer

só mesmo

a ventilação e

e edifícios comerciais situados ao

era tido como um material
muitas operações para chegar aqui.

anos trinta,

pois lá não havia fundição.
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I

racterística aos palacetes que incorporavam padrões
vilas suburbanas.

0 ferro se aplicou também à armação de marquises de co
bertura de vidro ou chapa metálica, entre as quais algu-

lambrequinseram completadas por também metálicos.mas
parede rendilhada nãoA grade de ferro, só apareceu em

resposta a determinadas exigências da arquitetura, como
atendeu os reclamos do gosto e do decoro, da mesma manei-

As grades e gradis sujeitos aos estilos e modas em
última análise, soluções para superficies vasadas, para a

I
know how. 0

exemplo das grades esclarece que o Liceu não só deteve o
para a qual era requerida a habilida-dominio da técnica,

de do artesão no trato da matéria, pelo uso preciso das
f

ferramentas e das máquinas; como ele marca entrada noa
dominio da tecnologia, ao buscar conhecer as operações do

enquanto instituição de ensino, e
conjunto das operações técni-ao pretender sistematizar o

enquanto oficina de trabalho.(81) A adoção de técnicas ,
organização do trabalhoa

oficios que se a-
interior das oficinas do Liceu. 0 dascentua no preparo

construtivo a-grades de ferro deixa entrever um sistema
articu-brangendo componentes e procedimentos para a sua

lação, que corresponde à divisão técnica do trabaho pela

275
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são,

das

L 1

artesão cora a matéria,

ra que as golas de renda rematam os vestidos na época.

cas tradicionais não impede

realização das quais o Liceu acumulou certo

qual é feito o produto.

parcelado, nem a especialização, dos
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Os desenhos para grades eram baseados em modelos catalo
gados , quando não eram apresentados pelo engenheiro ao
encomendar a obra. Os desenhistas da seção elaboravam de
senhos em escala natural, mediante os quais a serralheria

as barras eram cortadas medidaspreparava as peças: nas
volutas eram feitas porindicadas; um forjerão;as e sua

desenvolvida por um oficial. Uma vez dispostos to-curva,
dos os elementos barras, outros ornamentos

união, soldados, fazendo-se
roscas necessários à montagem do painel,furos e que era

finalmente colocado no lugar com auxilio de parafusos. As
época a partir-do botão, técni-

curva.
daAnteriormente, a quente forjaria,

realizando-se o restante do trabalho a frio:
posta em uma fôrma, acertandoe o

chamada grin-
f ia.

retilineos,originalmentecurva
Pelos anos dez e vinte, os

bastões apertados na morsa eram torcidos de
efeito que se desejasse atingir por meie da distância en-

podiam formar uma espiral mais ou menos enro-‘
lada. Até os«

E fato significativo que para facilitartalmente manuais.
quadrado redondo naa torção dos barretes de perfil ou

um oficialPaulo Fernandes,forma de cordão que
277
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eram marcados os pontos de

acordo com o

tre os nós:

e dos bastões de ferro,

a voluta era

volutas eram feitas nessa
ca hoje desaparecida,

o botão era tirado

anos vinte os processos parecem ter sido tb-

adotando-se somente a barra

que eram torcidos em cordão.

As variações se davam em torno das possibilidades da

volutas e

seu tamanho com auxilio de uma ferramenta

ou cipó,

enrolarido-se a barra
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I

. aprendeu trabalhar em ferro no Liceu no fim da década de
vinte, tivesse adaptado ao processo torno mecânico,um

trabalho de torção. Esse é um caso típico
do uso da força elétrica, to-o
que do artesão, do tornouso

indústria cerâmica.(82)na

A serralheria executava o gradil inteiro, vindo folha-
rosetas e outros elementos decorativos degens,

própria. Reuniam-se na montagem, quando aplicadaseram
folhas às volutas, encaixando-se rebitando-see uma na

escariando-se e batendo-se até fazer desapareceroutra, o
rebite. ângulo reto feitaera
previamente a solda de oxigénio, também usada outrosem
pontos de junção, como no contato de volutas que parecem

uma da outra.nascer
firmar dois bastões contíguos. A arte de montar compreen-
dia, portanto, Por último,

cor-
rimões de bronze importado, que passaram pósteriormente a
ser fabricados no Liceu. A grade era somente um dos com
ponentes das escadas, o Liceu sabia como realizarque no
seu conjunto, destaque no
vestíbulo de entrada de residências e edifícios públicos,
podendo ostentar certa majestade. artíficesOs do Liceu
apreciavam uma curva de escada bera feita,

uma vez que os
desenhos eram realizados considerando-se o plano

279

f

1

I

uma seção

Usava-se ligadura ou braçadeira para

os painéis eram presos às armações por meio de parafusos.

A ligação de bastões em

ficial especializado para a sua confecçao,

Usava-se na época arrematar os gradis de escada com

mantendo-se o controle e
simplificando o

uma vez que eram elementos de

como também acontece com o

e só de-

uniões a solda ou por encaixe.

e existia um o-
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pois curvados nas condições desejadas. A escada era re
solvida naquela época por meio de uma faixa de ferro que
presa à parede, suportava o peso
dos degraus,-os quais recebiam pósteriormente concretoo

técnica não mais usada hoje, quando as esca
das são feitas só de concreto.(83)

Na montagem de painéis de grades usavam-se em
muitas oportunidades esferas pequenas, colocadas nas ar
ticulações , que davam destaque aos elementos. De acordo

eram prestigiados os ornamentos vegetais.tradição,
Rosetas cobriam pontos de junção de elementos, folhas de

e volutas.acanto envolviam curvas Os festões barrasou
de louro em nada se subordinavam às intenções estrutu
rais , Repetem-se in

do orna
mento desde a antiguidade, resultantes da decomposição do
ornamento vegetal e encontrados desde o Egito. A roseta é
a vista frontal da flor, esquematizada
é a vista de perfil.
abusava, 0 artesãoromanos.

f o-
enlaçando-as em continuidade.lha nascer da outra, As ro-

a partir de uma chap°., e modela
das com ferramentas. As folhagens eram desenhadas em uma
chapa lisa, a seguir bombadas, criando-se umarecortadas,
concavidade. enchidasDo lado contrário eram de chumbo
para receber pancadas. Pregadas a um pranchão de madeira,
ficavam mais seguras
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i

i
5

i
l

sucessão,

eram superpostos ao desenho básico.

desenvolvia a curva e

e balcões,

fazendo uma

com a

e a flor-de-lótus

eram uma herança dos gregos e

setas eram feitas à mão,

se comprazia em combiná-las em

sistentemente os motivos presentes na história

ou a pedra

e eram modeladas com maior precisão,

Já as folhas de acanto, das quais se



serralheria do Liceu.Obra de

i
l

j.- 
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recebendo efeitos de nervuras. As folhas de acanto eram
feitas em duas metades folhasas
de louro, feitas folha por folha, dispostas lado a lado e
depois uma embaixo da outra, resultando em festões e co
roas .

oficiais do Liceu,
existia naquelas condições um trabalho combinavaque a

.(84) 0 trabalho artísti-e
f igurativa,

representativa: a presença de folhagens, folhas de acanto
e de louro,

Iintroduzirtrada.
0 artesão de origem i-

trazido ao Liceu por Ramos de Azevedo, látaliana, atua
do inicio exe-

ob-cu tando
Instruiu umaservado por oficiais e aprendizes.

realizarEm fins dos anos vinte, orna-
após a saida de Piazzo.fundição ou estampo,mentos por

i
I
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geração.

Na consciência dos próprios mestres e

as partes mais dificeis das grades e portões,

"parte artística"

aos fins da década de vinte,

o ferro batido artístico no Liceu.

co era frequentemente associado à elaboração

e emendadas pela haste;

o Liceu passou a

desenhando e

dragões e grifos que pressupunham a mão ades-
Tudo indica ter sido Fiorenzo Piazzo a

"industrial"
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Lustre 
batido, com cuba opaca e apliques lustrados. Na ofi
cina do Liceu, aparecem no primeiro plano: o 
mestre da serralheria artística Nicola Ardito, 
tre Giacommo Cadrobbi, o vice-diretor Ricardo severo e 
o Gerente de Projetos Luiz Scatollin,que viria posterior- 
mente suceder Severo na direção da escola.
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Banco do Brasil do 
opaca e

Liceu, aparecem no 
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fun

ções de iluminação por ser material combustível. Mes-
depois da luz elétrica, muitas'peças de iluminaçãomo

lembrança da vela de cera. 0 ferro prestava-
-se melhor às arandelas de parede
das dos tocheiros do pendentes de grande
formato Embora o Liceu realizasse lus
tres em bronze, a maioria das peças de iluminação fabri-

provavelmente em ferro bati

do .

0 .lustre do Banco do Brasil no Rio de Janeiro foi dese
nhado por Amílcar Salraazzo (São Paulo, 1902), de acordo I

numa solução pró-
Pode ser consi-

con-
Foi tão apreciado, que

um banco de São Paulo encomendou
engano nas medidas fornecidas,menores que, aca

bou sendo instalada no edifício do próprio Liceu (hoje
Buscou-se superar as dificuldades desede da Pinacoteca).

maquiná-
rio colocado no forro,

engrenagem.por
este mecanis

mo .( 85 )

285

não

deslocando-a para cima e para bai
xo por meio de uma corrente njovimentada

pria para ser executada em ferro batido.
com os equipamentos elétricos da época,

0 ferro esteve tradicionalmente identificado com as

uma versão em proporções

guardarão a

e peso excessivo.

devido a

junto com os engenheiros da obra.

cadas em suas oficinas foi

derado próximo ao estilo Luiz XVI e foi definido em

que aos lustres

Também o lustre instalado no Liceu possui

manutenção de uma peça tão pesada, dotando-a de

e às luminárias deriva-
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Matéria maleável e nodelagem

Quando se pre-No Liceu,
uma placa oucisava de alguma peça de ferro fundido, como

especializada,uma coluna, ou
pode falar desóPortanto,dobrava-se se

transformação de metais a quente pelo procedimento da mo-
delagem com relação ao bronze.

A

modelagem desse material compreendia a realização de mol-
estátuaspara obras grandes comodes de cera perdida, e

terra para a fundição demonumentos, peque
nas peças.

1

1

0 processo de es
pela qual passariam pelo Liceuo fundidor,cultor e

fase pioneira osnessa
Ettore Ximenez (1855-1926) utilizoudores do período. as

an
tes de instalar um atelier de modelagem nas proximidades

287

r

razão
cera perdida associava estreitamente o

o ferro era só forjado e batido.

mais renomados escultores e fundi-

a frio mesmo.

e moldes em

0 Liceu teve a primeira oficina de bronze em São Paulo.

oficinas do Liceu em torno de 1919-21, provavelmente

encomendava-se em oficina
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I

do bairro do Ipiranga, para a elaboração do conhecido Mo-
Lá fez nascer uma oficina com fundidores vindosnumento.

Um jovem fundidor iniciado porda Itália. Ximenez nesta
chefe dos trabalhos em bronze- que ornamentam o

Monumento do Ipiranga,*Giuseppe Rebellato (Itália, Pádua,
1899-São Paulo, 1979), virá orientar peças
artisticas nas oficinas do Liceu de 1922 a 1924, execu
tando o busto de Washington Luiz Pereira Barreto Mo-e o
numento a Ramos de Azevedo, ambos em homenagem a persona
lidades ligadas à escola e de autoria do escultor Galileo
Emendábile (1898-1974). 0 escultor Rocco de Mingo (São

artisticaculturaPaulo,
dedo Liceu, onde se formou tornar mestrese
dofundição, permanecendo por dez anos sob

1869-Rio de J anei-escultor Amadeu Zani (Itália, Rovigo,
bronze das1944). São de sua lavra os medalhões dero,

moldesportas do Banco Novo Mundo, fundidos na terra em
de gesso para os quais utilizou bronze de duzentos e qua-

escultor oo e
procedi-aplicadas,fundidor,

Não se pode esquecer queindustriais.i

possivelera
de gesso para a fundição do bronze.obter fôrmas

que desejavam ostentar

Suas oficinasdoso acabamento. la-

239

atendi-

realizar

a orientação

a partir deles

oficina e

a fundição de

chegaram a

1890-1972) exprime o que era a

A fundição de bronze foi introduzida no Liceu em
mento às solicitações dos bancos,

os moldes das peças eram confeccionados por hábeis escul-

e as artes

e veio a

tores em barro ou madeira e

mentos artisticos e

trocentos réis.(86) 0 Liceu aproximava
as artes puras

uma identidade tratada emblematicamente em peça de cuida-
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drilhos de bronze para piso de estabelecimento bancário,
encomenda do Banco Auxiliar de São Pau

lo.(87) Fundiram placas e corrimões, substituiçãoem aos
porta-chapéus,pegadores, cadeados e outrasimportados,

pequenas peças ornamentais destinadas a complementação de
eram torneadas e traba-

gravadores. Observando-se al-
maioresguns que peças

eram montadas a partir de pequenos componentes emendados.
ferroTambém foi frequente a articulação de peças de e

inequívocabronze em um mesmo objeto, numa
para atingir a aparênciade que se

galvanoplastiadesejada. Havia no Liceu oficina de para
onde eram executadas prateaçaobanhos de raetalização, e

ornamentalfabricava somente peças de teornaria,
fechadurasProduziu chaves,objeto deste estudo.que

tipo Yale feitas
tendo-se dis-bradicas para gavetas e portas de móveis,

tinguido pela qualidade destes produtos. As portas de ma-
folhascuj as esculpidasdeira da Catedral de São Paulo,

pesavam centenas de quilos,
pies toque de dedo.Peças técnicas e mecanismos de articu-

reconhecidos como aspectos qua-
mereciam a atenção dolitativos da produção do Liceu; ar-

materiali-
Ao lado dos objetos definidos pela intenção ar-

291

são
não

zadora.

A pequena metalurgia, que dependia inicialmente da marce-

demonstração

em alpaca (liga de latão

cultura figurativa e

e níquel) e do-

como mostra a

tesão e dependiam de sua

lação do mobiliário eram

lhadas por cinzeladores e

usavam todos os meios

podiam se abertas com um sim-

móveis em madeira. Após fundidas,

niquelagem do bronze, que aceita bem o banho de prata.

objetos de iluminação, nota-se
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t ist ica, f ins
disposi-

funcionais. Embora haj a uma
diferença de enfoque entre um tipo de objeto e outro, am
bos são derivados da modelagem, do-

A modelagem fornece um dos princípios mais abrangentes
para a corporificaçao dos objetos, metaistanto em como

0 nome de Pietro Suzanna
(Itália, 1888-São Paulo, 1956) é inseparável dessas of i —

onde colaborou provavelmente desde 1906
fim de sua vida.(88) Dedicava-se à produção de ma-

coordenando o preparo de materiais paratérias plásticas,
\

de fôrmas de barro para fundição e modelagem,
para ae

Comandava a busca de fórmulas, experimentan-arqu itetura.
matériaA

produzida e controlada pelo homem, e deve-portanto,era,
ria corresponder
teriais artificiais, natu-

sendo melhoradas na apa-
endurecimentorência, com tingimentos,

Eram produzidos granitos, pedras e mármo-e conservação.
Sob outro as-

I pecto, mate-
espiritual izando-o .r ial,

0 cimento moldado, muito usado no

293

os

tação do artesão.

construção,

e na qualidade de
rais sofriam vários tratamentos,

cinas no Liceu,

a elaboração de ornatos e outros revestimentos

viviam outros desenhados de acordo com

do e registrando composições de matéria bruta.

assim como o gesso foi,

e na sua produção as matérias

o caso dos

res artificiais que superavam a natureza.

como é

em massas plásticas e argilas.

cujo saber-fazer era

práticos a que se destinavam,
tivos e componentes úteis e

até o

o ornamentado era ainda maneira de superar o

a seus atributos. Eram apreciados os ma-
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areia e cimento da fachada
1911, na versão em 

Estado. Os atlantes 
sustentava o céu com os 
desfez e 
vazio, 

alcançar

Atlante cipal de 
ção 
Atlas, 
do já 
do o nada, 
é possível

do Teatro Muni- 
gesso da Cole- 
têm origem em 

céu com os ombros. Seu senti- 
parecem enigmáticas esfinges ecoan- 
referindo um inatingivel pelo qual 

nível poético. Senão, referem-se 
somente ao próprio passado da arte.



tratamento decorativo de paredes. facha

das ,

Autoriza

va

t ides, atlantes e grotescos, prestigiados pelo Renasci
mento . homem impor

Entre os antigos estas figuras aludiam àsua presença.
força, à sustentação, à verticalidade das colunas, enf im
à visão antropomórfica e facilitavam a apreensão dos sen
tidos da própria construção arquitetônica. Na época ma
ne ir ista, já haviam ganhadooutras extravagâncias,entre

qualocom se
transportaram para as finalidades predominantemente deco-

No periodo estudado,rat ivas. haviam-se tornado autóno
mas,não passando de empréstimos alegóricos. Seria adequa
do chamá-las ornatos. Já não respondem às exigências de
corativas no sentido que tiveram as ordens clássicas e

bastante arbitrárias com relação ao conjunto da obra
Os ornatos são ornamentos encorpados emsituam.

grotescos aderem sócar iát ides,Atlantes, aparentemente
por sua vez são motivosAs esculturas, con

do repertório clássico e destacam-sevencionais cla-com
como pináculos. se

prestam à unidade estética da arquitetura. Como apari-
atenção da condição objetiva da obra.desviam a Co-coes,

transformam o sentido plano da superfície
das paredes, f iguras, apre-

são

295

Era aplicado às

chegando a desdizê-lo. Como

reza em nichos ou

mo modelado,

em que se

onde se apresentam figuras realizadas sem excessivos

um caráter mais fantasioso e enigmático,

Não deixavam de ser uma maneira de o

si mesmos.

detalhes para efeito de sua exposição no tempo.

ao edifício.

a tradição que as fachadas fossem habitadas por cariá-

Em nenhum dos casos
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As cariátides modeladas por Lorenzo Pettrucci (Lucca, 
1868-1928) para o Palácio Santa Helena, também co
nhecido por Edifício Mendes Caldeira,à Praça da Sé, inau
gurado em 1925 e implodido em 1975, projeto do arquiteto 
Sachetti. Estavam provavelmente situadas na fachada pos
terior, pela qual se tinha acesso ao Teatro Santa Hele
na, com pintura decorativa de Adolfo Fonzari. As quatro 
figuras femininas são as musas que não faltavam nas salas 
de espetáculo: a música, a poesia, o drama e a tragédia.
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especialização das tarefas, a
modelagem de figuras humanas ou animais cabia escul-ao

pod iamtor, ser
compostos por desenhistas por meio de croquis detalhados

distribuíam para os modeladores, responsáveisque por
de gesso.

épocaAs fachadas não fugiam aos procedimentos gerais da
alegóricas eram u-

sualmente desenhados com ajuda da geometria arranj osem
unitá-. 0 Liceu baseava-se

escultura e pintura (tidas como artesria da arquitetura,
sobretudopela qual as duas primeiras eramf igurat ivas),

Essa compreensão presidiu tanto a estrutura-tectônicas.

fechados e corpó
reos ,

escul-

da obra era proporcional ao trabalho humano nela contido,
predominaram a abundância e
tes ornamentais.(89)

que se torna-E
precisavam ser valori-vam

muito trabalho e elevados qualificaçãoa umazados com
formal. Isso pode esclarecer em parte os padrões em vigor

faixa dos

297

em uma concepção

a multiplicidade de componen-

ziu na composição de volumes plásticos,

ao passo que outros motivos ornamentais

sentam motivos universais conhecidos e repetidos.

esculpir a argila com a qual se fazia a fôrma

possível inferir que os novos materiais,

no Liceu,

pelos quais os ornamentos e convenções

da foi mais frequente nessa arquitetura do que os

acessíveis por sua quantidade,

"exclusivos"

cuja atuação o situa notadamente na

ção das massas e argilas, quanto a dos metais e se tradu-

No Liceu, de acordo com a

tóricos perfis e apelos pictóricos. E uma vez que o valor

que eram característicos da escultura da época. Na-
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Indústria, à rua 15 de 
elementos ornamentais; 
Ramos de Azevedo e o

Fachada do Banco do Comércio e 
novembro, com multiplicidade de 
reforma realizada pelo Escritório 
Liceu de Artes e Oficios, 1920 c.
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. do ecletismo encobrem

Mateus Haúsler em proporcionado neoclássico, 
de 1890, com planta livrè obtida por meio de 
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acabamentos e complementos da indústria da construção,fi

el à concepção decorativa dos materiais quee preso pro
cura qualificar artisticamente.
tico da mentalidade da época do que peloo gosto
chimento da obra e pelo ocultamento de sua condição obje-
t iva.

Na profusão ornamental se destacam capitéis de diversas
ordens, f rontões, volutas, cimen-

frisos, corn ij as, não faltando toda sorte deto, remate
nas paredes preenchidas e completadas com brasões ou-e

edif iciotros motivos emblemáticos, indicadores de que o
Os ornamentos em gesso fabricados nas pró-estava pronto.

prias oficinas do Liceu eram modelados em fôrma perdida e
ele-depois aplicados às paredes.

mentos pré-fabriçados ou apliques,
te ornamental podia ser realizada no próprio local, e os
repuxados meiofeitos poreram

moldu-formando vinhetas ecorriam sobre o cimento fino,
Os perfis desejados eram definidos em desenhoras .

e transpostos para uma chapa de zinco estru-cala natural
Os perfis,turada com madeira, formando o molde. como

combinando óvulos,seguiam as modenaturas,sabido,
possibilitadosconcavidades aos planos,círculos e pelo

traçado geométrico. todo desenho ornamentalA rigor, po
dia ser deduzido das regras fundamentais da geometria. Os

usados para executar molduraspuxados cimalhaseram e
tendo sido pósterior-

301

de moldes com perfis que

e
semi-

preen-

em es-

convexas que uniam parede e teto,

Pode-se dizer que eram

molduras em concreto e

Nada foi mais caracteris-

mente usados nas sancas da iluminação indireta.

como se falava. A par-
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a decoração de superfícieLermos gerais, procedia um

dicão de suporte.

0 Escritório Ramos de Azevedo dinamizador das oficinas
do Liceu coordenou os riscos elaborados por arquitetos
e desenhistas que estabeleciam os princípios motivosou

Por que havia de combinarpectos de uma mesma obra. se

objetos f inscom
materiais diversos? A especialização dos ófícios em suas

idiotis-isolamentos eparticularidades, tendente aos aos
tinha como contrapartida a busca de umamos da profissão.

obra em uníssono.

Escritóriono
0 mestre geral de execução das

que distribuía asobras no Liceu era Pietro Suzanna, ta-
estabeleci-seções com cotas e medidas • >□ a

detalhistaEm cada seção havia um desenhistadas . capaz
modeladoresinformação para os mestresde transpor a em

em cobre,barro, em gesso,
Nessa época, Carlosdomínio de práticas especificas. Ca-

sagrande era desenhista para as tarefas de modelagem em
(São Paulo, 1909-1979)Arturo Camarotto faziagesso, e

modelos em cera para % a
parede somavam
los do muro,

303

I

senão

Em

execução de perfis

a fundição. Os cuidados dedicados

capaz de cortá-los para a
a responsabilidade do assentador dos tijo-

uso,

era nome de uma só aparente unidade de

eram trabalhados no Liceu.

refas para as

pelos quais se desejava pôr em

ajuste do espaço já construído ao

ornamentos em ferro batido com relevos em estuque,

que eram submestres com grande

reduzindo-o à con-

consonância diferentes as-

Convém lembrar como os desenhos decididos
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moIduras;e
gamassa e gesso, encrespa
do r a ; do estucador em gesso,

Calixto Fiaminghi (1897-1978) exemplifica omentos. mes-

pecializado.(90)

articulações da construção: intermediava duasparecia nas
superfícies de modo a graduar a passagem e torná-la menos

amenizando ângulos e arestas por meio deabrupta, curvas.

Rodapés,tizados.
se desejava quedas paredes,

por quadros ou painéis que se apresentavameram ocupadas
a decoração daAfinal, super-

estabelece intermediações entre o homem ef ic ie o espaço,
dasugerem as barras altas onde se projetam o tampocomo

Certamen-espaldar das cadeiras,
funcional ao prote-te,

de parede sujeita a maior desgaste pelo u —ger essa zona
Os painéis preenchem os espaços das paredes, animamso.

espaço
mais facil-para o

Essa configuração foi constante, varian
do a maneira de preenchê-la com papéis importados, alguns

com pinturasdeles simulando efeito de tecido, de temas
ofensivos ao podiamde que

estilo do mobiliário.até acompanhar o encon-
305

não

não

Revelava-se o gosto pelo emoldurado,pelos contornos enfa- 
/

barras e frisos demarcavam a superficie

As soluções
"conveniência",

que puxava ou aplicava orna-

como unidades moduladoras.

atendem também a uma conveniência
mesa o

do preparador da superficie rebocada com ar-

fossem "vazias1',

"decoro",

e como

homem e permitindo que este se envie

cal ou cimento ou tratada com

o homem sentado.

mente ao espaço.

tre da alvenaria e estuque com as funções de pedreiro es-

as regiões entre os vãos das janelas, modulando o

A ornamentação em gesso, que era tarefa do estucador,com-
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ambienta-tradas revelara um compromisso a
particularização das salascão , uso da obra,

encarregando-se de romper certa regularidade e
igualdade previstas na planta do edifício, meio dapor
diversificação. Foi também caracteristico dessa fase o
gosto pelos valores tácteis e pela variedade multipli-e

entrevãos compareciam figuras relativas aos estilos, cor-
porificações alegóricas,

tipif ica-grifos;
Na melhor das hipóteses, a saturação destas f igurasdos.

algumaoportunidade de
estilização floral.

edif i-0 domínio das tradicionais técnicas de colorir o
quaiscio, se

a mistura de base,aplicava a tinta, era compe-
Dominava vários processos que pos-tência do embianchino.

aplicada
co la; haviatêmpera oe

Essa def i-óleo e encausto.colorido a fresco,
nição respeitava os suportes.

A designação de frentista atribuída ao artista da fachada
atesta a existência de procedimentos diversos para o den-

traduz certa inflexão pejorativa. A-tro
desde fins dolude ao encobrimento das fachadas, século,

conjuntoconsultas ao urbanoreformadas sem maiores de
data colonial, mascarado pelo ecletismo. Estucador seria
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I

festões

na argamassa à base de sílica,
a tinta a

o preparo das várias superfícies sobre as

cora o com a
e cômodos,

universais era substituída pela

ou seja,

e para o fora e

constante com

enigmáticas esfinges, quimeras e

sibilitavam a aplicação da tinta. Ela podia ser

ânforas, jarras, guirlandas e

cidade de materiais. Para o preenchimento dos frisos, dos
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genérico usado para os aplicadores de estuquetermoo
massa preparada com gesso, água e cola

estucar passa a
inicio do século XIX e

últimos anos desse que cor
rigiam e preenchiam pequenas fendas, representantes
por excelência da cultura figurativa da superf icie que
cobria aspectos construtivos da obra.

Existem, aspectos específicos das ligas dasportanto, e
fatoo

assumindo a função de
revestimento e acabamento da arquitetura. Nessa categoria

gesso,
não conse

guiu competir com os concorrentes do Realizouramo. azu-
pintando sobre biscoitos de barrolejos decorados, com

prados de outras oficinas cerâmicas, não dispondo de es-
Os azulejos pintados a mãotampagem para relevos. desti-

painéis murais figurativos e revestimentos de
parede.(91) 0 Liceu dedicou-se também ao preparo de gra
nitos, podendo-se constatar a qualidade de trabalhoseu
pelos pisos do Palácio da Justiça de São Paulo. pulas es-

é preciso especificar melhorEm segundo lugar, o tipo de
o signo, en

decor.

f

são

309
tre a construção e o

mas a palavra
ser usada desde o

navam-se a

, cujo uso parece

relação que se estabelece entre o suporte e

remontar ao século XVII;

de se aplicarem a outros suportes,

fabricadas nas oficinas de modelagem do Liceu, que
se incluem lajotas de massa líquida moldadas em fôrmas de

mesmo século. Os estucadores,

massas que merecem ser destacados. Primeiramente,

tentou também produzir azulejo prensado, mas

“estucador’’, nos

cadas e corrimãos do Banco de São Paulo.
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da

‘A- A-»j ■ .
** a

de 
desen- 

Ramos de Azevedo. 0 Liceu realizou 
lustres em bronze dese- 

mobiliário. Colaboraram: a 
Sebastião Sparapani, a marmo- 
Antônio Nunes realizou a pin- 

nobre, Waldemar e Carlos Chaves

em ferro, 
Amilcar Salmazzo e 

~~ de decoração de 
de Fabricio Catelli; 
decorativa do salão 

fizeram douracão.

k

0 revestimento aposto à estrutura de tijolo e cimento ar
mado, dissimulando-a.

Palácio da Justiça, São Paulo, 1920 - 1933. Projeto 
Cláudio Rossi, remanejado por Felizberto Ranzini. 
volvido no Escritório Ramos de Azevedo. 0 Lizz"  
caixilhos e portas em ferro, lustres em bronze 
nhados por Amilcar Salmazzo e mobiliário. Colaboraram: 

" - o---------- - aempresa 
rar ia 
tura
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revestimentono
o acabamento tidos desej áveise

criticados ao praticarem o encobrimento dapassavam
material e do trabalho.domascaramentoo

Ruskin e Morris tiveram a primazia de alertar para as
cometidas com rela

ção à natureza *dos materiais trabalho,
quando são dissimulados de modo positivamente falso”,con
siderando o fato I • qualquer outrocomo

.(92) As palavras de Ruskin, considerando imoral o
disfarce da verdadeira natureza do material,lembram o que

ind ignado, escrevia em 1898: o material temLoos , a sua
própria linguagem formal. Loos também compreendeu a rela-

entre o material gra
nito tem de ser polido, isso opor

dada a quantidade de tra
dobalho que exige". Lastimava o dominio da imitação e

sucedâneo na construção
f inge-semais baratos,materiais oferecidos produtose

tempo de trabalho.(93)

correlação entreExistiu certamente uma a
as misturas e os materiais arti-sucedâneos da natureza

disfarce da verdadeira natureza dos materi-f iciais
falsos materiais • I , considerados imorais• Iais, os

Inicialmente no continenteRuskin e Morris. europeu,por
, a arquitetura mostrava o fingimen

revolução técnica tentou imitar natureza.a
A simulação do material, como a-

313

ção ” o

tardiamente entre nós

construção de

construção,

"delito

inicio do XX,

a ser

ind igno"

nele são mais caros

moral"

to com que a

trabalho,a habilidade e a arte,

ou seja,
e o

e atividade ao observar que

e à quantidade de

e sabia que,ao serem simulados os

"violações da verdade da arquitetura,

que se tornou possivel

como processos aceitos e
no Brasil oNo século XIX,
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técnica, logo se mostrou simulação do trabalho.

0 revestimento da arquitetura e do objeto foi outro as
pecto da mesma questão, nos mas-

f oramcarou e que nao poucos.
Nessa época de transição técnica, era frequente um mate
rial tomar a aparência de outro, determi-

0 fenômeno foi semelhantenações da natureza. àquele a
relação * afez menção transposição doscom

estuque que simulavam jun-signos.
ções de pedras em edifícios de concreto armado. a pintura

veio da madeira,as co
lunas revestidas de mármore artificial. A pesquisa de ma-

travertina eteriais para a solução de exemplomassa
embora tardio, do empenho do Liceusignif icativo, na

construção de materiais sucedâneos dos naturais. 0 tra-
rocha calcária esbranquiçada ou amarelada e
conhecida como rocha de Tivoli,muito porosa, e. seu nome

constituiçãofoi usado para designar outros mármores de
Marcelo0 edifício Matarazzo, projetadosemelhante. por

Piacentini
foi revestidoAzevedo,

travertino vindo da Itália, despertando amármore a-com
estudou composiçãoPietro Suzannatenção do Liceu. uma

tratada pósteriormente com ácidos, resultava nocalcária,
A massa artificialefeito do travertino natural. foi a-

Edifício da Rhodia, à rua Liberoenvelhecida nopliçada e
a forma de quadriláteros deonde se apresenta sobBadaró,

pedra.(94)

315

I 
■

firmação

casos

que ja se

vertino é uma

Citem-se os sulcos no

de paredes imitando o mármore ou o

e construído pelo Escritório Thecnico Ramos de

diluindo-se as

Severo e Vilares nos anos trinta,

em que disfarçou e
o trabalho da construção,
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São inumeráveis os modelos 
os executa por encomenda. Destacamos 
posições baseadas em . 
tivos.
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Liceu, que 
como com

primi-



** —

r*

• •

1

of ici-
na

■i-

/

L

I » I * 

&

4V^2-
• •? • • 

.W*-*

. * —

*3
?y?

i— .. 
“- -r—^'

to ■ Lo.. M4-

ct;- A

4-í
[^ jy 
• • mI

Jè'ST'-’.' .

± 1

5:c,/.o.

MIBB
4

- ' - \ 

x ■-•

Faiança, abajur e vasos■oferecidos em catálogo da 
de cerâmica do Liceu.



I

/

IX
r"

I

h i azulej o

I

•I

!| I» li&

;; ■- â

O

L •*. .<4

í
i

<r 

$

A

••

I 
<

• w

realizada nas oficinas de 
cozinha

■

i7»

I-
a r

Pintura 
Motivos 
ro .

-X1
-. i -
• 3

em 
destinados ao revestimento de

cerâmica. 
e banhei-

^X^a3DBBLCSM Tg 1

U!V4çhif

_ T w 
A. A A ♦ A

?£^r^7
- •- 

*



modelagem ofereceu, mais do que qualquer outro setor do
L iceu , oportunidade para a proliferação de objetos pseu
do-artísticos , baseados no ecletismo historicista. Bala-

ânforas, j ardineiras,úst res, bancos e chafarizes com
anjinhos barrocos esculpidos, todos com motivos escolhi
dos entre aqueles que se caracterizassem pela profusão

levaram para os jardins das residênciasornamental,
ricatura da tradição. Como dependência das oficinas de

ampliadas no ano de 1914,modelagem,
oficina de cerâmica e equipadaterracota, má-çom

quinas para preparar barro, sala de enxugo, depósito de
Iforno.(95) 0 Liceu passa a oferecermateriais estatue-e

ou porcelana,tas
com

a elegância do deãos
indígenas marajoa-senho japonês

Havia objetos para todos os gostos, quando • * jar as .
chegavam mais aqui, por motivo da guerra, as peças impor-

diga-se de passagem, difundiram certa qualida-tadas que,
demasiadamente atreladosEmbora os objetos apareçamde .

convencionalismos historicistas ecléticos atée osaos
é inegável que tenham atingido altaanos quarenta, uma

A pesquisa, im-qualidade técnica. a
dos produtos,provisação sem

de acordo com a estética
que dava resistência àFoi notável a frita,dc Liceu. ar

gila,
t e s.(96)

319

garantiam a durabilidade 
dúvida o valor máximo almejado,

■

í

I 
t

A

não

e vasos de todas as modas, 
argumentos em

em maiólica

e os motivos primitivos

surge no ano seguin
te a

a experimentação e

a ca-

era aplicada à faiança e servia de base para esmal-

inúmeros estilos, dos gregos e etruscos
art nouveau e déco. A se destacar:
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Armações com assento e encosto de palhinha de familia 
de cadeiras Luis XVI, executadas na marcenaria do Liceu 
de Artes e Oficios.
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palhinha da 
variação dos com- 
pecas exclusivas.

assento e
Luis XVI e XV: a do sistema de

Algumas armações com 
família de cadeiras 
ponentes vem ao encontro
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deslocáveis, 
como móveis 
ses e chegam a atingir uma clara 
ceu os apresenta em múltiplas versões de 
napé e cadeiras para sala de estar e adequados 
tro niais informal e animado das pessoas.

'7

de tradição 
leves, facilmente 

retóricos, apresentam-se 
dos ebanistas ingle- 
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A moda dos 
0 tapeceiro 

rococó dos

I4

Luíses definia o decoro 
ta. 0 tapeceiro havia entrado em cena desde 
e o rococó dos Luíses XIV e XV, e com ele 
acortinados e docéis. A tapeçaria do Liceu chegava a bor
dar tecidos para estofamento.
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Conjuntos estofados realizados nas 
Artes e Oficios.
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móveis esto- 
de comodidade 
com a cadei-

As formas modeladas e aconchegantes dos 
fados do Liceu os aproximam do conceito 
que, segundo tudo indica, foi inaugurado 
ra bergere, modelada sobre armação era 1725.
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u móvel se desenvolve no âmbito 
nhando e definindo os espaços, 
sifica juntamente com os 
ou receptáculos. Quando a 
o comer 
para a sala de refeições, 
dores, bufês, cristaleiras, 
de bem aceita no pais, 
guarda-comida, 
fazenda.

acompa- 
amplia e diver- 

tamanhos e formatos dos armários 
receptáculos. Quando a divisão entre o cozinhar e 

tira a louça fina de perto das panelas e a leva 
sala de refeições, tornam-se necessários apara- 
bufês, cristaleiras. Estas, foram uma modalida- 

funcionando entre a vitrine e o 
percorrendo até as varandas das casas de
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porta
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realizadosLuiz Franco 
p r o j e t ad a por

r*
• t

i

0 formato das cristaleiras acompanha o desenho da 
e dos lambris, sendo semelhante aos motivos das cadeiras. 
Móveis para sala de jantar realizados no Liceu de Ar
tes e Oficios para residência Luiz Franco do Amaral em 
Santos, na avenida Ana Costa, projetada por Victor Dubu- 
gras .
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a 
cristaleiras,

vidro, 
móvel.

em

I

muitas vezes curvas, 
As bibliotecas, como 
fins do século XVIII.
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bufês se desdobravam pelas paredes da sala 
volumes grandes e pesados.
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Bahia 
Italiana

di Sconto a- 
concepção 

que os 
arrena- 
e

1

j

i
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e

Banca Italiana 
condizentes com a 

mesma maneira 
armários,as cornijas 
realizou os móveis e bal- 

com elevação em cristal 
di Sconto, à rua 15 de no 

1919 c.; projeto de Edoardo Loschi.

Os armários-biblioteca da 
presentam perfis e colunas 
unitária das artes figurativas. Da 
frontões coroavam cadeiras e 
tavam cristaleiras. 0 Liceu 
cões em jacarandá da 
bronze para a Banca 
vembro,
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Estética decorativa e manufatura

Em meio à variedade das soluções encontradas, * e possível
identificar algumas tendências e princípios gerais que

realização das obras. De início,presidem a intençãoa
artística determina o teor decorativo e o refinamento da

dos objetos. Simultaneamente, vai-se af irmando
mais artística e humanísticacultura nãouma que

<naturezaa J

imitação é superada pela idéia de transformação da
vez que o homem produz a matéria, aplicandonatureza, uma

0 Liceu se situa entre esses dois momentosciência.a e
materialista da naturezaentend imento * aalia o tradi

cional cultura materializadora do artesão, que permanece
definitivamente identificado com o fazer, com o dar cor-

presença desse procedimento em outrosPor extensão,po. a
domínios figurativos tem provavelmente relação com a sua
cultura.

corporificações de idéiastiguidade são, e
contêm o procedimento operativo próprio da cultura do ar-

deslocado para o plano do significado. Taltesanato, mé-

335

I

tI

«

i

=
==

não

an-

execução

e a
tem por fundamento o homem rivalizando com

como se sabe,
As tradicionais alegorias existentes desde a
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todo figurativo desempenha papel central na estética de -
corativa a
época do Liceu. estátuas, esculturas, bustos
e retratos, reple-estão
tos de corpos que ocupam o lugar de idé ias incorpóreas, i

de figurações que ocupam o lugar de feitos humanos
% a di- i

Os critérios presentes nas obras contemplativasmesmos
adotados na fabricação do mobiliário, na

arquitetônica, obras úteis
simplesmente subordinadas aos fins práticos que pretendem
atender, a capaci
dade de permanecer no mundo e sua adequação à
social para a qual são previamente pensadas. Um dos valo-1

res máximos da estética do Liceu foi o refinamento de e-
xecução pelo qual uma cadeira ou uma parede feitaseram

i elaboraçãodurabilidade do objeto e requeria um tempo de
atividadecondizente com as caracteristicas da própria

por produtividade.
3 juízo sobre a excelência de umaNessas circunstâncias, o

obra levava em conta a capacidade de perdurar e de
daduração e-ternizar como algo capaz de ultrapassar a

sobrepunha ao homem.a arte sexistência humana. E assim,
que esti-do completo,Os aspectos estéticos do acabado e

cujo
1

336

!

1 .14
» c

1 í

r p

í

I
i
I

n i

teor objetivo e-

L.
4.

I

são
i não

L

r f . f * !
Lt ?•
h
* 
. •

N

■ í
M ■u 
(r 3

1 i 
h

í! }
í 1

jI

situação
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importando tanto ou mais do que esses,

veram enlaçados na obra ornamental,

e nos

mensão espacial e tem por correlato a noção de lugar.

fundamentando o que então se entendia

de imagens e vultos que tomam a forma de corpos terrenos,

ensinam que essa compreensão do corpo se associa

predominantemente alegórica qne marca também

indicando que as

se e-

assim como a pintura histórica,
Monumentos e

com arte. 0 cuidado da fatura tinha por objetivo máximo a



ra acrescido de algo capaz de representar a relação huma-
também repousavam na quantidade de

balho transformada em qualidade.

As obras se orientam para um lugar no mundo onde se ex
põem , devendo exibir aparência adequada e conveniente, ou
sej a, estar de acordo com os principios do decoro. Hoje,
na sociedade industrial, já perdemos de vista o que re-

mo-
cuja existência estava associadanumento, lugar. Aoao

contrário,
nas condições de ubiquidade do objeto produzidoda parte,

seguindo depois di-
e

a estabilidade
do objeto durável.

-

no mundo se definia ainda pelo regime0 lugar do obj eto
0 mobiliário do Liceu evidencia o quede encomenda.

valor máximo dessa etapa da produção, exclu
sividade do móvel produzido para determinado cliente e

se satisfazia a exigência de que fosse único. Acomo e-
norme disponibilidade de modelos acumulados pelo Liceu e

componibilidade doda objetoum entendimento racional
possibilitavam a sua unicidade. Encontramos de

em meio à infini-
livros,dade de estilos publicados em pranchas, revistas

cadeiras Luis XVI for
necem um exemplo tradicional

337
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tra-

era o

e provavelmente legível pa-

móveis constituídas já no século XVIII,

a condição efémera vêm suceder a solidez e

na com o objeto,

o que era a

estamos habituados à presença do objeto em to-

”familias"

para o mercado, para o indeterminado,
versos destinos e servindo a diferentes usos. A leveza

presentou a unicidade do objeto, da arquitetura e do

ou mesmo mostruários de lojas. As



A

te

observador contemporâneo»ra o estrutu-o lharapto ao
ral: trabalho de armadores, enteladas palhinha, mos-em
tram que o principio da variação de um mesmo estilo se
pôs serviço da produção de exclus ivos.a ob j etos
Quem observar as diversas cristalerias em diferentes ma
deiras , alturas e proporções, combinando corpos de vidro

uma sistematici-constatar
dade que permite ultrapassar vocabulários estilísti-os

abstrair toda complementação ornamental
e todo acabamento, mostrando o objeto decomposto em for

nos jogos dos volumes abertos e fechados,matos, es-que
truturam uma peça exclusiva. Constata-se que
alizava um acordo entre componentes de um sistema,
ma combinatória de elementos, bastando conf igurá-lo com
maior variarou
didas e proporções de suas partes para que

0 objeto era uma unidade de um sistema maior,nico. este
sim o todo. 0 estilo não mais correpondia ao que ou-em
tras épocas havia sido realizado com certa espontaneidade

era dominado racionalmente. Passava-seimaginativa e na
época do ecletismo para um sistema de estilos, mu-numa

dança análoga àquela da técnica para o estudo e organiza-

tecnologia. Portanto,ção das técnicas, a

e indivi-Liceu nãono

dualizados (no sentido original do indivíduo, do indivi-

exclusivassim resultantes variáveis de um
sistema complexo.s

fun-A experiência
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era u-

ou menor número desses elementos

cos e históricos,

as me-
se tornasse ú-

o objeto re-

se fabricavam móveis singulares

da escola mostra que as artes têm seu

I

l I

ou seja, para

sível), mas

de dimensões variáveis, pode



prática
ora nas idéias que se apresentamdo artesão, cristaliza-

que
conhecimento dos estilos,acumulava Liceu empenhavao

muito esforço na solução de aspectos práticos das obras,
experimentava materiais e processos, desejando ampliar o
domínio das técnicas e enfrentando enormes desafios, con-

particularidades do país.sideradas Estamos nosas re
ferindo à grande defasagem técnica com relação ao estágio ■

de desenvolvimento dos países europeus, dos quais trans-

tava matéria-prima e manufaturados que vinham ao encontro
das exigências da construção. Mas se sua prática tinha o-

na cultura do artesão,rigem no material, modelono ou
se deve su-mesmo, em

por terem existido inter-relações recíprocas entre esses
Eles se fixaram nas condições da industrializa-momentos.

ção que se caracterizou inicialmente pela divisão do tra
balho (sobretudo divisão entre projeto e execução) e pela

das
oficinas do Liceu tende ao modelo de industrialização ma-

baseado na centralização das decisõesnufatureira,
ofícios especializadosreunindo váriostapa do projeto,

a possibilitar o parcelamen-modoem um
to das tarefas.

Exemplifiquemos agora a especializaçãoca e do ferro.
parcelamento do trabalho,

339
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não

Já mencionamos os especialistas nas atividades da cerâmi-

ora na

das em modelos e

na e-

damento ora nas experiências do material,

e o
com base nas oficinas de madei-

punha modelos ou idéias para a produção, dos quais impor-

certa medida, no uso do objeto,

regras difundidas. Da mesma maneira

especialização dos ofícios artesanais. A organização

mesmo local, de



ta

ra. Desde o começo do século,
cretizam o projeto de Ramos de Azevedo in-para
dustrial, passando a funcionar destinadasvendas acom
manter a escola e remunerando aprendizes e

atividadesas
tenham se iniciado nos primeiros anos do século. Em 1909,
Antonio Baccaglini (Itália, 1880 c. 1949)São Paulo,
era mestre geral da Ebanesteria, Antonioauxiliado por
Giacomo Borsoi (Itália, 1880 Rio de Janeiro,
desempenhava atividades na pequena metalurgia em funcio
namento junto à marcenaria. Somavam-se repartições,nove
com quatorze a dezesseis operários e aprendizes cada u-
ma.(97) 0 interesse despertado pelo mobiliário do Liceu

dasampliação
instalações de trabalho e o crescimento repartições;de
há registros da presença de mais de duzentas pessoas nas
oficinas de madeira por volta dos anos 10, mais
de 500 em 1922.(98)

Os alunos experimentavam o conjunto das atividades em ma-

maioria of iciais

ex-alunos,

0 preparo da madeira era rea-de uma parcela do trabalho.
r lizado em secção do corte e desbaste das peças, com câma-

estufa deumara
no calor. A definiçãopassando a madeira semanasenxugo,

tarefa dos desenhistas, entre eles ampliados móveis era
modelos em escala natural para asdores que riscavam os
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operários - com

e de

e o aumento de sua procura justificaram a

as oficinas de madeira con-
o ensino

de esterilização de pressão a vapor e

1953), que

deira para completar sua formação, enquanto os profissio-

eram altamente especializados, encarregando-se

o produto das oficinas. Há hipótese de que

nais que operavam nas oficinas, em sua



Para a fabricação dosoperações subsequentes. móveis, re- .
serviços de placagem ou preparação de lâmi-

de madeira curva e os de carpintaria sabendo-senas que
época a carpintaria fina prescindia de pregosnessa e pa

usando somente encaixe macho e fêmea,rafusos, malheta ou
espiga,

demáquinas e outra tornearia mecânica. Desdeção de
1905,

com uma repartição de marchetaria, onde e-
ornamentais aplicados

E ainda uma repar-
outra de imitação de traba-

além de uma metalurgia artística e reparti-lhos antigos,
ção de cinzelamento de bronze - sendo as últimas destina
das à produção de dispositivos e peças ornamentais para

fabricação
charneiras e cabides de metal, era feita ade fechaduras,

polidura e montagem de lampadários em madeira.

Habilidosos entalhadores realizavam os modelos em madeira
destinados a fundição em bronze de puxadores de móveis e

Outra secção era destinada f a-ornamentos de lustres. a
responsabilizava-seescrivaninhas,bricar outra

como bengalas, cortadorespor pequenos objetos, raquetes,
complementaçãomadeira. A dosde papel, brinquedos em

comportava ainda serviços de douradores de ma-trabalhos
tapeceiros, dedicadosesmaltadores e

também às cortinas e outros aspectos da decoração. (99)
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tição de impressão em couro,
ao mobiliário e outras pequenas peças.

ra em madeira,

e mais

ram montados os referidos painéis

contava-se com a tradicional repartição de escultu-

partiam-se os

deira, pintores,

mobiliário. Junto à repartição encarregada da

e cola quente de peixe. Havia também uma reparti-



Como se pode verificar, atividades atingiam tal está-as
de divisão do tra-

limites do queos
e revê-los no iso

lamento de cada oficio.

indústria, seque

produção capitalista - que compreende, além da manuf atu-
a pequena indústria mercantilra,

destino dos especializados artesãos será implacável. Uns
organizam manufaturas artisticas dignas de menção, mas

pautados

esses
profissionais serão pouco solicitados, desaparecendo ou
assistindo a obsolescência de muitas de suas atribuições.

1

São chamados a participar da criação das matrizes, única
instância em que atua o artista na industr ialsociedade

qualquer decisão durante o
1

artesãosexecução. Esses abordados foram,deprocesso
últimos representantes da cultura artistica,portanto, os

qualitativa, a
A consciência do conflito vividode base quantitativa.

i mundo
expressãoexclui-los apareceque viria

aconselhando seus descendentes ouda época; de um mestre
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formação

produção
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de qualificados especialistas para a
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Enquanto instituição de ensino,

dustrialização em massa levará essa modalidade inicial da

antes que se tornasse dominante

o Liceu visou à

gio de especialização do artesanato e
balho, que somos levados a questionar

enfrentam dificuldades para manter os serviços

ainda se chamava artesanato ou artesão

configurava em fase inicial manufatureira. 0 curso da in-

nomicamente. Na etapa seguinte da industrialização,

mecanizada, que prescinde de

por critérios qualitativos, que se mostram inviáveis eco-

ao desaparecimento. 0

pelos derradeiros artesaos ao
claramente em uma



aprendizes:

Ié preciso atentar para o fato de que, mesmo
quando o conjunto da produção apresentar um perfil predo- I

indústria
capitalista, determinados setores de atividade permanece-

critérios caracteristicos
E o caso de certasde etapas anteriores. atividades da

construção e da indústria do mobiliário, mantêmque a
!

feição manufatureira da mesma maneira que os setores tra
dicionais da atividade artística no interior da sociedade
moderna industrial.

Outro aspecto peculiar da inserção do artesanato nesse
ao fato de ter sido trazidoquadro se deve imigran-por

tes dotados de bagagens diversas, mormente italianos, as
sociando-se em São Paulo, à cultu-

o artesanato foi tido
ísen-

consideradas privilégio dassao
tardio

dução que se mecanizava, espécie de "visita daera uma

0 clássico movimento de Morris tinha o caráter de revi
vescência das tradições nacionais, sendo crítica à indus-

ilusão detria a apelando para umareencaminhá-la, or- S8

dem social igualitária. A emergência tardia do artesanato
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surto artesanal do século XIX reagia à decadência da pro-

• .

jI

"Impara 1'arte e mette la da parte".(100)

Ainda assim,

ao mesmo

a arte e o artesanato,

• í

\

como a suma da experiência que constitui a tradição, 
I

do-lhe atribuído um ethos genericamente popular,
tempo em que as artes

rão organizados de acordo com

saúde", quando a mecanização ia-se tornando irreversível.

ra do estrangeiro. Classicamente,

classes cultivadas - o que não ocorria aqui. Já o

minantemente mecanizado, nos termos da moderna



na experiência do Liceu, atrasado,no contexto do pais

dodivisão manufatureira

mantém0 artesão

instrumento,seu
especia-enquanto torna

lista. Os artesãos ainda tomam as decisões relativas ao
domínio do instrumento, * a materiais,transformação dos
mesmo quando participam de um conjunto já hie-bastante
rarquizado, com uma rigida divisão entre trabalho de con-

pelha o artesão de São Paulo subordinado às decisões a-
Iheias, expressas pelo desenho. Ao II acumular e concentrar

, o Liceu preenche as condi-
ções para a formação da manufatura e possibilita o desen
volvimento da divisão do trabalho na oficina.(101)

at ividades
da construção, reunindo muitos trabalhadores e muitos ofí-

Escritório Thecni-enquanto o
oficinas sobRamos de Azevedo colocava o trabalho dasco

dailustra o chefeRamoscomando de um mesmo capital.o
empresá-pelodirigidaoficina manufatureira moderna,

e não nascidario-comerciante e não pelo antigo mestre,
seio da corporação.(102)no

mesmo aquelasdo comando subordina funções,exercício0
dos arquitetos e desenhistas do Es-intelectuais,
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instrumentos e trabalhadores”

a relação pessoal e individualizada com

cios em um mesmo endereço,

trabalho e a dimensão estética da obra.

e se

como as

Resta uma palavra final sobre a

“particulariza seu oficio”

marca o esforço inaugural de uma indústria brasileira.

Foi uma manufatura sui generis, no tocante às

cepção e trabalho de execução. A experiência do Liceu es-



entre os quais já citamos- Domiziano Ros-
Felizberto Ranzini. A concentração das decisõessi, nes-

trabalho hierarquizado aconteciaquadro de mediantese
definições a nível do desenho, que previa os mínimos de-

encontrando-se maior plenitude - estéticatalhes das obras,
aquarelas antecipatórias do que nas obras construi-nas

das o-
bras do Escritório Ramos, disso. 0ressentem

íreduzido às caracteristicas do desenho, reduzidoestilo,

das técnicas especializadas. »

A observação das obras estudadas revela predominância de
a participação dos profis-

sionais especialistas. As especialidades técnicas foram
ofleio",Marxreferidas como supor

0
jus-

se
chamou a atenção para a vantagem de entender esta parte

Ocorre que a repartição das tarefas vinha seguida de sua
INão chagaríamos aosoma para a composição da obra.

No entan-gero de entendâ-la, como uma linha de montagem.
artesão aplicasse aoto, o

qualidade estética doa
a multiplicidade e o peso do por-

avolumando-lhe a =

345
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isolamento dessas atividades.(103) 
artesão não tinha uma visão parcial da obra. Pecava

f
5

I

n
I l
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Lexa-

h

critório Ramos,

e elas se

não como um detalhe e sim como um pormenor.

por mais zelo e habilidade que

blinhando o autor o

menor dissociavam muitas vezes a obra,

''idiotismos do

das. Poucos eram os ajustes feitos no desenrolar

seu oficio, não podia garantir

a um código de motivos, pretendia ser um fator unificador

conjunto. Ao contrário,

excesso de detalhes, mediante

tamente porque tinha a visão do todo em uma parte. Já



I

parte, numa precipitação de obras dentro da obra. Destru-

0 que quer dizer isso? Certamente, entre a intenção ae
realização, técnica existe uma

lo qual as intenções artísticas consultam as possibilida
des técnicas e pelo qual a objetividade técnica se parti
culariza e se redefine em uma obra singular. Ainda que a
perfeição de fatura possa aparecer aliada à perfeição es
tética, seria equivoco identif icá-las teoricamen-um
te.(104) A arte faz reviver a técnica, assim podemosse

essa reciprocidade, o processo de a-
proximações sucessivas, do con
trole sensivel, seriam desde então eliminados da organi
zação do trabalho nas condições da produção capitalista,
com suas conhecidas consequências estéticas.

Só mesmo o sistema unitário das artes f igurativas, como
um último guardião, preservava a aparente unidade da o-

Dele participavamde acordo com seus fins estéticos.bra,
tendo na arquitetura a sua dimensão

0 Liceu se situa no vértice dessede totalidade. proces-
háconviviam comoas artes queLogo umaso.

perderáarquiteturalongos séculos irão se dissociar: a
tradicional teor pictórico e escultórico, que se ma-seu

transformações óti-nifestava nos relevos e ornatos,rf nas
a pintura ques-transições da luz;sofria com asquecas,

abandonaráescultura ationará dimensões tectônicas; a
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"familia"

as artes figurativas,

assim como entre arte e

ia-se a forma.

como também a exigência

complexa interação, pressupondo um diálogo permanente pe-

dizer. Esse ajuste,



constante referência « a base. Os procedimentos fornais
A pintura abandona a concepção de espaçose especializam.

perspectivo e matemático, heterônimo, pela concepção óp —
pela conceituação do espaço

Ao se especializarem, fundam-seartes sobre sico. as
buscando motivação nas particularidades técnicasmesmas,

que estabelecem a linguagem pictórica e bidimensional da
pintura, linguagema

Assim,construtiva da arquitetura. cada arte irá se redu-
aos próprios procedimentoszir técnicos-operativos, ou

Imelhor,a seus aspectos materiais
lização
posta à procura da pureza.

I

a condensação moderna realizava uma super-especializava,
posição de níveis, convergindo, confluindo e identifican-

estrutura e sistema construtivo. Absorvia dessedo forma,
que havia se tornadomodo a noção de ornamento, exterio-

lançava o valor estético para dentro da objeti-ridade, e
buscando corrigir o confinamentovidade construtiva, seu

ao trabalho de concepção. A nossa sensibilidade aprendeu
abreviação, economia,durante anos

síntese de níveis no interior da obra. contrárioAo da
unitáriosoma que caracterizou a última etapa do sistema

das artes,a sensibilidade moderna pautou-se pela redução,
limite identificou o caráter sensível da aparênciaque no

conteúdo da construção.
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plásti-

I

a tirar prazer dessa

e o

Ao mesmo tempo em que o sistema das artes se dissociava e

também seria entendida espiritualmente como res-

a linguagem plástica da escultura,

irredutíveis. A especia-

tica, bidimensional,
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patente fabricados 
raraquara, apresentados em 
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ma de aço para hospital.

Bruno, 
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pela Liscio
exposição

madeira foi desenvolvida a partir

? t 1
4 ’ l

I



I

I

A Indústria mecânica e o Liceu

Desejamos ainda destacar o processo de ocorridoruptura
quando sobressaicurso das artes aplicadas à produção,no

I1concepção do objeto, decorrente de exigências da

guns exemplos elucidativos.

gundo o regime de encomenda - seja ele de estilo ou mo-
produçãouma

racionalizada de seus componentes e dirigido atendi-ao
mento das necessidades do grande público anónimo, para o
qual a peça pronta era distribuída pelo mercado. A racio-

combinada ao regime de encomenda,nalização da produção,
obj etosde exclusivos,havia privilegiado as

série para o mercado. Um e-
âmbitoxemplo logrado de renovação formal no do antigo

inú-

(Áustria, 1888 c. ), cujo sistema construtivo de madeira
349
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✓E preciso diferenciar o objeto exclusivo,

■

I

i

al-
uma nova

meras variações da conhecida manufatura dos Irmãos Thonet

“famílias“
que antecederam a produção em

sistema é apresentado por um conjunto de móveis com

conceituado se-

derno -, do objeto industrial, derivado de

produção quantitativa. Com tal objetivo, registramos



curvada,

de cadeiras, impõe-se diretamente na forma do objeto. Não
consta que as cadeiras Thonet tenham sido fabricadas pelo
Liceu, entretanto é oportuno lembrá-las, f i-

de-
finindo um raro momento de sintese quemesmo
diverso da experiência brasileira.

A identif icarse
com a mecanização, pois a repetição de um mesmo gesto hu
mano reproduz peças semelhantes enquanto aperfeiçoa,as

segundo tudo indica, o homem não tende % a repetição,
podendo levar mais tempo para realizar iguais dopeças

outro ocorre
ob j e-

lificação do produto, podendo barateá-lo diminuire a
quantidade de trabalho necessário à sua fabricação. Nesse
sentido, o
sem arte.

0 leito0 exemplo da cama patente ilustra a questão. se
moradia,da dotransfere do âmbito do hospital para o

Maria Cecília Santos chamou a aten-ferro para a madeira.

residencialpatenteaparecimento da cama empara o
na épocarestringiram as importações,

impediu a entrada da cama deda guerra, que
componentesbui a Martinez Carrera a versão para emos

L isciomadeira roliça, registrada pósteriormente epor
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f abr icação

uma vez que

fabricação em série propriamente veio

fabricação em série se torna ono momento em que a

e renovaçao,
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ao qual se associa a palhinha para a

São Paulo quando se

xam parâmetros necessários à consideração do assunto,

que diferentes. A passagem de um sistema a

tivo maior, prioritário com relação a qualquer outra qua-

ferro. Atri-



I

1919.(105) Exemplares baseadosBruno , modelo in-noera
ferro torneado,gles, era e

estrado flexível, podiam encontrados São Pauloser era
A "Cama Especialinicio do século. Hdesde o

anos do século, montava camas de ferro com bas-primeiros
importados,toes de uma polegada, es

piral para os estrados. Eram geralmente pintados de bran-
destinados aos fins hospitalares, existindoquandoco,

medalhãoe na
talvez importadas da Inglaterra, de onde vi-cabeceira,

nham também as de latão.(106)

A produção da indústria mecânica foi altamente tributária
mó-do ferro,

cujo despojamento também denota-vel em série de madeira,
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e tecia o

camas de bastão preto com filete dourado

com colchões de rede de metal

arame em

va seu caráter popular.

e é relevante que dele se tenha derivado o



Na década de vinte, o Liceu abre iráque
1923 ,Em

era instalada a Escola Profissional Mecânica, in icia-por
Ramos de Azevedo,tiva de organizada Man-Robertopor

ge.(107) A pequena metalurgia entrava em nova fase
autónoma da marcenaria, qual fabricavanava-se para a
fechaduras,chaves, dobrad iças, passava a produzir apa-e

N omercado.
fim dos anos trinta, ab-

sobrevivera
do próprio trabalho, executando equipamento para a indús-

resultante de vários aperfeiçoamen-
torna-se a grande fonte de Ostos, do Liceu.recursos

primeiros protótipos são estimulados pelo mestre da pe
quena metalurgia Antonio de Giovanni e datam da época de

desaparecido em 1928,Ramos de Azevedo, in-
Assumindo a direção da instituição,satisfatórios.

Scatolin conta com a ajuda de Aldo Toss (São Paulo, 1907-

hi-1985),

drômetros baseados em modelo alemão ainda em 27, A-e de
orientouSP,nibal Ferri (Descalvado, a

oficina por vinte
do aparelho projetada

também projeto de Anibal Ferri a construção de máqui-Foi
desequipado. Naqueleachavasequenas para

existentes em São Paulo eram em suaas máquinastempo,
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Luiz

produção

em maior escala.(108)

relhos de medição de água diretamente para o

tendo-os por

estabilizar-se a

o Liceu,

habilitado no curso

o novo caminho

e tor-

gradativamente sobrepujar a produção artística.

de mecânica, que desenhou

tria. 0 hidrômetro,

1899-1978), que
anos, vendo

sorvia todo o lucro da marcenaria, passava
a metalurgia, que anteriormente



grande maioria importadas, má-
fazer outras iguais. Afinal,

ção do objeto artístico praticava-se a cópia, agoraque
país atrasado com bens de produção. As máquinas

copiadas eram adaptadas às condições locais, e podiam e-
ventualmente conhecer algum melhoramento divisado durante

produ-
copia o sistema Spritguz

da máquina alemã - processo de fundir bronze, alumínio,
fundindocom matriz permanente, sobrezinco, pressão,

trabalhos. Realizaseus um pequeno
torno-revólver,

''tógrafo da Oreon, vinha
substituir necessárias no

geometria

Durante a revolução de 1932, a metalurgia realizou proje-
indústria bélica, visando a triplicar a produ-

40, fez matrizes para fusis
e reló-

gios de precisão para a mira do canhão do Forte de Itai-
Outras evidências da dedicação do Liceuem Santos.pu, a

de ferramentaria podem seratividades citadas, como a
produção de moldes e fôrmas, por volta dos anos 40, em
substituição às importadas, atendendo pedidos para fôrmas
manuais e automáticos da Lever do Brasil, traziaque as
da Inglaterra e depois dos Estados Unidos,e para a Palmo-
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fabricava o pan-

interior da produção anteriormente baseadas na

sendo comum trazer-se uma
até mesmo na concep-

e na observação direta.

quina e

tos para a

ção de suas próprias oficinas:

e metralhadoras das fábricas de armas de Itajubá

a sua construção, mas nada que se aproximasse da invenção

supria o

que foi adotado em

e como resultado o pantografista
um torno-fresa. Em 1941,

ção de balas de fusil. Em 39,

ou inovação. 0 Liceu passa a fabricar os meios de

o desenhista, nas



live e Gessy.
bonecas da Estrela e de garrafas dada Crush, ped idoa

Vidraria Santa Marina.(109)

Como se nota, ob-passou-se da ferramenta à domáqu ina,
jeto ao aparelho. transferiu
para a solução das matrizes, viabilizando a produção me
cânica.

»
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Elaborou também delicadas fôrmas de maos de

A experiência do artesão se
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(1) Uma relação completa das oficinas identificadas na 
pesquisa pode ser encontrada no final do trabalho. Cita
mos alguns exemplos da pequena metalurgia de São Paulo: Companhia Mecânica e Importadora de São Paulo, com ativi
dades no campo da construção e da indústria mecânica,rea
lizava também obras de inegável valor artístico, como as 
colunas de ferro para iluminação da avenida Rio Branco, 
no Rio de Janeiro; os candelabros ornamentais dos jardins 
do Teatro Municipal de São Paulo; os trabalhos artísticos 
do edifício da Societé Financière; as colunas do Palacete 
Martinico à praça Antonio Prado em São Paulo. A Companhia Lidgerwood do Brasil, representante da Lidgerwood Limited 
de Londres e da Lidgerwood Manufacturing de New York, com 
atividades de importação, fabricação de máquinas para be- 
neficiamento agrícola, fundições de vulto, que produzia 
artigos para estrada de ferro em ferro e bronze. A antiga 
Fundição do Braz, que veio a se tornar Usina Paulicéia, 
que fabricava banheiras de ferro fundido e esmaltado,pias 
e artigos sanitários. A Fundição e Oficina Mecânica de 
Mario Babbini e Irmãos, fundada em 1912. A Mecânica Ita- lo-Brasileira e Fundição Geral, que fabricava máquinas 
para a agricultura e para a indústria de massas alimentí
cias; o Estabelecimento Craig e Martin, a Fundição e Ofi
cina Mecânica J. Martins.
Pouco se sabe sobre a produção paulista de cimento. A fá
brica fundada por Proost Rodovalho, em 1897, bem equipada 
aparece no censo de 1907, pertencendo a outra firma, ten
do sido mais tarde adquirida pelas Indústrias Votorantim. 
Em 1926, tem inicio as atividades da fábrica de cimento 
de Perus, em São Paulo, a Companhia Brasileira de Cimento Portland, tida como a primeira fábrica de cimento ins
talada no Brasil. A Companhia Melhoramentos de São Paulo, fundada em 1883 era a maior produtora de cerâmica e 
cal. 0 surgimento da indústria de vidro, após o encontro 
de areia apropriada em 1892 deve-se à Vidraria Santa Ma
rina, que em 1896 introduz um segundo forno para a fun
dição de vidros para garrafas, mecanizando esta 
em 1906. A Vidraria Santa Marina iniciou a
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b) relatórios, 
ca:

LYCEU DE ARTES E OFFÍCIOS DE SAO PAULO. Relatório da 
Diretória do Lyceu de Artes e Officios, aprovado 
pela assembleia geral. São Paulo, Diário Official, 
1896.

LYCEU DE ARTES E OFFÍCIOS DE SAO PAULO. Relatório so
bre o Lyceu de Artes e Officios apresentado ao Dr. 
Cesário Motta. São Paulo, Diário Official,

LYCEU DE ARTES E OFFÍCIOS. Lyceu de Artes 
cios, instituto de ensinos profissionais. 
lo, s.c.p . , 1909 .

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SAO PAULO.
Liceu. São Paulo ,z RCM Comunicações,

Contribuição para o estudo do Art nou- 
São Paulo, Faculdade de Arquitetu- 

1957 p.48,49 
pré-história das 

- da Cidade 
Municipal, 1954,

e Ofícios(2) A Bibliografia sobre o Liceu de Artes 
preende 
a) compilações: 
SEVERO,Ricardo, org.O Liceu de Artes e

Paulo: histórico, estatutos, regulamentos, 
mas, diplomas. São Paulo, s.c.p., 1934.

SILVEIRA, Paulo Cesar. O Liceu de Artes e Ofícios 
São Paulo. São Paulo, FAUUSP, 1983 (trabalho 
graduação interdisciplinar)

vidraças na América do Sul.

publicações do Liceu e

111 
1984.

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SAO PAULO. Livrete 
morativo do 85o. aniversário da fundação. 
lo, 1958.

Liceu de Artes e Oficios. In: Gli Italiani nel Brasi- 
le. São Paulo, J. Rossetti, 1924.

La funzione spirituale del Lyceu de Artes e Officios. 
In: 50 anni di lavoro degli italiani in Brasile. 
São Paulo, Societá Editrice Italiana, 

Exposição do Liceu de Artes e Officios.
technica. São Paulo, (4): 242, 1905.

c) referências de autores ao assunto:
AMARAL, Aracy. A Pinacoteca do Estado. In: FUNDAÇAO 

NACIONAL DE ARTE, Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, Pinacoteca do Estado. Pinacoteca do 
Estado - São Paulo. Rio de Janeiro, 1982, p.21-36

BRUNO, Ernani da Silva. História das tradições da ci
dade de São Paulo. 3.ed. São Paulo, UCITEC/SMC, 
1984 v.3 p.1254,1262,1263,1267,1275,1312,1327,1457 

DANON, D. e TOLEDO, B. Lima de. São Paulo - Belle é- 
poque. São Paulo, Editorial Nacional, 1974, p.8

CENNI, Franco. Italianos no Brasil. São Paulo, Mar- 
tins/EDUSP, 1975, p.334-336

LEMOS, Carlos. Alvenaria burguesa. São Paulo, Nobel, 
1985, p.124

MOTTA, Flávio.
veau no Brasil.

e Urbanismo da USP, 
Flavio. 400 anos de  

In: IV Centenário da Fundação 
Paulo. São Paulo, Gráfica 
184
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mesas, carteiras, "bureaux" 
caixas giratórias,conjuntos

em São Paulo.
Terra e Povo.

1967,

Secretarias e escri-

d) Álbuns Fotográficos do Liceu de Artes e Ofícios de 
São Paulo, sem autoria, sem data e sem paginação. 
Coleção Biblioteca do Liceu de Artes e Oficios: 
Alfândegas de Santos 
Banco çjo Brasil 
Banco ítalo Belga 
Boudoirs'sofás,poltronas,cadeiras e móveis de vime 
Casa de São Paulo, R.J., 1934 
Câmara dos Deputados Federais; 
Banco Português 
Cerâmica 
Cerâmica artistica 
Congresso Legislativo do Estado de São Paulo 
Consolos, floreiras, vitrines e paraventos. Luis 
XIV, XV, XVI 
Cópias e clichés 
Decoração e Mobiliário 
Decorações e Mobiliário da Epoca Colonial no 
sil 
Dormitórios ingleses 
Dormitórios Luis XVI 
Dormitórios Modernos 
Dormitórios e Salas 
Dormitórios e Salas de Jantar 
Escritórios, cadeiras, 
secretárias, estantes, 
e grupos 
Estruturas de Cadeiras Luiz XVI 
Exma Srta Rice Morganti, 1935 
Ferro batido 
Halls 
índices dos Clichés no.1352 
Interiores 
Lumiéres 
Lustres e Arandelas 
Mesas e Móveis em estilo para salões 
Mobiliário do XIIIo. século 
Modelagem 
Móveis para sala de jantar (modelos de Milão) 
Novas Thermas, Poços de Caídas 
Obras do Monumento de Ramos de Azevedo, 
1934 
Oficinas e Interiores 
Oficinas de Serralheria 
Poltronas Giratória, Bureaux, 
vaninhas para Senhoras 
Portas, entradas, alisapés, ascensores, 
balcões e instalações diversas 
Paraventos, floreiras e vitrines 
Pratas repuchadas e cinzeladas, época D. João V 
Residências particulares

MOTTA, Flávio. As artes plásticas
BRUNO, Ernani Silva. São Paulo, 
to Alegre, Editora Globo S.A., 1967, p.215-216 

SALMONI, Anita e DEBENEDETTI, Ema. Arquitetura 
liana ejn São Paulo. São Paulo, Perspectiva, 
p.68,76

In :
Por-
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bibliotecas escritórios modernose e

R.org.apud SEVERO,

(5) SEVERO, R. cit., p . 8op.

R.,org. cit.» p.157-161op.
(7) SEVERO, R.,org. cit. » p.201op.

20 fev. 1874, apud SEVERO, R. ,

(9) SEVERO, R. , org. op.

prestado

Manoel. São Paulo, Sa-

sua atuação maior

I

l

3,4’

sobre 
autora,

ciativas. 
cia também cursos de arte e profissionais, 
deiro Luiz Antonio, perto do Largo São Francisco 
aula de escultura em madeira Ricardo Cipichia. 
Profissional Masculina de Sao Paulo, 
mo Escola do Braz, 
tornando-se depois 
1914 tinha por base o 
retor .
na
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Assembléia 
SEVERO, 
de São 
progra- 

p.69

Saletas, 
clássicos 
Theatros e Interiores diversos 
e outros álbuns sem qualquer identificação

(4) Propagadora da Instrução Popular, 
op. cit.» p.165

(8) Correio Paulistano, 
op. cit.» p.162

(6) FRANCISCO, Martim. Instalação das aulas da Propagado
ra, apud SEVERO,

(11) LICEU DE ARTES E OFÍCIOS. Relatório sobre o Liceu de 
Artes e Officios apresentado ao Dr.Cesário Motta. 
São Paulo, Diário Official, 1895.

(12) AMORIM, Carlos Cardoso de Almeida. Depoimento 
o Liceu de Artes e Ofícios prestado à 
São Paulo 10 abr. 1985

Além do Liceu de Artes e Oficios de São Paulo, do Insti
tuto de Educandas e Artífices, do Instituto Ana Rosa e do 
Liceu do Sagrado Coração de Jesus, todos instituídos no 

] século XIX, a Reforma Nilo Peçanha estimula outras ini- 
A Escola de Aprendizes Artífices de 1911 ofere- 

Era na Briga- 
e lá deu 

A Escola 
, também conhecida co- 

onde foi sua primeira sede em 1911, 
Instituto Técnico Getúlio Vargas. Em 

i ensino do desenho aplicado. Era di- 
Aprigio de Almeida Gonzaga e sua atuação maior foi 

década de 20.

(13) ISAU, Manoel. Liceu Coração de Jesus. 
lesiana Dom Bosco, 1985, p.16,17

cit. p.13

(3) BRANDAO, Francisco C. Pronunciamento na 
Legislativa a 10 de janeiro de 1893, apud 
Ricardo,org. O Liceu de Artes e Officios 
Paulo: histórico, estatutos, regulamentos, 
mas, diplomas. São Paulo, s.c., p., 1934,

(10) 0 professor Narciso Figueiras era responsável pelo 
desenho linear e pelo desenho de figuras; Dr. Eusébio Es- tevan ministrava desenho geométrico; George Le Barbier, 
desenho de ornato, flores e paisagens; Frederico Rosen- crantz,gravura; Emílio Ascagne, modelagem e Auguste Robe- 
lim, fotografia. SEVERO, R.,org. op. cit.» p.14,167,168
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XIXe. etaux

M.(16) LOBATO, op.

R.,org. p.23(22) SEVERO, cit.,op.

R.,org.(23) SEVERO, cit., p.95,96op.

SEVERO,
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São Paulo, 
Fundação 

Tecnológico da Engenharia,

Carlos. Alvenaria Burguesa. 
p.107-140

en- 
de 

anuário 1946.

I i

edi- 
de 
ao 
o— 

outra

I

i

H
a 

se

(17) LEMOS,
1985

Escola Politécnica
USP, Escola 

Desenvolvimento 
P.239

(19) SANTOS, Maria Cecília Loschiavo, 
(1694-1964). São Paulo, Reitoria da 
Politécnica, Fundação para o

1985,

<14) LOBATO, Monteiro., A grande oficina escola.(In: 0 Es
tado de São Paulo, lo. jan. 1917),apud SEVERO,R., 
org. op. cit., p.182-195

curso de 
arquitetos na Escola Politécnica 

In: Escola Politécnica: 
s.c.p., 1946, p.147-158

Agên- 
tornou Esta- 

op. cit. 
Rossetti,

H MB

(18) MELLO, Luiz de Anhaia. A evolução do 
genharia e 
São Paulo. 
São Paulo,

X(15) Francastel chamou a atenção para o fato que a Ecole 
des Arts e Métiers, ao lado da Ecole Polytéchnique criada 
em 1794, marcaram um novo sistema de ação sobre a maté
ria, se comparadas às tradicionais Ecoles des Beaux-Arts, 
mostrando que dividiam as responsabilidades científicas e 
ideológicas.

FRANCASTEL, Pierre. Art et Technique 
XXe. siècles. Paris, Gonthier, 1956.

(20) É o caso da firma de seu genro Ernetio Castro,impor
tadora de materiais para construção; da Companhia Cerâmi
ca na Vila Prudente, produtora de tijolos e telhas; da 
Serralheria Central, que preparava esquadrias e madeiras, 
ambas de propriedade de Ramos. Ele também fundou 
cia Finaciadora Companhia Iniciadora Predial e 
diretor do Banco Italo-Belga e da Caixa Económica dual. As informações aparecem em: LEMOS, Carlos, 
p.lll; Gli Italiani nel Brasile. São Paulo, J.
1924, p.177-181; AMARAL, Antonio Barreto do.Dicionário da 
História de São Paulo. São Paulo, Governo do Estado,1980, 
P.57

(24) Tomamos por base o programa do Curso de Artes publi 
cado por Ricardo Severo. SEVERO, R., org. op. cit., 
p.113-121

cit. p.183
São Paulo, Nobel,

✓(21) E sugestivo que tenha aparecido nesse tempo um 
tal de concorrência de projetos que proibia a oferta 
desconto ou de preço mais baixo. Conta-se que se deveu 
fato de Ramos de Azevedo participar das concorrências 
ferecendo os serviços por 2% a menos que qualquer 
firma, ganhando dessa forma, todas as oportunidades. 
AMORIM, Carlos. Depoimento citado.
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e PEPE, 
Torino,

como 
estava

Falconet
aproximá-

das 
de-

Mario.
UTET,

■9

j

Dizionario delia 
1978, p.244

(29) Foi impossível realizar um estudo sistemático 
publicações em uso no Liceu, nas atuais condições de 
sorganização de sua biblioteca. Formular hipóteses para o 
período estudado a partir dos exemplares remanescentes 
360

(27) BARBOSA, Ruy. Reforma do ensino primário e várias 
instituições complementares da instituição públi
ca. In:--------- Obras completas. Rio de Janeiro,
Ministério da Educação e Saúde, 1948, t.2, v.9,
p. 141

(25) GRASSI , Luigi. 
tica d'arte.

(28) No que nos foi possível observar, o moderno com que 
se defrontam os alunos do Liceu inclui tanto a obra do 
marselhês Pierre Puget (1620-1694) - escultor tocado pela 
tradição barroca —, quanto a de Antoine Coysevox (1640- 
1720), mais clássico. Ambos foram escultores com obras no 
Jardim de Versailles, de onde vinham também modelos de 
mobiliários e decoração interior rocaille, assim como os 
classicismos de Louis XVI. 0 século XVIII francês 
representado pela grandiosa banhista de Etienne 
(1716-1791), cuja simplicidade e modelado vêm
-la mais do naturalismo. 0 Bacanal de Clodim (1738-1814), 
em linguagem erótica, indica maior liberdade de costumes. 
De Jean Baptiste Pigalle (1714-1784), o Mercúrio Sentado 
Amarrando Sandália é expressão de sentimentalismo anedó
tico. Jean Antoine Houdon (1741-1820) apresentava duas 
figuras de Voltaire, de talhe simplificado e racional, li
ma peça de François Rude (1784-1855), autor da conhecida 
cena da Marselhesa no Arco do Triunfo, em Paris, mostra
va no Liceu de Artes e Ofícios um Pescador com Tartaruga. 
Foi comum ao artista romântico encontrar no animal o ins
tinto selvagem e a ferocidade apaziguada pelo comedimento 
clássico. Também Antoine Louis Barye (1796-1873) apresen
ta um Jaguar Devorando a Lebre, cujo original pertence ao 
Louvre, baseado na observação de animais. Os exemplos são 
suficientes para evidenciar a presença da escultura fran
cesa dos séculos XVIII e XIX. Quanto ao classicismo fran
cês, a coleção publicada por Severo não indica a presença 
de contribuições como as de um David, de um Percier ou de 
um Fontaine. Peças de mobiliário e cerâmica em estilo im
pério, Luis XVI constam somente dos livros da Biblioteca 
do Liceu. 0 neoclássico, via Itália, na obra de seu maior 
representante, Antonio Canova, figura em várias peças: um 
vestal, Paride, estatueta das três graças, caracterizadas 
pela frieza e o intelectualismo que resultam em notável 
clareza de contorno das figuras. Há também uma réplica de 
Paolina Borghese, do mesmo artista, hoje no acervo da Se
cretaria da Cultura do Estado de São Paulo, que teria 
pertencido à coleção do Liceu. Há relação de obras publi
cadas em SEVERO, R., org. op. cit., p.240-251

(26) GALVEZ, Rafael. Depoimento sobre o Liceu de Artes e 
Ofícios prestado a Antonio Cabral. São Paulo, 
26 mar 1976. São Paulo, Arquivo Museu Lasar Se- 
gall.

0 iI o ■li
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(33) SCHAPIRO, Meyer.
1962 p.7,8

(35) ROSENFELD, Anatol 
Classicismo In: 
São Paulo, Perspectiva,

(30) 0 autor acrescentava 
te" (...) " 
ta missão" 
tros escritos.

ainda: "todo
Arte é a obstinação do gênio. 
(...) LOOS, Adolf.

Barcelona,

(32) GRASSI,Luigi e PEPE,Mario.
d'arte. Torino, UTET, 1978,

Romantismo e 
org.Romantismo.

Dizionario delia critica 
p.565

(31) Dino Formaggio se dedica ao estudo da prática corpó- 
rea e intuitiva direta da arte. FORMAGGIO, Dino. Arte. 
Milano, Mondadori, 1981, p.128

seria um 
nas que o

e GUINSBURG, Jabob. 
GUINSBURG, Jacob.

1978, p.268
(36) A propósito da ruptura da consciência artistica des
de os antigos pelo romantismo, há uma passagem de Dino 
Formaggio que diz: "E sob o ocaso do Romantismo que se

o mais é ar- 
Deus lhe deu es- 

Ornamento y delito y o- 
s.d., p.51/55

seguro caminho para o erro. Pode-se afirmar ape- 
Liceu dispôs naquela época de uma quantidade 

considerável de livros e manuais de divulgação dos esti
los "históricos", destacando-se os manuais da Coleção 
Artistica da Editora Hoepli de Milão, ao lado de outras 
tantas publicações de Turim, para citar dois pontos 
irradiação italiana. Também estão presentes livros de 
dição inglesa sobre a história da decoração e do mobiliá
rio e revistas francesas de atualização, sendo sempre di
fícil estabelecer a data de sua entrada na biblioteca do 
Liceu. Paralelamente, serviam à prática do Liceu catálo
gos alentados, com fartos registros de ofertas para venda, 
em grandes lojas e magazines que distribuíam uma profusão 
de produtos decorativos apresentados em séries com varia
ções, destinados à escolha dos consumidores. Demonstram 
um estágio intermediário entre a produção de encomenda e 
a produção para o mercado e trazem informação sobre mobi
liário e decoração interna de residências e estabeleci
mentos comerciais, fachadas e vitrines. Citam-se o da 
Maple et Co., de Paris ou Londres, da Lebus editado 
em Londres, da Gesetzlich Geschutzt (importado em 1911 
por Ernestro Castro), da Korbmobel, que distribuía móveis 
de vime, da S. Karpen e Bros, de Chicago e Nova York, a- 
lém de catálogos mais específicos, como o das cadeiras 
Thonet, editado em 1911, e de camas de ferro norte-ameri
canas. Destacam-se ainda informações sobre as exposições 
internacionais que renovam as artes decorativas, 
exemplo, a de móveis de estilo dos expositores 
no Salão do Mobiliário de 1905, em Paris, e inúmeros 
lumes de coleções mais recentes sobre decoração de 
riores, com a presença do art déco - por exemplo, 
ção de L 'Art International D'Aujourd'Hui.
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(40) PRADO,

GabrieleModi. Milano,(43) DORFLES,

(44) Reporto-me à polêmica de Riegl com Semper.
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Cinquant 'anni di 
São Paulo.

p. 185-187

lavoro 
Societá

São Paulo, 
(textos

sua arqui-
Janeiro,

Com- 
originais

para
Gus-

bém ARGAN, 
presente.

Arguitevura ita- 
1981. 
por 

en 
1961.

(38) ARGAN,
2. ed.

Adotou-se
Wolfflin. 
la historia del arte.

e 
Rio de

Moderna
1978, p.18

Gillo.
Mazotta, 1979.

Mode e 
p.69,70

(46) SALMONI, Anita e DEBENEDETTI, Emma.
liana em São Paulo. São Paulo, Perspectiva, 

a acepção clássica, no sentido dado WOLFFLIN, Enrique. Conceptos fundamentales 
4.ed., Madrid, Espasa-Calpe,

Yan de Almeida. São Paulo Antigo 
tetura. A Ilustração Brasileira, 
(109): n.p., set.1929.

(41) ALMEIDA, Guilherme de. Cosmópolis, 
panhia Editora Nacional, 1962 
de 1929)

(37) ARGAN, Giulio Cario. Storia dell'arte come storia 
delia città. Roma, Riuniti, 1984, p.44 - Ver tam- 

Giulio Cario et alii. EI passado en el 
EI Revival en las artes plasticas, la 

arquitetura, el cine y el teatro. Barcelona, Gus
tavo Gilli, 1977

dá a retomada da filosofia hegeliana e se recupera, como 
contradição suprema da arte contemporânea até nossos 
dias, a temática da morte da arte; ou na sua mais simples 
significação, a passagem da consciência artistica para 
autoconsciência filosófica, e de modo mais penetrante, o 
explodir em autoconsciência de todas as figuras da cons
ciência artistica, o seu reencontrar-se em outra parte, 
isto é, nao mais sob o plano.da constituição ingénua, mas 
sob aquele sentimental e nostálgico, da perda da ingenui
dade e da totalidade natural,isto é,sob o plano da refle
xão. Nessa passagem o próprio autor evoca Schiller. FOR- 
MAGGIO, Dino. op. cit.,p.W

(39) RIEGL, Alois. Problemas de estilo. Fundamentos 
uma historia de la ornamentación. Barcelona, 
tavo Gilli, 1980, p.39

Giulio Cario. L 'Arte 
Florença, Sansoni,

(42) CASTELNUOVO, Enrico, Arte e revoluzione industriale 
(intr) KLINGENDER, Francis Donald. Arte e revolu
zione industriale. Torino, Giulio Einaudi,1972.

(45) SEDLMAYR, Hans. A Revolução da Arte Moderna. Lisboa, 
Livros do Brasil, s.d., p.65

(47) BIANCHI ,Giovanni .L'Architetura Italiana in San Paolo 
In: Cinquant 'anni di lavoro degli italiani in 
Brasile. Paulo. Societá Editrice Italiana, 
1937, v.I,
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(48) LEMOS, Carlos.
1985.

(55) Le Corbusier chega a considerar que não poderá 
haver- arte decorativa se ela não sobreviver aos estilos. 
Ver JEANNERET-GRIS, op. cit.

(50) KLINGENDER, Francis Donald. Arte e rivoluzione in- 
dustriale, introd. Enrico Castelnuovo, 2.ed., To- 
rino, Giulio Einaudi, 1972, p.64-72

(52) Tschudi Madsen possui uma concepção ampla do fenôme
no art nouveau,admitindo a existência de uma tendência de 
caráter abstrato e 
veu no 
nouveau 
corativo.

Catalogue General Officiel de la Exposition Interna
tionale des Arts Decoratifs et Industrieis, Paris, 
avril-octobre, 1925.

(53) A estante aparece publicada em MOTTA, Flávio. Con
tribuição para o estudo do Art Nouveau no Brasil. São 
Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, 
1957, p.70
(54) JEANNERET-GRIS. L 'Art Decoratif D 'Aujourd Hui,Paris, 

Edition Vincent Freal e Cia,1959. Trata-se da re
edição da Coleção L'Esprit Nouveau» original de 
1924-1925.

(51) SILVA, Raul. 0 Pavilhão de São Paulo na Exposição 
Industrial de 1908. Revista Polythecnica, 
Paulo, 4(10-20): 39-44, dez.1907/mar.1908.

simbólico-estrutural que se desenvol- 
âmbito da Bélgica e da França, pela qual o art 
não deve ser visto como estilo exclusivamente de- 

Segundo o autor,aparece ao lado da tendência ao 
motivo floral e orgânico e da tendência simbólica e linear, de valorização bidimensional, que tão bem se identi
ficou com o aspecto ornamental da obra. Ver MADSEN, 
S. Tschudi. Art Nouveau. Porto, Nova, 1967, p.18-27

(49) Semper formula uma lei que diz: "Há que se trabalhar 
de tal maneira, que a confusão entre material revestido e 
resvestimento se torne impossivel, isto é, a madeira pode 
ser pintada de todas as cores, menos da cor da madeira". 
Ao que acrescenta Loos: "As veias artificiais da madeira 
são naturalmente um traço do nosso século. 0 homem medie
val pintava a madeira preferencialmente de vermelho vivo, 
o renascentista de azul, o barroco e o rococó preferiam 
interiores brancos e exteriores verdes. Nossos camponeses 
conservam sua mente tão saudável que pintam com cores pu
ras" . LOOS, Adolf. EI principio del revestimento. 
Ornamento y delito y otros escritos. Barcelona, 
Gilli, s.d., p.218,219
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(57) 0 arquivo da Familia 
das obras do artista.

Paulo.
Pocai e

São
pro-

(62) Um dos álbuns fotográficos 
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(61) SEVERO ,Ricardo . 
op. cit.

para seu próprio 
revelam a 
comun ica- 
"conver- 
d if eren-

(59) 0 melhor exemplo de renovação formal no sistema de 
série com variação própria do regime de encomenda é ofe
recido pelo conjunto de cadeiras de Michael Thonet, as
sunto que será mencionado na última parte deste trabalho.

(56) Sobre o art déco no Brasil, ver 
e RAMOS, Oscar (org) Pio Déco, Rio de 
1980. AMARAL, Aracy. 0 modernismo à 
plemento Literário de Minas Gerais. 
1974. n.p .

FIGUEIREDO, Luciano 
Janeiro, Achiame, 

luz do art déco. Su~ 
Belo Horizonte,8 jun.

acervo da Familia Warchavchik. 
publicadas em Warchavchik e 
derna no Brasil. São Paulo 
1971 (catálogo de exposição) 
Também o pintor modernista Lasar Segall, 
uso, realizou desenho de móveis modernos 
redução estrutural, estando atento às relações 
tivas proporcionadas pelo objeto, como revela a 
sadeira" com assentos voltados para orientações 
tes.

a Ricardo Seve- 
1967 São Paulo,

(58) Referências diretas à obras de Gregori Warchavchik 
podem ser encontradas no arquivo Warchavchik da Bibliote
ca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP e

Fotografias de obras estão 
as origens da arquitetura mo~ 
, Museu de Arte de São Paulo,

 i se intitula: Decorações
Mobiliário de Epoca Colonial no Brasil.

(60) Sobre Ricardo Severo, ver Homenagem 
ro - centenário de seu nascimento 1669 - 
s.c.p ., 1969;
De autoria de Severo ver: SEVERO, Ricardo. A arte tradi
cional no Brasil. In:-----------. Conferências 1914-1915.- São
Paulo, Sociedade Cultura Artistica, 1916, p.37-82;

SEVERO, Ricardo. A casa da Faculdade de Direito 
São Paulo. 1643-1937*São Paulo, s.c.p., p.11-27;

SEVERO, Ricardo. O Liceu de Artes e Oficios de 
Paulo: histórico, estatutos, regulamentos, 
gramas, diplomas. São Paulo, s.c.p.,1934;

SEVERO, Ricardo. A Pátria Republicana. Conferência 
no Centro Republicano Português de São Paulo. 
Conferência proferida na sessão solene do Centro 
Republicano Português de São Paulo para comemorar 
o 11o. aniversário da proclamação da República em 

• Portugal. São Paulo, Júlio Costa, 1921;
SEVERO, Ricardo. O Teatro Municipal de São 

Ilustração Felizberto Ranzini. São Paulo, 
Wsiss, 1911.
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(68) As aquarelas de Felizberto Ranzini pertencem à Cole
ção particular de Ary Leme,

Felizberto. 
Guanabara.

Rio 
São

arquitetô- 
Lanzara,

I

São 
an-

(70) SALMONI, 
liana 
1981,

I

I
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|
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(67) Felizberto Ranzini publicou 
Revista Politécnica, 
Luiz. Arquitetura 
s . d. p.136-155

Emma. Arquitetura ita- 
São Paulo, Perspectiva,

de Ja-
Paulo,

ij

(69) ESPIRITO SANTO, José Marcelo. Arquitetura Oficial 
de Ramos de Azevedo - Palácio das Indústrias. São 
Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da U- 
niversidade de São Paulo, 1985 (trabalho de gra
duação inédito).

Anita e DEBENEDETTI, 
em São Paulo.

p.93,94

(64) SEVERO,Ricardo. A arte tradicional no Brasil.In: 
op. cit., p.40,41

t;

. I

I-

t
r
♦ •

(.63) Outras obras de Severo 
.já, já demolida; 
sua própria 
Paulo; a 
terior a 
culdade de Direito, na década de 30. Encontram também 
neocolonial motivação para o desenvolvimento de projetos, 
além de Severo, Victor Dubugras e Jorge Przirembel,em São 
Paulo, e Roberto Simonsem, em Santos.

motivos coloniais em:
São Paulo (126): s.p., 1938; MUZI,
Construções. 2.ed.São Paulo,s.c.p.,

são a casa praiana no Guaru- 
a Casa Lusa, na rua Taguá,em São Paulo, 

residência; a residência Ruy Nogueira em 
residência Julio Mesquita em São Paulo,que é 
1917.Dirigiu também a reforma do edificio da Fa

na década de 30. Encontram também no

(66) SARAIVA, Amadeu de Barros e RANZINI, Felizberto. Es- 
tylo Colonial Brasileiro, composições 
nicas de motivos originais. São Paulo, 
1927.

PEIXOTO, Afranio e RANZINI, 
neiro. Terra e Aguas da 
Lanzara, 1945.

Além de Felizberto Ranzini, outra fonte iconográfica 
importante de motivos coloniais brasileiros foi José 
Wasth Rodrigues (São Paulo, 1891 - Rio de Janeiro, 1957), 
desenhista e pintor que registrou a bico de pena igrejas 
e solares mineiros na segunda década do século. Não pude
mos apurar as eventuais ligações entre Wasth Rodrigues e

Liceu de Artes e Oficios.

(65) LOBATO, Monteiro. Criação do Estilo. SEVERO,Ricardo, 
org. Liceu de Artes e Oficios, op. cit.,p.187-190 

A presença do motivo primitivo brasileiro nas artes deco
rativas aparece na obra de um artista do Pará, ainda pou
co estudado. Trata-se de uma expressão tardia do pintor 
Theodoro Braga (1872-1953), com base em temática marajoa- 
ra, em estilizações da flora e da fauna brasileiras. A 
estilização era uma maneira de combater a cópia servil.E- 
le também se dedicou ao ensino profissional, orientando 
aulas de: cerâmica, execução de mosaicos, estamparia de 
tecidos e arquitetura.
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(71) MADSEN, S. Tschudi. 1967 .Art nouveau. Porto, Nova,<

cit., p.201op.
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1942), 
Almeida Júnior (Itu, 
Bassi (Ferrara, 1880 
(Itanhaem, 1853 
(Veneza, 1881 - 
(Pirassununga, 
(Luca, 1896), 
Ficcarelli.

(72) A propósito da relação entre arte e artesanato, ver: 
ARGAN, Giulio Cario. Progetto e destino. 2 ed. Milano, 
Mondadori, 1968, p.20,21,24

167-174,
BARDI, Pietro Maria. Contribuições dos italianos na 

arquitetura brasileira. São Paulo, Fiat do Bra- 
sil/Fundacão Giovanni Agnelli, 1982.

Sobre Ranzini, ver também: LEMOS, Carlos. Azule.jos deco
rados na modernidade arquitetônica brasileira. Revista do 
Património Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janei
ro, (20): 167-174, 1984.

(74) ARENDT, H.
(75) Realizamos pesquisa sobre pintores 
São Paulo, tendo identificado mais de trinta nomes, 
de parte deles especialistas em pintura decorativa, 
tros tantos artistas plásticos conhecidos. São eles: 
rste Sercelli (Firenze, 1869 - São Paulo, 1927), Adolfo
Fonzari (Gorizia, 1880 - São Paulo, 1959), Gino Cattani 
(Florença, 1879 - São Paulo, 1944),’ Arnaldo Mecozzi
(Frascati, 1876 - Santos, 1932), Ernesto Frioli (Roma,
1890 -' São Paulo, 1985), Angelo Guido (Cremona, 1893 -
Pelotas, 1969), Cesare Alexandre Formenti (Ferrara,1874 - 
Rio de Janeiro, 1944), Ernesto Thomazzi (Veneza, 1889 - 
Santos, 1942), Sebastiano Sparapani (Montefano, 1876 - 
São Paulo, 1955), Bruno Sercelli (Florença, 1892 - São
Paulo, 1954), Pedro Gentile (1903 - 1968), Pusello
Moselli, Antônio Nunes, Antônio Fernades, Oreste Colomba- 
ri, Giuseppe Cavaliere, Rafaele Ferrigno, José Pangella, 
Alfredo Sassi, Enrico Bastiglia, Terese; Oscar Pereira da 
Silva (Rio de Janeiro, 1867- São Paulo, 1939), Cario de 
Servi (Lucca, 1871), Pedro Alexandrino (São Paulo, 1856 -

Pietro Strina (Ascoli Piceno,1874 - Nápoles,1927), 
1850 - Piracicaba, 1899), Torquato
- São Paulo, 1967), Benedito Calixto 

- São Paulo, 1927), Giuseppe Perissinoto 
São Paulo, 1965), Paulo do Valle Júnior 
1889 - São Paulo, 1958), Alfredo Volpi

Paulo Rossi Osir (São Paulo, 1890 - 1959) e

(76) Divani e Norfini, dois pintores do Liceu da Artes e 
Ofícios e a modernidade paulistana. São Paulo, 
Museu Lasar Segall, 1981 (catálogo de exposição) 

OPPIDO, Antônio. Depoimento sobre marcenaria artís
tica prestado a Ana Cecilia Arruda Campos, São 
Paulo, 1987.

As mencionadas aquarelas de Felizberto Ranzini 
à coleção particular de Ary Leme, São Paulo.

(73) A expressão é emprestada de AREND, Hannah. A condi
ção humana. Rio de Janeiro, Forense-Universitária,1987.
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(79) RUSKIN, 
Buenos Aires,

<77) PEIXOTO, 
neiro, 
1945

residências de 
fazenda de Cecília Alvez 
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John .
Ateneu,

Adinol- 
da 

nome de

Las siete lamparas de la arquitetura.
1956.

(80) FERNANDES, Paulo; 
vista coletiva sobre o 
pela autora. São Paulo,

Rio de Ja- 
Lanzara,

TOSS, Aldo; NIGRO, Felicio. Entre- 
Liceu de Artes e Ofícios realizada 
17 abr. 1985.

artes da 
sua forma- 

Após trabalhar na fábrica 
as oficinas 

tendo a seu 
com passagem

________

(81) A diferenciação estabelecida se baseia na contribui
ção de Ruy Gama, cujo ponto de partida é que a técnica 
corresponde ao "conjunto de regras práticas para fazer 
coisas determinadas, envolvendo a habilidade do executor 
e transmitidas, verbalmente, por exemplo no uso das mãos, 
dos instrumentos e ferramentas e das máquinas. Alarga-ze 
frequentemente o conceito para nele incluir o conjunto 
dos processo de uma ciência, arte ou oficio, para obten
ção de um resultado determinado com o melhor rendimento 
possível. "Por tecnologia o autor entende "o estudo e o 
conhecimento cientifico das operações técnicas ou da 
técnica. Compreende o estudo sistemático dos instrumen
tos, das ferramentas e das máquinas empregadas nos diver
sos da técnica, dos gestos e dos tempos de trabalho e dos 
custos, dos materiais e da energia empregada. A tecnolo
gia implica na aplicação dos nétodos das ciências fi-

367

(78) Nos trabalhos de entalhe destacou-se Afonso 
fi, ex-aluno do Liceu, que dirige o setor por volta 
segunda quinzena do século. Ao seu lado aparece o 
Leone del Debbio e de Rômulo.
Antonio Oppido (São Paulo, 1907), iniciado nas 
madeira nas oficinas de sua família, aprimorou 
ção no Liceu entre 1917 e 1920. 
da família até 1935, encaminhou-se para 
Horto Florestal, onde ensinou entalhe, 
outros notáveis artífices do entalhe 
Liceu, como é o caso de Antônio Alves. 
0 nome mais antigo que encontramos associado à condução 
das atividades de marchetaria no Liceu foi o de Antonio 
Tenani. Pela segunda e terceira década do século,atuou no 
Liceu Benjamin Giuri, e sabe-se que também foi chefe da 
secção de marchetaria Vicente Baroni, embora não tivesse 
a mesma dotação que os dois primeiros. Dionisio Brighi 
(Ribeirão Preto, 1909), que estudou no Liceu desde o 
so primário no fim dos anos dez e se hab.ilitou em marche
taria em 1929,aproximadamente, foi o quarto e último che
fe do setor,já nos recentes anos sessenta.Trabalharam com 
Brighi no Liceu outros marche.teiros: José Lhomas, João 
Sanchez e Cesarino. Por meio das oficinas do Liceu,Brighi 
realizou móveis para as residências de Yolanda Matarazzo 
e da família Jafet, para a fazenda de Cecília Alvez (fi
lha de Rodrigues Alvez); revestimento de colunas para o 
Jockey Clube a rua Boa Vista e para a sede do 
Cidade Jardim. Conforme BRIGHI, Dionisio. Depoimento 
bre o Liceu de Artes e Ofícios prestado a Ana Cecília 
Arruda Campos, São Paulo, 1987.

Afrànio e RANZINI, Felizberto.
Terra e Águas da Guanabara. São Paulo,
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(83) POLIZOTTO, José. Depoimento sobre o Liceu de Artes e 
Ofícios prestado à autora, São Paulo, 1987.

1895c.-São Paulo,1965c . ) veio cri- 
serralheria do Liceu 

de Cadrobbi e, 
Permaneceu uns cinquenta anos nas 

orientando desenhistas.
Teatro Municipal de São Paulo, 

do edifício da Light,

sicas e naturais e, como assinala (com propriedade e não 
com primazia) Alain Birou, também na comunicação destes 
conhecimentos no ensino técnico". GAMA, Ruy. A Tecnolo
gia e o Trabalho na História. São Paulo, Nobel-EDUSP, 
1987, p.30,31

(84) Essa compreensão foi expressa por Polizotto em de
poimento à autora. Amílcar Salmazzo também menciona a 
presença de artistas e operários no interior das oficinas 
de serralheria do Liceu. SALMAZZO, Amílcar. Depoimento 
sobre o Liceu de Artes e Ofícios prestado à autora, São

serralheria ar- 
divisão de box pa-

(82) Identificamos alguns nomes ligados à história do Li
ceu, muitos deles atuantes também no âmbito da produção 
artística paulistana.
Giacomo Cadrobbi (Itália,1877-São Paulo,1928c.) aparece 
como um dos nomes mais antigos ligados à serralheria 
Liceu. E provável que tenha vindo para o Brasil para 
obras do Teatro Municipal de São Paulo. Foi admitido 
Liceu em 1909,.tornando-se mestre da oficina de serralhe
ria artística e dando-lhe um grande impulso. Em 1923 re
cebia, pelo Liceu, prémio pela participação na Exposição 
Internacional do Centenário. Sabe-se que em 1927 ainda 
trabalhava no Liceu.Nicola Ardito (Itália,
ança para São Paulo, trabalhou na
como operário, tornando-se contramestre 
depois, substituindo-o.
oficinas de serralheria do Liceu, 
Participou das obras do 
dos Correios e Telégrafos, 
tenciária (realizando camas de ferro dobráveis, 
ras, grades) e inúmeros portões de ferro batido para 
sidências particulares.
Antonio Favero, oficial serralheiro e 
cola Ardito. Artur del Fre, que também foi mestre da 
tistica e executou portas, caixilhos e 
ra o Mercado Municipal.
Luiz del Fre, conhecido como excelente forjerão, 
dragão que ornamenta o Palácio das Indústrias.
João Berlangero, forjerão.Amílcar Salmazzo (São Paulo,1902) foi aluno de desenho e 
pintura no Liceu e tornou-se desenhista da oficina de 
serralheria, de 1920 a 1970. Participou da elaboração dos 
lustres do Banco do Brasil, R.J., fez projetos e desenhos 
para a caixilharia do Museu de Arte de São Paulo e pai
néis para a sede da Petrobrás, R.J. (as duas últimas o- 
bras datam de período mais recente).Paulo Fernandes aprendeu no Liceu as artes e ofícios,tra
balhando na oficina com Giacomo Cadrobbi entre 1926-1928. 
Permaneceu trinta anos no Liceu como torneiro mecânico, 
participando das obras do Mercado Municipal, da da Peni
tenciária, da Caixa Económica do Rio de Janeiro.
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(85) SALMAZZO, A. Depoimento citado. Amilcar Salmazzo 
desenhista na serralheria do Liceu.

Studio di Scoltura 
Gli italiani 
P.60

Fra i 
di

(88) Pietro Suzanna foi trazido para o Brasil 
de Azevedo, que o encontrou na Argentina por 
visita a uma obra. Ao chegar a São Paulo, 
de uns dezoito anos e responsabilizou-se 
de modelagem, fundição e cerâmica do Liceu, 
de fundição de bronze foi chefe das obras de 
montagem do monumento a Ramos de Azevedo, de 
Galileo Emendábile, e da montagem do monumento 
de Caxias, de Victor Brecheret, composto de inúmeras 
ças numeradas. Nas oficinas de cerâmica, coordenou as 
bras até 1956, aproximadamente. SUZANNA, Remo. 
mento sobre Pietro Suzanna prestado à autora, São 
lo, 1987.

(90) Calixto Fiaminghi foi mestre 
começando a trabalhar no Liceu 
los. Aprendeu no Liceu, onde veio 
locou os tijolos do Edifício da Pinacoteca 
colaborou no Palácio das Indústrias. Executou 
- volutas, vinhetas, molduras 
ra o Mercado Municipal, 
nas oficinas para posterior aplicação.
e interiores, escadaria em granito para o Banco de 
Paulo. Aplicou o travertino artificial no prédio da 
dia. Colaborou ainda nos edifícios da Light, Jockey 
be, Teatro Municipal,

que foi um dos emuladores do ressurgimento 
afirmava que "o deco- 

uma a beleza abstrata de 
o sentimento do trabalho humano 

se encontraria o valor de
. E acrescentava: ”0 pre- 

tempo dedicado ao
antes de ser trabalhado. Isso tem va-
qual carece o diamante, cuja beleza

bem observado, que a do vidro”. RUSKIN, 
la arquitectura. 2. ed., 
p.79,80

(89) Ruskin, 
artesanal em meados do século XIX, 
rado tem duas origens distintas: 
suas formas (...), outra, 
e do esforço gasto. No segundo 
tudo que é considerado precioso 
ço do diamante nasce da concepção do 
seu descobrimento, 
lor intrínseco do 
real não é maior, 
John. Las siete lamparas de 
Buenos Aires, EI Ateneo, 1956.

ded içado 
Isso 

o diamante, cuja 
que a do vidro”.

arguitectura.

(86) Sobre Giuseppe Rebellato, ver: Fra i fondidori 
tistici paolistani. In: Cinquant 'anni di lavoro 
italiani in Brasile. São Paulo, Società Editrice 
na, 1937 v.II p.437 
Sobre Rocco de Mingo, ver: 
Artística Rocco de Mingo. In: 
São Paulo, J. Rossetti, 1924.

Paulo, 1987.
Sobre ferro batido e serralheria, 
anexo com o titulo Oficinas de 
Manufaturas e Fábricas.

de obras, frentista, 
como assentador de tijo- 

a se tornar mestre. Co- 
do Estado, 
ornamentos 

em concreto e cimento pa- 
realizando parte no local e parte 

Realizou fachadas 
São 
Rho- 
Clu- 

residência Scarpa. 0 nome de Toset-

ver também o fichário 
Artesãos Independentes,

(87) SALMAZZO, A.



e

(92) RUSKIN, J. ci t,op.

escritos.

no

de

(98) Lyceu de Artes

370

3

>1

j

H li

aproximadamente, 
de

gessoMaria
esta-

ao 
nas

do
São

y
p.

otros
212

de- 
0

í

: e Ofícios. 
taliani nel Brasile.
v.2

í

Gli i —
1924

ti aparece associado a modelagem 
prensado das oficinas do 
(1907), ex-aluno do Liceu, 
belecimento, destacando-se

In: Vários autores.
São Paulo, J. Rossetti,

em terracota
Liceu. Nicolino Santa 
tornou-se funcionário do 
como modelador.

(91) Clara Kowacks, de nacionalidade húngara, chega 
Brasil em 1927, sendo a primeira mulher a trabalhar 
oficinas do Liceu, por volta de 1940. Dedica-se à cerâmi
ca e pintura de azulejos e, portadora de formação moder
na, encontra a persistente concepção artística dos tempos 
de Ramos de Azevedo e uma boa qualidade técnica nas obras 
do Liceu.

a o — 
de

(94) SUZANNA, Remo. Depoimento sobre Pietro Suzanna pres
tado à autora. São Paulo, 1987; FIAMINHI, Herme- 
lindo. Depoimento sobre Calixto Fiaminghi presta
do à autora. São Paulo, 1984.

e assim facilitando
(96) A frita era o aglomerado de materiais derretidos 
fogo e despejados diretamente do cadinho em uma tina d'á- 
gua, deixando quebrar o material 
peração seguinte, em que é passado num moinho. Depois 
moído, era misturado com argila ou anilina delas depen
dendo a resistência do material. Pode ser feita com di
versas composições, que eram segredo do artesão.

(95) A oficina de cerâmica e terracota se deve ao legado 
de Bento Quirino e conta com vinte e quatro pessoas, en
tre operários e aprendizes. Bento Quirino foi financista, 
comerciante de café, responsável pela criação do Liceu de 
Artes e Ofícios de Campinas em 1906, aproximadamente, ba
seado na experiência do Liceu de Artes e Ofícios de São 
Paulo.

(93) LOOS, Adolf. Ornamento y delito 
Barcelona. Gustavo Gilli, s.d.

(97) BACCAGLINI, Eldizia. Depoimento sobre marcenaria 
Liceu de Artes e Ofícios pretado à autora. 
Paulo, 1987.

SOLAR GRANDJEAN de Montigny. Antonio Borsoi, 
senhista, artesão, decorador. Rio de Janeiro. 
Solar, nov.1986 - jan.1987 (catálogo de exposi
ção) .

Devemos registrar que Antonio Borsoi foi um dos raros ar
tesãos- desta fase a romper o círculo de anonimato; atuan
do no Rio de Janeiro , foi responsável por obras da im
portância da Confeitaria Colombo, da platéia e dos móveis 
do Cinema íris, entre outras já desaparecidas.
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São Paulo,

machinisme. Em
1963 v.l p.200 

La organización
In:DE PAL-

com seu irmão 
táveis trabalhos em madeira, 
de seus descendentes. OPPIDO, 
Fábrica dos Irmãos Oppido prestado 
1984 .

Georg. Introdução a uma estética marxista.
Rio de Janeiro,Civilização Brasileira,1968.p.192

menções 
toma el mando. Barce 

Sobre a produção de

(100) A expressão era dita por Nicola Oppido, 
Federico Oppido possuía uma oficina de 

na qual se formaram 
Guido. Depoimento 

à autora.

(99) Além dos profissionais já citados,acrescentamos mais 
alguns nomes: Gervásio Baccaglini, que trabalhava no cor
te da madeira, e Luiz Baccaglini, na montagem dos móveis, 
irmãos de Antonio Baccaglini, que figura como mestre ge
ral da oficina de Ebanesteria; Antonio Gianetti,desenhis
ta de marcenaria em torno de 1917, havendo menções ao fa
to de ter sido bom entalhador e ter possuído oficina pró
pria. Julio Sorelli dirige os complementos de marcenaria, 
em torno de 1923. Julio Sá foi chefe dos lustradores na 
mesma época. Jayme Protti e Augusto Vailatti dedicavam-se 
ãs atividades da tapeçaria. Odonei Zanetini (1899) traba
lhou no Liceu antes de ter sua própria oficina. 
Nigri aprendeu no Liceu no fim dos anos 10, 
por trinta anos nas atividades administrativas da 
nar ia.

Buenos Aires, 
Ruy. A tecnologia e o trabalho

Nobel, 1987

. A evolução do desenho e 
Rio de Janeiro (66): 19-21,

(106) Sobre camas de ferro inglesas, na menções em 
GIEDION, Siegfried. La mecanización toma el mando. Barce
lona, Gustavo Gilli, 1987.p.390. Sobre a produção de ca
mas de ferro em São Paulo, sabe-se que A Cama Especial 
foi organizada por Alfonso Mormano (Itália, Rotonda,1868- 
São Paulo,1938), pertencente a uma família de 
da qual saíram vários talentos para o trabalho 
em ferro. MORMANNO, Edmea. Carta sobre a fábrica de camas 
de ferro de Alfonso Mormanno. São Paulo, 1985. Ver também 
o fichário de Artesãos Independentes, Manufaturas e Fá
bricas, anexo ao texto.

(101) MARX, Karl. Les machines e le
Oeuvres choisies. Paris, Gallimard, 
bre a manufatura, ver: DE PALMA, Armando, 
capitalista del trabajo en el Capital de Marx.

La division capitalista del trabajo.
1974. p.1-40 e GA- 
História. São

(105) SANTOS, Maria Cecília dos 
da produção. Módulo, 
set.1981

MA, Armando et alii. 
2 ed .
MA, 1
Paulo,

Pasado y Presente, 
na
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(107) A Escola Profissional Mecânica foi estimulada 
Lei Federal de 1922., que criava e subvencionada estas 
colas técnicas. Foi dirigida durante, quatro anos, 
Roberto Mange e contou com a colaboração de Moyses 
José Gollub, Cesar Marchisio, Cleto Corrêa e Cyro Marx.

por 
testemunha 

concorrência que o Liceu teve de enfrentar na disputa pe
lo mercado desse produto, por volta do fim dos anos trin
ta, seis desenhistas dedicavam às 352 peças que compunham 
o hidrômetro daquela época, e Sofredi, que era desenhista 
do Liceu, projetou prensas para realizar a parte inferior 
do hidrômetro de baquelite, em substituição ao material 
plástico. Ferri ingressou no Liceu em 1939 com desenhista 
da seção e projetou um pantógrafo tridimensional com base em modelo já existente. E autor de 96 patentes, profes
sor de Mecânica e diretor da Escola Técnica Getúlio Var
gas. SOFREDI, Carlos. Depoimento sobre o Liceu de Artes e 
Ofícios prestado à autora, São Paulo, fevereiro de 1987.

engenhos 
de 1929 a 1945, aproximandamente, foi 
mecânica do Liceu, onde fazia máquinas 
Pósteriormente, teve fábrica de regis- 

a gás. Projetou um forno aquecido a pó de 
IPT usa ainda hoje.

Carlos Sofredi (R.S. 1918) também foi responsável perfeiçoamento nos aparelhos hidrômetros e

(108) Aldo Doss foi colaborador nos projetos 
neste texto. Destacou-se também em projetos 
fabricação de matrizes, inclusive para a indústria 
ca. TOSS, Aldo. Depoimento sobre o Liceu de Artes e 
cios prestado à autora, São Paulo, 1985. Aníbal Ferri trabalhou na firma Martim, 
em Pirassununga e de 1929 a 1945, aproximandamente, 
chefe da seção de mecânica do Liceu, onde fazia 
para a indústria. Pósteriormente, teve fábrica de 
tros para fogão 
carvão que o
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CONCLUSÕES

Itisticas
da mostrando serestudos corrigiram os termos questão,

apropriado considerar um momento artesanal da produ-mais
industrialpor outro lado, um momentoe,

rígidosdo trabalho artesanal. Eliminados contornosos
a interpenetração,admitiu-se

da domi-etapa histórica em que se passa
localizamosno Brasil,nância de um modo a outro,

riencia do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Ela 1-

lustra e elucida:

a metodologia artística posta1.
mento industrial.

manufatu-2.
tributário da cultura artística, tantoreira, no que

375
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!

i
a convivência de ambos.

a expe-

a serviço do desenvolvi-

0 propósito deste trabalho foi examinar as alterações ar-

Ao focalizar a

que isolam as duas noções,

çào industrial

na transição do artesanato para a indústria. Os

o objeto caracteristico da industrialização



à representação, quanto nos aspectos relati-
idên t ica.

3.
of ic ina

- para a escola.

aspectos da indústria manufatureira,4. ainda pouco estu-

so manufatureiro de base técnica artesanal e organiza
ção do trabalho industrial, com concentração das deci-

trabalho. atropelada pela mecanizaçãono entanto, e
o florescimento artistico caracteristico dessa etapa é
muito breve.

5. def ine o
elo da aliança entre cultura artistica produção.e
Quando for substituido pelo operário. a cultura artis-
tica será confinada à etapa de ideação
matrizes,

das diferentes especializações técnicas arte-6.
desanais é dada pelo sistema figurativo renresenta-

dos campos de atuação ar-antecedendo a separaçao
técni-das esferas artistica e

saber eca,
do fazer.
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ção,

soes,

não
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L r

o artesão - um dos agentes desse processo

repartição de tarefas e relações capitalistas de
✓ E,

e banida das tarefas de reprodução.

a coesão

e elaboração de

tistica e a emancipação

que ocorria durante a prática profissional na

o proces

se refere

que é uma das faces da especialização do

vos a reprodução artesanal ou repetição

a passagem do processo de transmissão da experiência

dada entre nós. A fábrica escola tem em mira



( . permanecerá um dos
aspectos mais problemáticos do futuro das artes.

No que toca as obras dessa fase, reconhecida-essas
mente ecléticas, definidas por esse fenômeno in
dissociável da racionalização do ensino artístico, da a-
cumulaçao de modelos e da dissociação entre

A obra eclética se caracteriza:
pelo rompimento da unidade ingénua da obra tempo,
em proveito de superposições temporais e espaciais,
pela transposição de valores e técnicas,
pela utilização de processos substitutivos na linguagem e
pela substituição de processos de produção,
pela unidade com multiplicidade, al
cançada pela sintese.

Nesse quadro, despren-
I

dem da dimensão objetiva da obra, passíveis
intenções

juntamenteformais nascem com
• •□ a

forma. Enquanto intenções

os objetos.

A concepção das artes aplicadas configura uma etapa na
artístico,qual se instrumentaliza o método pondo-o a
A estética de teor de-serviço de fins extra-artisticos.

corativo então elaborada, marcando o fim do mundo moder-
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são

não
a noção de

em seu

condizem mais com

ou seja,

e se mostram

o simbólico e
o técnico.

as características expressivas se

a irreversível divisão do trabalho

ao invés da unidade

formais conduzem a arte, determinações da produção marcam

de serem transportadas de uma obra â outra. As

outros aspectos construtivos do objeto. A rigor,
ganham autonomia, já não



no, encontrae na
disposição de elementos,
tr ial. di-
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indus-

dã primazia aos processos alusivos

A dissociação foi condição para montagem e a
o correlato da montagem

visão interna da obra exprimiu uma cisão no trabalho.

t
1.



ANEXO I

R ROMOTO RE S DA R ROR AG-ADORA E

OFÍCIOSL I CEU DE ARTES EDO

I

LA



*

4

í

■

’.vi[

.;. ia

r

*■

*

L-

7^’



f

ÉS

giratória, 
escrever:

a 
o

escrivaninha 
movimento se e a

mó-
A cadeira 
máquina de 
vel do Liceu.

convertivel 
incorpora ao



1

V
NO BE For-iacào

' Constituinte

Estradas de Ferro

-4

ur. Rodrigo SilvaReabro da Diretória
Í1973)

Conselheiro rires 
ca ,1otta 
(SP.1799-1882)

Deseabaraador
Bernardo Gavião

' Banqueiro 
Presidente da Cia. ' 
Paulista de Estradas' 
de Ferro

Atividade
Profissional

‘Ministro (outorga a 
'Lei Aureal 
‘Deputado Geral aa 
'Provincia

Atividade
Politica

Caoitào Joaauia ' Dono de tipografia '
Reabro da Diretória ' Rooerto de Azevedo ' Colaboraoor do jor-
:1873) ' Marques ' ' nai Correio Paul is- '

’ tano

Meiòro da Diretória 
(1873)

Vice-Presidente
(1873)

Vice-Presidente 
(1873)

Reabro da Diretória 
(1373)

Criador do Liceu 
Presidente 
(1683—1893c.)

'Propagandista do tra
balho livre 
'Presidente da Ass.Au- 

e

Protetores ca Sc- 
cieaaoe Propaga* 
aora de Instrução 
Popular e co Liceu

H

Conselheiro Martia ' ' Advogado 'Min. de Negócios
Francisco Ribeiro de' Faculdade de Direito' Prof.Catedr.da Fac. 'trangeiros (1866) 
Andrada(França,1825-' de SP ' de Direito de SP
SP 1886) ' Meabro da Dir. da

Cia. Paulista de
Estradas de Ferro

jfv t!
O:

Dedicado à agncult.' Vice-Presidente da 
Meabro da Diretória ' Provincia 
d? Cia. Paulista de ' Senador

' Deputado Provincial 'xiliadora da Colon.
Ver.da Càaara rtunic. laigracãc

' 'Pres.do Inst.Ana Rosa

Barão de Souza Quei-' Universidade de 
roz (SP,1806-1891) ' Coiabra

Diretor da Faculdade'?residente da Provin-' 
Padre ‘ de Direito de SP e 'cia de SP (1848-51 e '
Faculdade de Direito' Prof. Catedrático de'1862-õ4) 
de SP ' Direito Civil 'Meabro do Cons.Ger.da'

'Provincia 
‘Meabro oo Cons.do Gov' 
'Deoutado Provincial

^articioaccO aa 
Causas, Camoannas 
e Associates

'lei do Ensino Livre 
'Defensor da Reforoa 
'de Ensino João Alfre- 

Instr.Púb.da Capital'do (ensino universit)

' Ministro do Iioério Defensor da mstruçâc 
' (1879)

Diretor da Faculdade’ Meabro do Congresso publica, outorga da
Leoncio de Carvalho ' Faculdade de Direito' de Direito de SP
(RJ,1847-SP,1912) ' de SP ' Prof.catedrático de ' Meabro do Senado

Direito Natural ' Paulista 
Meaoro do Cons. de

Es-'Meabro do Partido Li
beral

'Min. da Justiça(1366)'Meabro da Diretória 
'Deputado Geral 'da Associação Auxili- 
'Deputado Provincial 'adora aa Colonização

e Isigrato



— — O»*

' Deputado Provincial

I foi escravizado)

Advogado
!

I

Deputado SeralDr. Delfino Cintra '

Deputado Provincial '

i

Reabro do Partido' 
Liberal

Presente na instala-’ 
cio da Propagaoora 
<1873)

'Jornalista, Redator ' 
'do Correio Paulista- ’ 

Dr. Aaerico de Caipos' ‘no. fundador dos
'(S?,1838-Itàlia,1900) ’ Faculdade de Direito’jornais A Província ' 
- iraío de Bernardino’ de SP 'de S? e Diário Popu- '
de Cãioos 'lar.

'Prof. do Colèaio de 
'■eninas ae SP

iCuritiba,1810-RJ, 
' 1888)

Tenente Coronel Pau
lo Delfino Fonseca

Jose Mana Corrêa 
de Sa e Benevides

Luiz Gaia (Salva- ‘ 
dor,1830-SP,1882) '

Prof. Catedrático da ' 
'Fac. de Direito de SP' 
'Presidente da Cia. 
'Paulista e da Deste ' 
'de Estradas de Ferro '

' Prof. da Faculdade ' 
' de Direito de SP

' Juiz de Paz
' Médico
’ Banqueiro

'Meibro da Diretória
'da Saciedade Auxilia
dora de Colonização e 
'Iiiçraçào
'Fundador do Part.Re
publicano de S.Paulo •. i----- ---------------- 1

i i

Fundador da Loja 
Maçónica Aeérica 
Abolicionista e 
republicana

I
J

1

Abolicionista (S?) e • 
Recublicano
Meebrc da Loja Aaéri-;
ca !

Reabro ao Partido 
Conservador

Presente na instala
ção da Prooaqadora 
(1373)

Presente na instala
ção da Propagadora 
(1573)

I 4
Meibro do Partida Li-j 
beral i

' Jornalista: Ipiran- ' Presidente do Tribu-'Fundador do Moviaentd 
' ga, Radical Paulis- ' nal de Relaçfies de

cano. ' SP

1

' Conselheiro Joâo da ' 'Prof. Catedrático da 'Presidente da Provín-
Presente na instala-’ Silva Carrào ’ Faculdade de Direito’Fac.de Direito de SP.'cia de SSo Paulo 
Uo da Propagadora ' (Curitiba,1810-RJ, ' de SP 'Jornalista, fundador Senador; Dep. Seral;
(1873) ' 1888) ' 'do jornal 0 Aaericano'Dep. Provincial

Presente na instala-' 
cão da Propagadora 
(1873) 
Bibliotecário 
11884-1897 i

i
<Monarquista; Reabro j 

‘ ao Part.Conservador ‘ 
’ Liaer Catolico

Dr, João Mendes

I

Presente na instala-'
■;ào da Propagadora - Theodoro Reichert 
(1873)
Presente na instala-’ 
çào da Prooagadora 
(1673)

Presente na instala-’ Dr. Cleaente Falcío 
cão oa Propagara ae Souza Filho 
(1873i

í
I
;Presente na instala-' 
.[cio oa Propagadora 
f(1373) 
L________________
I 

[presente na instala-
■ çaG oa Propagadora ' Dr. Dutra Rodrigues 
: ( • w • v

IMeabro do Partido i 
Conservador

Fac.de


Y—

t

*****

Liberal
I

******** *^»^

!

I 
******

I

II

Dr.Vicente Maaede oe 
Freitas (SP 1908)

Escola Politécnica 
do RJ.

Deputado Geral 
Senador

I
t

'Dr. Antonio Carlos
2o. Vice-presidente 'Ribeiro de Andrade
(1584-1887) 'Sachado e Silva

'(Santos,1830-RJ,1902}

Dr. Francisco Ranoel
Pestana
(RJ.1839-SP.1903)

Dr.José Vieira do 
Couto Magalhães 
(Diãaantina,1837-
RJ,1898)

fleaoro da Diretória 
(1884-1937)

I -i-jilacoro aa Diretória 
1(1824-1887)

Vice-oresioente 
(1884-1887) 
Presidente 

1(1939)

II -1

I 
I
II
!

,1 
*

Secretario 
!1384-1887)

Triunvirato

‘Engenheiro, colabora-' 
'dor nas Estr.de Ferro" 
'Central do Brasil e ' 
'outras
'Jornalista e redator:' 
'A Província de S.Pau-' 
'lo, o Diário Pocular

Dr. Antônio Manuel 
. Bueno de Anarade 
(SP.1857- )

'Vice-diretor da Fac. ' 
'de Direito de SP e 
'prot.catedr.de Direi-'

Faculdade de Direito'to Civil. ' Deoutado Provincial
oe SP 'Diretor õo Col.Culto ’

'à Ciência
‘Prof. de Filosofia, ' 
'História,Mate^tica, '
'Latia.Francês.Inglês ’

'Advogado ‘ Deputado Gerai ' J
'Diretor da Fac.de Di-' Deputado Provincial ' •

Faculdade de Direito'reito de SP e prof. ' Inspetor do Tesouro ' Meaoro oo Partido
de SP 'catedrático, prof.do ’ do Estado

'Colégio de Meninas de' Procurador Geral ao
'SP. ' Estado

’Advocado 
'Jornalista, fundador ' 
'de Tianira, 3 Futuro/Meabro do 
'A Época, Diário Cfi-’(1889) 
'ciai, RJ, Opinião Li-'Meioro da Constituin-

Faculdade de Direito'beral e Correio Na- 'te 1890 
de S? 'cional. Redator che- Senador

'fe:A Província de S5o'Deoutado Provincial 
'Paulo 'Vice-presidente co
'Prof..fundador da Es-'Banco do Brasil 
'cola do Povo, Diretor' 
do Colégio de Meninas' 
'de SP.

'Presidente das Pro-
. ' Escritor 'vincias de Goiás,Acre' Meaoro do Partido

Faculdade de Direito' General Honorário do'Mato Grosso, e últiao’ Liberal 
de SP ' Exército 'presidente da Provín

cia de São Paulo no 
'laoerio

Propagandista da A- ■ 
' boliclo e da fieoú- ' 

blica ?

Estr.de
prot.catedr.de
Fac.de


Escola Militar

I

I

— ™ —

Conselho

I

f

/

I 
i
i
rMeabro aa Conselho

Diretor (1584-1687)

Meabro aa Conselho 
Diretor (1384-1887)

'Módico cirurgião da 
'Arnada na Guerra do 
'Paraguai.da Sta.Casa ' 

Faculdade de Mediei-'de Misericórdia e Be-' 
na da RJ 'neficiência Portug. '

'Educadoricrof.do Col.' 
'Pestana,Esc.Neutrali-' 
'dade e Diretor da Es-' 
'cola Morsa1

Fundador do Partido 
Deeocrático

Meabro do Partido 
Conservador •

I

‘ Antcnio Caetano de
Caapos

• (RJ.1344-5?,1891)

Antonio Cândido Ro
drigues 
(SP,1349-1934)

Dr. Jcse Cardoso de 
Araújo Abranches 
(SP,1840-1903)

• 
I I
9

Mesbro da diretória 
(1884-1587) e 
Conselno Suoerior 
(1896)

Meabro do Conselho 
Diretor(1884-1887) 
e Conselho Superior 
(1896)

Luiz Pereira Barreto' Ciências Naturais 
(RJ,1840-SP,1923) ' (Bruxelas)

s X

I
I
IIt

Secret.de floricultura 
'Minist.da Agricultura 

'Carreira de araas:Ca-'Vice-Pres. do Estado 
‘pitaâo de Engenharia 'de SP 
'Pioneiro ea técnicas 'Senador 
aorícolas 'Meabro da Asseableia

'Constituinte, SP 
' Deputado Provincial

'Propagandista da Abc-: 
'licàa e da República ‘ 

. 'Funaador do Instituto: 
'Histórico e Seográfi-i

Médico, historiador, ' 
'orof.cat.de Higiene ' 

Dr. Auousto César de’ Faculdade de Medici-'Pública na Fac.de Di-'
* Miranda Azevedo na do RJ. 'reito de SP.
' (SP,1351-1907) ' 'Fundador de revistas '

'e jornaisiRevista Mi-' 
' dica do Estado

'Prof.Cated.de Direito'Pres.da Câaara Munic. 
'Raiano na Fac. de Di-’5uaratinguetâ 

Faculdade de Direito'reito de SP 'Pres.da Prov.Paraná
de SP 'Escritor(obras publi-'6ov. do Maranhíc

'cadas) 'Deputado Provincial
'Jornalistarredator do'Meebro Constituinte, 
'Correio Paulistano 'SP 

» » »» » “ • “ M M » — *— —* « «0 — » — l— • -

Meaoro do 
Diretor 
(1884-1687)

' Prooagandista repu- 
' blicano
Meabro da Acadeaia

' Paulista de Letras

‘Agrônoao ' Senador
Médico ' Presidente do lo. 
'Autor de livros de ’ Congresso Consti- 
'Filosofia Positivista’ tuinte, SP

Secret.de
orof.cat.de
Fac.de
Prof.Cated.de


■LUL

••

! Advooado

Alieida Jr.

Senacor

****«*«*«*•»** o» «•

»

••

z

-J

Meabro do Conselho 
Superior (1396)

Dr. AntCnio Teixeira' 
da Silva

Antúnio Manuel Bueno' Escola Politécnica 
de Andrade (SP,1857)' do RJ

Escola Militar do RJ' 
’ Engenharia Civil e '

i Tesoureiro
1 (1896)L ...—

Presidente 
(1896)

Vice-Presidente 
(1896)

2o.Vice-Presidente 
(1896)

2o. Secretário 
(1896)

lo. Secretário
(1396)

Dr. Dose Alves de 
' Cerqueira César 
' (SP.1835-1911)

Faculdade de Direito' 
' de SP

I

’ Meabro da Acadeaia 
' Paulista de Letras 
Fundador do Parti
do Deaocràtico

1I
I 
1 
!

i I I

Dr.Pedro de Mello e ' 
e Souza

•<

Francisco de Paula 
Raios de Azevedo 
(Caipinas,1851-6ua- ’ Arquitetura (Gand, ' 
ruja,1928) ' Bélgica)

Engenheiro: Cia. Pau
lista e Mooiana de 
Estrada de Ferro 
Chefe do Escrit.Raaos 
de Azevedo, realizou 
inúaeras ooras. 
Prof.da Esc.Politéc
nica de SP e do Liceu 
de Artes e Qficios 
Dir.de eapresas no 
'raso da construção

'Reitor da USP 
'Diretor da Fac.de Di- 

Sr. Reinaido Porchat ’ Facuidade de Direito'reito de SP e Prof. 
(Santos.1368-SP,1953)‘ de SP 'Cated.de Dir.Roaano

'Prof.do Liceu 
'Redator do jornal A 
'República

'Presidente so Est. de'
'SP (1391-1892)
'Vice-pres. do Est. de Fundador do Partido ■
■ 5P ' Republicano (Rio
'Senador Estadual ' Claro)
'Secretario e Pres.dc
'Partido Reoubiicano

‘Ençenheiro:Estrada de'
'Ferro Central do 3r. ' Prefeitura do Terri-' Propagandista da A-
'Jornalistairedator de' tário do Acre ' bolição e da Repú-
'A ?.-vlncia de S.Pau-' Senador e Dep.Geral ' blica ;
'lo e Diário Popular ' ' I

Dir.de
Fac.de
Cated.de


I

I

»

I

I

I 
I 
< 1 i

•Meaoro do Consaiho
Sucenor (1596)

Meabrc do Conselna ' Dr. Antonio Proost
Fiscal (1896) ’ Rodovalho

' (SP,1939-5P,1913) '

Doaingos Jose No
gueira Jaguanpe

' Secretário da Agri- 
* cultura

Fundador do Partido 
Republicano (Itu)

Propagandista Repu
blicano

Jleabro do Conselho 
Sucenor 
(159=:)

Cesano ilotta Jr. 
‘Porto Feliz,1947- 
1897)

I
II l

I

Neabro do Conselho
Sucenor
(1896)

Dr. Herculano de 
Freitas (RS,1865-
RJ ,1926)

j 
í i i i i

'Industrial
gerente Banco Coaer-
'cial de SP ' Vereador
'Proaotor da la. Expo-' Presidente da Câaara' Jfeebro dc Partido
'siçâo Provincial ' Municipal de SP ’ Conservador
'(1885)
'Diretor Cia.Ituana de'
'Estrada de Ferro
B • •»«" “ ■» • «• • «» — M«a M BBMM MMmM ^MB *«M*M MM M *M« M«BM*

Meabro do Conselho
Superior 
(1896)

Meibro ao Triunvira-
* to Republicano
' Deputado Constituin-

’Medico
' Faculdade de Mediei- Historiador, autor de'
' na do RJ. 'textos sobre aediei- '

' (Fortaleza,1848-SP, ' 'na, história,geogra-
' 1926) ’ 'fia e política

' 'Advogado ' Ministro do Supreio '
' Faculdade de Direito'Diretor e Prof de Di-' Tribunal Federal 
' de SP 'reito Constitucional ' Secretário de Justi-'
' 'da Faculdade de Dir- ' ça
’ 'to de SP ' Cargos legislativos '
’ 'Jornalista e Diretor '

'do Correio Paulistano’
'AorOnoao 
'Obras de desezvoiv.da' Presidente do Estado 

' Escola de Agronoaia 'cultura agrária e pe-' de S3o Paulo
Jorge Tioinçá ’ (Hcenheia) ‘cuària.
(Paris,1855-SP,1928)' Faculdade de Filoso-'Criador do ensino 

' fia (Zurique) 'técnico de agricultu-'
*ra: Escola Luiz de 
‘Queiroz

'Médico 
'Criador de inuaeros 

' Faculdade de Medici-'estabaleciaentos de 
' na do RJ *ensino:Ginásio do Es-' te
' ‘tado,6in.de Caapinas,' Secretário do inte-

'Esc.Politécnica,Esc. ' rior 
'de Faraácia e outras ' Deputaao Provincial

■ BBB«B«BBMB BB »BBM» » — M M — BB«B » •» «B “ • ** SB BB MM M. B. » *S* M^B^ M 4» • M BB4M M BB SB ^BSB BBWB SB • SB BB • BB M BMW • ~ • SB •• 4B * «

' Propagandista regu- 
' blicano
' Fundador do Institu- 
' to Histórico e 6eo- 
' gráfico SP

> SB * *«B« • BB « BB '

"Advogado
' ‘Prof.catearático ae

'Historia do Direito e' 
Direito Nacional na '

’ Faculdade de Direi- 'Fac.de Direito de SP ‘ Deputado Estadual
' to de SP ‘Fundador da Assoe.Co-' Vereador

'aercial,Praça do Coi.' 
' ‘e Bolsa de SP e da
' 'Esc.de Coa Alvares
' ‘Penteado

‘ Dr. Joào Pearo da
Meaoro do Conselho Veiga Filho
Fiscal (1396) ' (M6,1862-SP,19U)

6in.de
Fac.de
Esc.de


I



ANEXO I I

OBRAS 1940 >ELENCO DE < 1883

DAS OFICINASFARTICIFACAOCOM

OFÍCIOSEARTESL I CEU DEDO

I



*

*

’ I

do Liceudecoracaofunilaria e■

—

Oficina de gualco, 
tes e Ofícios.

=:<

de Ar-

I

■ * 

I:



Durante izada, dea
feitas com a colaboração do Liceu, no

per í odo em que vigorou a orientação impressa por Ramos de
Tendo em vista o atual estágio dos es

tudos sobre pareceu-nos oportuno deixar regis
trados estes titulos.

0 fichário foi organizado tomando-se por unidade obraa
do qual o Liceu só participava parcialmen-

Destacamoste,
também dados realtivos a diversas autorias encargos,ou

maior número possível de agent a-
revelartuantes nesta fase. como

atenção para dois tipos diversos de obras en-
primeiro correspondente à etapa das artescontrados: a-o

p1 içadas, para a
artes aplicadas à arquitetura eLiceu ao

demeiosequipamento urbano e trans-mobiliário, aosao
segundaestátuas e bustos;monumentos,porte, a corres-

mecanismos,ouaparelho,aostécnico,pondente ao objeto ao
seja, diz respeito à etapa tecnológica. Nessas condições,

atribui-contribuem para a
ção de obras não puderam ser rigorosamente padronizadas.
Embora não cheguem

conclui-terreno para que
das .

organi-

es

centenas

possam ser gradativamente

■7^0 vj

roais duas

a constituir fichas completas,

Só assim será possível

zam o

e que

Azevedo ao ensino.

como um todo,

se uniam as atividades especializadas.

o assunto,

identificação e

Chamamos a

pesquisa real ident if içamos

as fichas que

inclui as

visando identificar o

ce obras

qual concorrem as artes e as técnicas do

ao lado de outras oficinas e manufaturas.



seus escritó-zevedo atendem as diferentes designações de
rios.

1886-1986: Banco União Seção Construtora.
1896-1928: Escritório Ramos de Azevedo.

Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severoapós 1928: e
Vilares.

ThecnicoPara as obras não datadas: adotou-se Escritório
Ramos de Azevedo.
Para as obras que atravessam periodos: prevalece pr i-a
meira data.

—-
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Titulo da obra.
Escritório
Construtora
Oficinas do Liceu
Outras Oficinas -

Local (data) 
Arquiteto

- discrimação 
discriminação

artif ice 
artif ice

responsabilidade de Ramos de A-

i

As obras realizadas sob a

As ficnas compreendem:
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Parque Anhangabaú, cujos 
é conclu- 

situam 
o perfil

óiúry®
9 ~ ~~~ __________ _
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rr,
-’ p !

Clube Conercial 
primeiros croquis 
ida em 1929. 0 terraço do último andar, 
os lampiões, contribui para recortar e 
do edificio na paisagem. 0 jogo de niveis na cobertura 
acompanha tendência existente nos outros edificios ao re
dor. Póster iormen te, este terraço será envidraçado, a- 
centuando o volume cúbico do edificio, atrás do qual se 
vé crescer a construção vertical do Martinelli.

c

l
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ARTES APLICADAS À ARQUITETURA E MOBILIÁRIO

CINEMAS E CLUBES

e

Bruno Sercelli.

Brig. LuizSP, Anto-av.

Of i-e

SP., Parque do Anhangabaú,

proj eto

393

Of i — 
f er-cios: 

ro.
Decoração Interna:

Clube Atlético Paulistano, SP.
Oficina de madeiras: instalações e mobiliário 
do Liceu de Artes e Oficios.

Cine Alhambra, S.P. (1930c.).
Arquiteto Luigi Fossatti e outros. 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 

poltronas de madeira com bases de

Automóvel Club, SP, R. Libero Badaró (1913) 
Projeto Samuel das Neves. 
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios. 
Decorações Edis: acabamentos plásticos (estu 
ques e pedras artificiais).

Clube Comercial, 
(1924-1929). 
Escritório Ramos ae Azevedo. 
Riscos iniciais de Domiziano Rossi, 
de Felizberto Ranzini.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portões em ferro batido marquises, 
balcões, lampeões, lustres pendentes e pia- 
fonds.Oficina de cerâmica e modelagem do Liceu de 
Artes e Oficios: decoração interna e externa.
0 lo. e 2o. niveis eram ocupados pelo Teatro 
D.Pedro II (vide teatros).

Cine Teatro Paramount, 
nio (1930c.) 
Arquiteto Luigi Fossatti e outros. 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: cadeiras. 
Pintura Decorativa: Bruno Sercelli.



Azevedo

SP, Praça Antonio Pra-

e

EDIFÍCIOS públicos

e
Of i —e

394

lllfi

=

Clube Português.
Oficinas do Liceu de Artes

J 
*

Clube XV, Santos.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficina do Liceu de Artes e Oficios.

e Ofi- 
recinto

uiiiiitiaii

Liceu de 
com reves-

e Oficios.

Alfândega de Santos, Santos (1938).
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo
Vilares.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios - mobiliário.

Reforma Escritório Thecnico Ramos de 
- Severo e Vilares (1937).

Jockey Club de São Paulo, 
do (1937).
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: grades de ferro, corrimão, portas e 
portões, lustres.
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofí
cios: bar revestido, mobiliário para bar, sa
la de jogos, sala de estar, escritórios. 
Oficina de cerâmica e modelagem do 
Artes e Oficios: decoração interna 
timento, estuque e pintura.

Câmara dos Deputados Federais, SP.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: cadeiras e instalações para o 
da Câmara.



PretoRibeirão (anterior a
Of i-e

Ofí-

São João (décadaSP, av.
Domi-

Ofi-e

SP, Rua Cantareira (1922-

vitrais.

Rossi

e
Liceu de

395

(anterior a 1922).
e

Fórum, SP.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: entalhes de Antonio Oppido.

Correios e Telégrafos, 
de 20). 
Escritório Ramos de Azevedo: riscos de 
ziano Rossi, obra Felizberto Ranzini.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: grades e gaiola de elevador com cola
boração de Nicola Ardito; chaves chatas para 
as novas caixas do correio.
Oficina de cerâmica e modelagem: decoração de 
fachada.

Congresso do Estado, SP.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.

Câmara Municipal, 
1922;. 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.

i

(1896). 
e Cláudio

Palácio dos Campos Eliseos, SP, 
Projeto: Matheus Haussler 
(para Elias Chaves). 
Édificio reformado pelo Escritório Thecnico 
Ramos de Azevedo - Severo e Vilares (1935). 
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofí
cios: mobiliário. 
Oficina de cerâmica e modelagem do

Mercado Municipal, 
1933). 
Escritório Ramos de Azevedo, riscos deixados 
por Domiziano Rossi, desenhos de fachada F. 
Ranzini, execução da obra F. Ranzini.
Oficina de cerâmica e modelagem do Liceu de 
Artes e Ofícios: decoração interna e externa; 
mestre Pietro Suzanna, colaboração Calixto 
F iaminghi.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: bancas, balcões, portões, caxilhos, 
divisões de box, com colaboração de Paulo 
Fernandes, Arturo del Fre. 
Casa Conrado Sorgenicht Fo.



SP, Parque D.Pedro II

Liceu

estu

deLiceu
decoração interna.

SP,

Ofi-Liceu de Arte e
Liceu

tra-

396

4

Waldemar e Carlos Chaves 
Fabrício Catelli:

i Sparapani:
Salão Nobre de Antonio

e exterior.
Sebastião Sparapani:

Palácio do Itamarati.
Oficina de cerâmica e modelagem do 
Artes e Ofícios:

Artes e Oficios: interior 
Empresa de decoração de 
decoração interna.

Palácio Guanabara, RJ, R. Payssandu (1920). 
Escritório Ramos de Azevedo.
Oficina de Serralheria do Liceu de Artes e 0- 
fícios: portões.

(1920-1932)
responsável pe- 

remanejada por Feliz-
Palácio da Justiça, 

Escritório Ramos de Azevedo 
la obra Cláudio Rossi, 
berto Ranzini.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: lustres de bronze, caixilhos de fer
ro, portas de ferro. Desenhos de serralheria 
de Amilcar Salmazzo. 
Oficina de madeira do 
cios: móveis diversos.
Oficina de cerâmica e modelagem do Liceu de 
Artes e Ofícios,colaboração Calixto Fiaminghi.
Empresa de decoração de Sebastiao 
pintura decorativa do '----
Nunes. 
Douradores: 
Estabelecimento de 
balhos em mármore.

Palácio das Indústrias, 
(1910-1924).
Escritório Ramos de Azevedo: projeto Domizia- 
no Rossi, auxiliado por Felizberto Ranzini.
Oficina de Serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: quimera, portões e grades de ferro 
batido; mestre G. Cadrobbi e contramestre N. 
Ardito, detalhes de folhagem em ferro forjado 
de Giuseppe Polizzotto e desenhos de Amilcar 
Salmazzo.
Oficina de cerâmica e modelagem do Liceu de 
Artes e Ofícios: colaboração de Calixto Fia
minghi . 
Decoração Edis: acabamentos plásticos, 
ques e pedras artificiais.



do

Liceu de Artes e Ofí-do

Seve-

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E DE SERVIÇOS

deLiceu

Importadora deMechânica e
do

e
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Edifício J.D.
Oficina de

de
Of ícios:

SP.
e

Edifício de propriedade de Daniel Dhelomme, 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes 
Ofícios: portões de ferro batido.

Edifício Caio Prado 
Construtora Cia. 
São Paulo. 
Oficinas de serralheria do Liceu de Artes e 
Ofícios: gaiolas de elevados de ferro batido.

Edifício de propriedade de Manoel de Barros Lou
reiro, SP, rua Florêncio de Abreu (década de 
30).
Escritório Christiano das Neves (existe pro
jeto, 1933) e Escritório Thecnico Ramos de A- 
zevedo - Severo e Vilares (estudos, 1936) 
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofici
nas: mobiliário 
Oficina de cerâmica e modelagem do 
Artes e Ofícios: interiores.

Martins, SP.
serralheria do Liceu de Artes 

Ofícios: portão de ferro batido.

Penitenciaria, SP, av. Carandiru (1911c.) 
Escritório Ramos de Azevedo.
Oficina de cerâmica e modelagem do Liceu de 
Artes e Ofícios: participação de Calixto Fia- 
minghi.
Oficina de madeira 
cios: mobiliário.
Oficina de Serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: grades em aço temperado, portões, fe
chaduras e camas dobráveis em ferro com par
ticipação de Nicola Ardito.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo 
ro e Vilares: reforma de 1939.



e 0-

SP, Libero Badaró (décadarua
Severo

do

L 5.0 eu

Power Co., SP. ,

pela
Of í-

* do

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
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íA

Armazém do Engenho de S. Gonçalo.
Oficina de'serralheria do Liceu de Artes e 0- 
fícics.

Edificio Sào Francisco.
Oficina de serralheria 
Of icios:

3:-

Liceu de 
artif i — 

Pietro Suzanna.

do 
portas de acesso.

Edificio Ramos de Azevedo, S.P.
.Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portões de ferro batido.

Edificio.* Dr. Padua Salles, SP. av. São João.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes 
ficios: portão de ferro.

Edificio Rhodia, 
de 30) 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo 
e Vilares. 
Oficina de cerâmica e modelagem 
Artes e Ofícios: massa de travertino 
al. Calixto Fiaminghi,

de Artes e

São Paulo Tramway, Light and 
Viaduto do Chá (1925-1929) 
Arquitetos: Preston e Curtis. 
Escritório Ramos de Azevedo. Construído 
empresa Siciliano e Silva.
Oficina de madeira do Liceu de Artes e 
cios: instalação de jacarandá paulista.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 
Ofícios: guiches em bronze, grades e portões, 
portas, arquivos, transformadores. Colabora
ção de Nicola Ardito.
Oficina de cerâmica e modelagem do Liceu de 
Artes e Ofícios: decoração interior e exte
rior com colaboração de Calixto Fiaminghi.
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de Artes e

Liceu de Artes e

Ofi-e

(ante-
Of í-e

ESTAÇÕES

401

Liceu
res-

Casa Palmares, SP.
Oficina de serralheria do 
Oficios: porta em ferro.

Casa Trapani, (anterior a 1922).
Oficina, de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário completo.

Casa Barros (anterior a 1922).
Oficina de serralheria do Liceu 
Of icios.

Estabelecimento Comercial Braulio 
rior a 1922).
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.

Companhia Armour do Brasil, 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário completo.

Casa Guinle, SP.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portas em ferro batido .’

Estação da Luz, SP, Luz.Oficina da serralheria e metalurgia do 
de Artes e Oficios: restauro da torre e 
tauro do relógio após o incêndio.

(anterior a 1922).
e Of i-

e Cia.,

Casa Mappin, SP, Praça do Patriarca (1919).
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: elevador, vitrines e portão.
Oficina de trabalhos em latão do Liceu de Ar
tes e Oficios: letreiros do telhado.



I

I
(1926-SP, al. Cleveland

dase

caixilhos de
decoração. EugênioMoldador

EXPOSIÇÕES INDUSTRIAIS

instala-

y

HOSPITAIS

402
" 1
fui

Estacão D.Pedro II,

íWF - 
ífci

===^ t •.

- £

R. J .
Oficina de serralheria do Liceu 
Of icios: 
de ferro, 
de bronze.

Exposição do Centenário da Indústria - Indústria 
Matarazzo, 1922. 
Oficina do Liceu de Artes e 
para o Pavilhão Matarazzo.

Exposição do Centenário do Café, (1928). 
Oficina do Liceu de Artes e Oficios: 
ção completa.

de Artes e 
guichés de latão, caixilhos de ferro 
portões de ferro batido cora aplique

rasa de Saúde Ermelino Matarazzo, SP.
Oficina do Liceu de Artes e Oficios.

Estação Sorocabana,
-1938)
Escritório Thecnico Samuel e Christiano 
Neves e Escritório Ramos de Azevedo.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portas, portões, caixilhos de ferro, 
guichês.
Casa Francesa:
Palermo.

Oficios: vitrine



Severo

SP, (década de
e

Ofi-e

instala

da

de São Paulo,

403

Sanatório de São José dos Campos.
Oficina do Liceu de Artes e Ofícios: 
çòes.

Sociedade de Medicina e Cirurgia 
SP. 
Oficina do Liceu de Artes e Ofícios.

SP.
Liceu de Artes e Ofí- 

clínica de crianças e sala da congrega-

Real Beneficiência Portuguesa,
40) .
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo 
Vilares.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: marchetaria de Benjamin Giuri. 
Estatuária em madeira para capela: Marino del 
Favero.

Policlínica, SP, rua do Carmo.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: instalação e portas em ferro.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo 
e Vilares: reforma de 1939.

Santa Casa de Misericórdia, 
Oficina de madeira do 
cios : 
ção . 
Pintura decorativa de Gino Catani: capela 
Santa Casa de Misericórdia.

Hospital Santo Angelo.
Oficina do Liceu de Artes e Ofícios.

Sanatório para Tuberculosos (anterior a 1922).
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofí
cios: mobiliário.



HOTÉIS

decoração.

Of i-

de

RJ, Rio Branco (anteriorav. a

Liceu dedo

SP,
e

404

I

Hotel Cassino Quitandinha, Petropólis, (1940). 
Projeto Luiz Fossatti e Christiano das Neves. 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: lustres de bronze, escadas com corri
mão de bronze, portas de ferro, caixilhos de 
ferro.
Casa Francesa:

Hotel de La Plage, Guarujá, (1911).
Arquiteto Armando Roimann. 
Escritório Ramos de Azevedo. 
Oficina de serralheria do 
Ofícios: grades de ferro.
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofí
cios: mobiliário de sala de refeições.
Oficina de cerâmica e modelagem do Liceu 
Artes e Ofícios: decoração externa

Palace Hotel,
1922).
Desenhos Empresa Antonio Januzzi.
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofí
cios: mobiliário.
Oficina de cerâmica e modelagem
Artes e Ofícios: fachada.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
fícios: lustres e luminárias.

Liceu de Artes e

Regina Hotel, SP, Largo Sta. Efigenia (1942). 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Sovero 
Vilares. 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
fícios: porta em ferro.

Hotel Novas Thermas; Poços de Caídas, SP.
Oficina de madeira do Liceu de Artes e 
cios: móveis de vime.



IGREJAS

altares enta-com

(décadaSP, Praça da Sé,
JorgeHell (1912), dp.Maximiliano

desenhos
Marino del Favero.

CatólicaUniversidade
Liceu de Artes e Ofí-do

do

405

Igreja do Carmo, 
Reforma: i  
Artes e Ofícios: 
Oficina de madeira 
cios: 

‘ ção.
Pintura decorativa: 
Estátuas de madeira:

Oscar Pereira da Silva. 
Marino del Favero.

Liceu de 
lustres

da 
SP,

genicht: 
nedito Calixto.

Catedral de São Paulo, 
10/30) . 
Proj eto 
Krug. 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 

porta em jacarandá da Bahia com

Catedral de Campinas, Campinas (1807-1883).
Banco União Seção Construtora: finalização da 
obra.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo e 
Vilares: reforma de 1931. 
Liceu de Artes e Ofícios: 
lhe.

Capela de Dublin, Inglaterra, (1922c.).
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofí
cios: revestimento completo de acordo com de
senho do Abade de Dun, executado com madeiras 
brasileiras, entre elas embuia.

, S.P.
Oficina de serralheria do Liceu de 

trabalhos em ferro batido.
do Liceu de Artes e Ofí- 

obras em talha, mobiliário e instala-

Claustro da Pontifícia 
(PUC), SP, Perdizes. 
Oficina de madeira 
cios: três altares.
Oficina de cerâmica artística de Conrado Sor- 

painéis de azulejo de autoria de Be-

e Ofí
cios: porta em jacarandá da Bahia com folhas 
de 1 tonelada e ferragens de esfera-desenho. 
Arquiteto Anhaia Mello; púlpito. 
Oficina de serralheria artística do 
Artes e Ofícios: caixilhos de ferro, 
de bronze, cúpula, desenhos de Amilcar Sal- 
mazzo. 
Estatuária em madeira:



e 0-

Liceu de Artes e Ofi-

INSTITUIÇOES EDUCACIONAIS

Escola

do

SilvaPereira da
e

Campi-Bento Quirino,
instala-

insta-

406
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projeto de Ra-
de Domiziano

Externato São José, SP.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
lações interiores.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portas em ferro batido.
Estatuária em madeira: Marino del Favero.

f ícios: 
Pintura decorativa 
Pereira da Silva, 
tani e Rebolo.

Mosteiro de Santa Tereza. 
Oficina de madeira do 
cios: altares.

Edifício Paula Souza (antiga Escola Politécni
ca), SP, rua Três Rios (1894-1899).
Banco União Seção Construtora; 
mos de Azevedo com colaboração 
Rossi entre outros.
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofí
cios: mobiliário, portas e janelas.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
f icios. 
Pintura decorativa: Oscar 
(teto da congregação).
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo 
Vilares: reforma de 1933c.

£ í®
..

igreja de Santa Cecília, S.P.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes 

lampadários decorativos.
de Ernesto Frioli, Oscar

Benedito Calixto, Gino Ca-

Escola de Artes e Ofícios 
nas (anterior a 1922). 
Oficinas do Liceu de Arte e Ofícios: 
ção completa das oficinas.
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofí
cios: mobiliário.



SP, Largo São Franciscode

do Liceu de
Of i —e

do Liceu de

Of icios,
insta-

INSTITUIÇOES FINANCBxRAS

rua 15 de Novem-SP,
Edoardo Loschide reforma: eng.
Of icios: balcões

407

Banca Italiana di Sconto, 
bro.
Proj eto
(1919c.)
Oficina do Liceu de Artes e

Ramos
Ricardo

Faculdade de Direito, 
(década de 30) . 
Projeto de reforma Escritório Thecnico 
de Azevedo-Severo e Vilares. Projeto 
Severo, Felizberto Ranzini. 
Oficina de cerâmica e modelagem 
Artes e Oficios: fachada.
Oficina de.madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.

Instituto Borges de Artes e Oficios, Itú. 
Oficina do Liceu de Artes e Oficios: 
lações das oficinas do Liceu de Itú.

Faculdade de Medicina SP, (década 20/30).
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo e 
Vilares (inicio do projeto 1928c.).
Oficina de madeira do Liceu de Artes e Ofi
cios: mobiliário da sala da congregação.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portão e porta de ferro, corrimão e 
luminárias.
Oficina de cerâmica e modelagem 
Artes e Oficios: fachada.

Liceu de Artes e Oficios de São Paulo, SP, av. 
Tiradentes (inicio da construção 1897, 1900), 
atualmente Pinacoteca do Estado.
Escritório Ramos de Azevedo: projeto de Domi- 
ziano Rossi.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: lustre de entrada.
Alvenaria de tijolos: assentamento de Calixto 
Fiaminghi do Liceu de Artes e Ofícios.



e

colunas
tra-

Chiocca,

e
e

SP,

—
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J

*

ir?

Banco do Brasil, Campinas.
Oficina do Liceu de Artes e Oficios.

esculturas em madeira 
portas e janelas 
escada de serviço

estuques 
para

Federico 
e

portas, 
Amilcar Salmaz-

portas
bronze
Anto-

Banco do Brasil, RJ (1922).
Escritório Ramos de Azevedo.Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: gaiola de elevador, cortas. lustres 
em ferro batido desenhado por 
zo.

ferro 
ouro 

Nicoli: escudos

Banco Auxiliar de São Paulo, SP, rua Boa Vista. 
Oficina de serralheria e fundição do Liceu de 
Artes e Oficios: medalhões, cinzeiros, 
com apliques de bronze; ladrilhos de 
para revestimento de piso fundidos por 
nio Azanha.

Banco Auxiliar de São Paulo, RJ.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios.

Pucc i — 
portões de

e móveis. 
Oficina de Antonio Costa: 
deira para paredes. 
Oficina de A.Grandi: 
Oficina de Enrico Colombo: 
Oficina de Angelo Colavini: 
Marmoraria Carrara de Giusepe Tomagnini e Fi- 
gli: escadas, revestimentos de banheiro e pi
sos 
Oficina de pintura Cremonini e Ceccarini 
pintores Murzio Sercelli e Dante Scaini 
Empresa Engenheiro Landucci e Neves: instala
ções elétricas 
Fundição de Mario Babini e Fratello: 
de ferro fundido 
Oficina de Vittorio Lenisa e de Vaughan: 
ves armadas 
Oficina de Antonio 
nelli e Bellangero: ferragens 
ferro batido 
Oficina de Ercole Russo: escudo de 
cristal com caracteres em folha de

■ Oficina Massucci Petracco 
de bronze 
Oficina Bygton: lustres 
Oficina Paciullo e Ratto: 
Cristalleria Italia: globos para lustres e 
vidros para os candieiros com brasão de Roma.

revestimento em ma-



I

Of i-e

decoração inter-

Indústria, (décadaSantos.e

SP, rua 15 de no-

Ramos de Azevedo (década

SP, rua João Bri-
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Banco do Brasil, Varginha.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios.

mobi- 
serra-

com 
gra-

São
a

Banco do Comércio e Indústria, Amparo. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portões em ferro.

Banco do Comércio 
de 20) 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficina do Liceu de Artes e Ofícios.

Banco do Brasil, SP.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.
Empresa Sebastião Sparapani: 
na.

Banco do Comércio e Indústria, 
vembro e Alvares Penteado. 
Projeto Matheus Haussler (1890) 
Reforma Escritório 
de 20) 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portas, portões de ferro batido 
apliques de bronze, caixilhos de ferro, 
des para divisões de guichês.

e Ofícios: 
externa,

Banco do Estado de Sao Paulo, 
cola.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: grades e portas de bronze fundido, 
guichês de latão, porta com desenho de Plínio 
Botelho e colaboração de Aldo Toss.

Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de 
Paulo, SP, Rua Alvares Penteado (anterior 
1922) . 
Escritório Ramos de Azevedo 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário, decoração interna e 
lheria artística.



RJ , rua da Quitanda (ante-

Of i-e
vitrais,

—

rua Rio Branco

SP, rua

ficios:

Cande-RJ, darua

£

(anteriorSantos, a

rua 15 de Novem-SP,

de serralheria do Liceu de Artes e 0-
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Banco Português do Brasil, 
bro (anterior a 1923). 
Escritório Ramos de Azevedo. 
Oficina 
ficios.

Banco Ítalo-Brasileiro, SP.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios.

Banco Ítalo-Belga, SP, rua Alvares Penteado.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portões de ferro batido.

Banco Nacional do Comércio de São Paulo, 
Boa Vista.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 

portas em ferro com motivo de café.

Banco ítalo Belga, 
r ior a 1923 ) . 
Escritório Ramos de Azevedo 
Oficina serralheria do Liceu de Artes 
cios: vitrais, portões de ferro batido.

Banco Português do Brasil,
1923)
Escritório Ramos de Azevedo.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
f icios.

e Oficios.

Banco Melhoramento de Jahú, Jahú, 
(1907). 
Projeto Samuel das Neves. 
Oficina do Liceu de Artes

Banco Português do Brasil, 
lãria (anterior a 1923). 
Escritório Ramos de Azevedo.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios.



1-í-

a

*

v

I5 *

I

t
>

i

ri *

•<

i

i
•=>-x<

«
. X

4-~

i

Rio de Janeiro, % a darua

i

► —
►*

J
f

H’ 
*«

irT 
• ’ 

l
. 1

w /

9

Banco Português 
Candelária.

II
l>
II * i h

-X 
x ’

I
I

i-

ft

r"-v
^^9

r

I

jV 
9 \

aF
Î
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SP, 15 de novembrorua

<SP (déca- I

Ofi-

1

SP, rua 15 de Novem-

Sebastião Sparapani:
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Hl I

Caixa Mútua (anterior a 1922).
Oficina do Liceu de Artes e Ofícios.

rua 15 
se 
de 

Banco

de 
de-

1933
Estado 

pelo

■

Recebedoria de Rendas.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: peças de ferro batido.

Caixa Económica Federal, RJ.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: colunas revestidas com chapa de cobre 
martelado, armações para forro, ferro traba
lhado.

Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, 
de 30).
Oficina de madeira do Liceu de Artes e 
cios: mobiliário e cabines telefónicas.

São Paulo, 
I taú. 
Escritório Ramos de Azevedo. 
Oficina de cerâmica e modelagem e Oficina 
serralheria do Liceu de Artes e Ofícios: 
coração interna e externa, portões e lustres.

Banco de São Paulo,
(1935-36).
Projeto Álvaro Botelho.
Oficina de cerâmica e modelagem do Liceu de 
Artes e Ofícios: escadarias em granito, deco
ração interna e externa com a participação de 
Calixto Fiaminghi.

London and River Plate Bank Limited, 
de Novembro, (anterior a 1923). 
transforma no Banco Comercial 

edifício hoje ocupado

London and Brazilian Bank, 
bro (anterior a 1923). 
Escritório Thecnico Samuel das Neves, projeto 
de Samuel das Neves.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
fícios: portões de ferro batido.
Empresa de decoração de 
virais.

SP, Em
do



t

Casa Lusa residência Ricardo Severover

Ofícios: mob i-e

Grimaldi,
portas em ferro batido.

mobi-e

mobi-e
I

mobi-

SP, de

mobi-

414
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Residência A. de Castro Prado. 
Oficinas do Liceude Artes 
liário e decoração interna.

sr

BA.
Of ícios:

a

RESIDÊNCIAS

Residência Affonso Ferreira da Rosa.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência Albertina Nogueira,
Limeira.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
fícios de São Paulo: porta em ferro.

rua Barão

Residência Abilio Ribeiro de Barros.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 

decoração interna.

Residência Afrodisio Sampaio Coelho.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Residência A. Grimaldi, RJ.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: grades,

Residência Alberto M. Catarino, 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

liário e



1

mobi-e

de SP, av.
e

Ofícios:e

SP,
mobi-e

mobi-

Of icios: mobi-e

SP, Vene-rua

Oficios: mobi-

Of icios: mobi-

Of icios: mobi-6
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I i

Residência Ângelo Cibella.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Álvaro Ramos.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Álvaro Alberto, 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

mobi-

Residència Alcides Ribeiro de Barros,
• Higienópolis (1928, reforma 1938).
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo 
Vilares. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Alcebíades Toledo Piza.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência Alfredo Pujol, SP, rua Pirapitingui. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Cte., RJ 
e Ofícios:

Residência André Matarazzo, Cde. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

Residência Amadeu Gomes de Souza, 
zuela.
Olavo Franco Caiuby Eng. Civil e Arqu. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.



1I

f

(Vila Pen-

Of i-

Pe-

SabaráLima, SP, rua

mob i-Of icios:e

BoaSP, rua

mob i-e

mobi-e

mobi-

z

mobi-

Ofícios: mobi-e

Oficios: mobi-
decoração interna.

416

2

Residência Antonio Prado Jr. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Antonio Alves 
(1914). 
Arquiteto Victor Dubugras. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Antonio de Araújo Costa, 
Vista. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo 
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

••
U ? X»

Residência Antonio Augusto dos Santos.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Residência Antonio Ribeiro Seabra. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

Residência Antonio Pereira Ignacio.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Residência Antônio Álvares Penteado.
teado), SP, av. Higienópolis (1902).
Arquiteto Carlos Ekman.
Oficinas de madeira do Liceu de Artes e 
cios: móveis para sala de jantar.
Empresa de decorações de Sebastião Sparapani.
Ornatos de Pacciullo.
Pintura decorativa: Carlos Servi e Oscar 
reira da Silva.
Peças importadas: fonte de ferro para jardim, 
lustres, estátuas, lareira inglesa.

Residência Antonio Duarte Martins.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.



z Alvares Penteado, Cde . ,

mobi-

mobi-

Oficios: mobi-

Ofícios: mobi-

Of icios: mobi-

Of icios: mobi-e

SP, av.

mobi-e

Cel. , Santos,

Of icios: mobi-e
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Residência Attilio Matarazzo, 
Oficinas do Liceu de Artes 
liârio e decoração interna.

Cde.
e

3P„

Residência Bento José de Carvalho,
av. do Canal (1916).
Arquiteto Victor Dubugras e engenheiro Mauri- 

• lho Porto.
Oficinas do Liceu de Artes 
liârio e decoração interna.

Residência Bento de Abreu Sampaio Vidal, 
Brig. Luiz Antonio. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo 
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liârio e decoração interna.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo e 
Vilares: reforma de 1938.

RJ.
e

Residência Arrojado Lisboa, 
Oficinas do Liceu de Artes 
liârio e decoração interna.

Residência Benjamin Jafet, SP. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liârio e decoração interna.

Residência Armando de Salles Oliveira.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liârio e decoração interna.

Residência Aurélio A. Junqueira. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liârio e decoração interna.

Residência Armando 
rua Ceará. 
Arquiteto Christiano das Neves 
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liârio e decoração interna.



I

mob i-

Brasilio Jafet, SP, Paulistaav.
mob i-Of icios:e

mob i-Of icios:e

mobi~Of icios:e

Caio av.

mobi-Of icios:e

mob i-e

mob i-e

mobi-e

mobi-Oficios:e
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Residência Braz Altieri.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

BA. 
0 f i c i o s :

Residência Caio Prado (Vila Antonieta) SP, 
Higienópolis (1904). 
Arquiteto Carlos ’Ekman 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Celso Torquato Junqueira.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Residência Carlos Schmidt de Barros.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liári'o e decoração interna.

Residência Carolino da Motta e Silva.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Residência
(1904) .
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Catarino Jr., 
e

Residência Bruno Belli.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

li

Residência Cincinato Braga.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Bernardo M.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.



I

Of icios: mobi-

Of icios: mobi-e

SP, Paulista.av.

SP, Con-rua
Of icios: mobi-e

Oficios: mobi-e

Of icios: mobi-

Of icios: mobi-e

Of icios: mobi-e

mobi-e

419

I

Residência Cláudio de Souza, 
Oficinas do Liceu de Artes 
liãrio e decoração interna.

Residência Eloy Chaves.
Oficinas do Liceu de Artes 
liãrio e decoração interna.

Residência Edgard Conceição. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liãrio e decoração interna.

RJ.
e

-

Residência Décio de Paula Machado, 
selheiro Nébias. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liãrio e decoração interna. 
Pintura decorativa de Gino Catani.

Residência Eduardo Freire, 
Oficinas do Liceu de Artes 
liãrio e decoração interna.

Residência Cunha Bueno Neto.
Oficinas do Liceu de Artes 
liãrio e decoração interna.

Com.
e

Residência Epitácio Pessoa.
Oficinas do Liceu de Artes 
liãrio e decoração interna.

Residência Custódio Pereira, 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios.

Residência Erasmo de Assumpção Fo.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liãrio e decoração interna.



SP, Pau-av.

Of i-e

Vai, SP, Albu-rua

Of icios: njobi-e

mobi-Of icios:e

Of icios: mobi-e

mobi-Of icios:e

mobi-Oficios:e

Oficios:e
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Residência Felix Guisard. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Fernando Cardoso. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

'»- mobi-Residência Firmino Whitacker. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Eugênio Gomes do 
querque Lins (1918). 
Arquiteto Victor Dubugras. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Fernando de Almeida Prado. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Fabio Prado.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

e 0-

. Residência Ernesto Dias de Castro, 
lista (1929-1935).
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo e 
Vilares.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: lustres, arandelas, grades de ferro 
batido.
Empresa Sebastião Sparapani: 
na.

decoração inter-

Residência Ernesto Ramos, SP, rua D. Veridiana.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo ou Es
critório Thecnico Samuel e Christiano das Ne
ves .
Oficina de serralheria do Liceu de Artes 
ficios: portas e grades de ferro batido.



rce
Ofícios:e

Ofícios: mobi-e

I

Cel.
e

Of icios: mobi-e

mobi-

Azevedo,
Ramos de Aze-

Of icios: mobi-e

mobi-e

Of icios: mobi-e

mobi-e
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i-l

I
II

mobi-

Residência Gabriel Ribeiro dos Santos.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência Francisco Sampaio Bueno Netto. 
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

sidéncia Fonseca Rodrigues. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Francisco de Paula Ramos de 
SP, rua Pirapitingui (1891c.). 
Banco União Seção Construtora 
vedo. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência França Pinto, Cel. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Francisco de Andrade 
SP, rua Artur Prado (1931,

Coutinho, 
reforma 1938 ) .

Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo 
Vilares.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Gabriel Junqueira. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Francisco Cláudio de Almeida Prado.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: mobi
liário e decoração interna.

Residência Francisco Andrade Junqueira.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.



Ofícios: mob i-e

Com. , SP, rua Marti-

Of í-e

SP, Paulistaav.

Ofícios: mob i-e

portões e grades.

mobi-Of ícios:e
decoração

mobi-Of ícios:e

e

mobi-

I
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r/

II

a

Residência Helio Monzione.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Horácio Cunha.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Giuseppe Giorgi, 
niano de Carvalho. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário 
Empresa de decoração de Sebastião Sparapani.

£ d u

Residência Gastão Rachou.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Godofredo de Faria. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Horácio Espíndola, SP, av. Paulista. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência Giuseppe Tomasselli, 
(anterior a 1916). 
Arquiteto Victor Dubugras. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna. 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
f ícios:

Residência Henrique de Moraes, SP, rua Vergueiro 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
fícios: portões, portas, grades e corrimão de 
escada em ferro batido.

Ofícios: mobi-



Barcellos, Porto Ale-
Of icios: mobi-e

Leite, SP, av. Angé-

Oficios: mobi-e
Liceu: corrimão e

Cardoso de Almeida, SP, Pau-av.

mobi-
l

Pau-Azevedo Marques, SP,M. av.

Oficios: mobi-e

de artes e

mobi-
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Residência Ismael Chaves 
gre. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Cel.
Of icios:

I 
i

H

• I1 b I 1'• í!

Pelotas.
mobi-

Residência Izabel de Paula 
lica. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna. 
Oficina de serralheria do 
portão em ferro, lustres.

Residência J.
lista 
Escritório Ramos de Azevedo. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Jafet, SP, rua Bom Pastor.
Oficina de serralheria do Liceu 
Ofícios.
Pintura decorativa de Ernesto Frioli.

Residência Jaime da Silva Telles, 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna. 
Empresa de decoração de Sebastião Sparapani.

Residência Hugo Piratinino de Almeida, 
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência J.
lista.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência J.D. Martins.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portões, gradis e marquise.
Empresa de decoração de Sebastião Sparapani.



I

J ay me Loureiro, PaulistaSP, av.

Severo
•i

mobi-Of icios:e

mobi-

mobi-Of icios:e

t

mobi-e

Of i-e

f

Santos,Santos,Pedro dos

mobi-
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Residência João Jorge Figueiredo. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Joaquim Bento Alves Lima.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

í
B 1

Residência Joaquim Lebre Filho, SP.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.
Empresa de decoração de Sebastião Sparapani.

Residência João de Barros.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência
(1922.) .
Escritório Ramos de Azevedo.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: mobi
liário; modelagem e interiores; serralheria 
artistica: portas, portões e gradis.
Empresa de decoração Sebastião Sparapani. 
Escritório Technico Ramos de Azevedo 
e Vilares: reforma de 1938.

Residência Joaquim 
rua Riachuelo. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Residência João Batista Pereira de Almeida.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: mobi
liário e decoração interna.

Residência João Ferreira dos Santos, RJ.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.



mobi-

mobi-

mobi-

mobi-

Of ícios: mobi-e

SP, av.

Of i-e

decoração inter-

Of icios: mobi-e

Oficios: mobi-e

e
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Residência José Martins Borges. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência José Maria Whitacker. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência José Figueiredo Jr. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Angé-

Residência José Monteiro Pereira Jr.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: mobi
liário e decoracão interna.

Residência José Franco de Camargo, 
lica. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário. 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: lustres. 
Empresa Sebastião Sparapani: 
na.

Residência Jorge Chaves.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência José Cassio de Macedo Soares.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

e . Of icios:

Residência Joaquim Pinto de Almeida.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Residência José Egmydio de Barros.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.



mob i-Of ic ios:e

mob i-Ofícios:e

mobi- '
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Residência Leônidas Garcia da Rosa, 
João (1926c. ) . 
Escritório Ramos de Azevedo. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

e 
jane-

■

ff

I

das 
Azeve-

Residência Leônidas Moreira.
Escritório Thecnico Samuel e Cristinao 
Neves ou Escritório Thecnico Ramos de 
do.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portas em ferro.'

Residência Lauro Cardoso de Almeida, 
Santos (1928 ) . 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo-Severo 
Vilares. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Junqueira, Cte. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Julio Vilela, RJ.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Klabin.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes 
Oficios: portas e grades de ferro para 
la, lustres.

Residência Juvenal Penteado Filho.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Residência Lacerda Franco, Cel. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.



Santos, av.Ana

Ofícios: mobi-e
Of i-e

h

Of i-e

Christiano das
Of icios: mobi-e

SP, Angéli-av.

Of icios: mobi-

Cel. , SP,

Ofi-e
Liceu de
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mobi-

Residência Luiz Santos Dumont, 
ca. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

Residência Luiz Franco do Amaral, 
Costa (1915 ) . 
Arquiteto Victor Dubugras. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna. 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: móveis de sala de jantar.

Residência Luiz Alberto Cariola. Chile. 
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.

Residência Lupércio Teixeira Camargo,
av. Angélica.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo: projeto 
Domiziano Rossi.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: lustres, arandelas, vasos, tripodes, 
plafoniers e portas em ferro. Colaboração de 
Giuseppe Polizzotto.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.
Oficina de cerâmica e modelagem do 
Artes e Oficios: decoração interna. 
Pintura decorativa de Ernesto Frioli.

Residência Luiz do Rego, SP, rua 13 de Maio. 
Escritório Thecnico Samuel e 
Neves. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Lineu de Paula Machado.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.
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Residência Mário Dias de lista. Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
f icios.

f J

Residência Mendonça Filho, 
(1921 c. ) . Escritório Ramos de Azevedo. Oficinas do Liceu de Artes liário e decoração interna. Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: porta em ferro. Empresa de decoração de Sebastião Sparapani.

1

Residência Manoel de Almeida,Limeira.Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. Oficinas do Liceu de Artes e liário e decoração interna.

Barão

| c

Residência Manoel Pereira Guimarães. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

e 0-

Residência Maria Albuquerque Salles.
Oficinas do Liceu de-Artes e Oficios: 
liário e decoração interna.

Ofícios: mobi-

Residência Martinho S. Prado, 
lis. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo. 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes 
fícios: portão. 
Empresa de decoração de Sebastião Sparapani.

Residência Manoel Loureiro, 
lis. 
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portas em ferro.



SP, Dr. Carlos deav.

Of íoios: mobi-e

Of icios: mobi-e

Ofícios:e

Ofícios: mobi-e

SP, rua Maria Madale-
de Artes e

• u

Oliveira, SP, Paulistade av.
Ricardo

mobiliá-

mobi-

Of icios: mobi-
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Residência Nagih Cattini Maluf. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Nagib Salem,
Campos.
Malta e Guedes Engenheiros. 
Oficinas, do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Numa
(1925).
Escritório Ramos de Azevedo, projeto 
Severo.

mobi-

Residência Nicola Puglisi, 
na. 
Oficina de serralheria do Liceu 
Ofícios: portas em ferro batido. 
Pintura decorativa de Adolfo Fonzri.

Residência Nestor de Barros. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Namy Jafet.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Octacilio D. Martins.
Oficina do Liceu de Artes e Ofícios: 
rio e decoração interna.

Residência Octaviano Alves Lima. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

Residência Octaviano de Almeida Prado.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.
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Residência Paulino Chaves, Porto Alegre.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

portões,

Residência P. Lacerda.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
ficios: portas em ferro.

Residência P.G. Meirelles.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo ou Es
critório Thecnico Samuel e Christiano das Ne
ves . 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Ofélia Ferreira.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Oscar Rodrigues Alves. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

Residência Olivia Guedes Penteado, 
selheiro Nebias (1895-1904). 
Banco União Seção Construtora. 
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna. 
Oficinas de serralheria: grades, 
çanetas.

Residência Ovidio Pires de Campos.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência Ottilia Soares Moreira.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.



Ofi-e

SP,
e
Of ícios: mobi-e

Of icios: mobi-

Of ícios: mobi-

Oficios: mobi-

Of ícios: mobi-e

Of icios:e

Of icios: mobi-e
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Residência Quirino Bueno.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Plínio Uchôa.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

de Itu. 
de

mobi-

Residência Paulo Nogueira, SP, av. Angélica.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário.
Empresa de decoração de Sebastião Sparapani.

Residência Plínio Prado.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes e 0- 
fícios: porta em ferro batido.

Residência Paulo Rodrigues Alves. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

Residência Pio de Almeida Prado. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e deciração interna.

Residência Pedro Bacellar de Sá. 
Oficinas do Liceu de Artes e 
liário e decoração interna.

Residência Paulo Padro, SP, rua Marquês
Projeto Christiano das Neves e Francisco 
Godoy.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoracão interna.

Residência Procópio de Souza Meirelles, SP.
Escritório Thecnico de Samuel e Cristiano das 
Neves. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.
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Residência Roberto Simonsen. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Roberto Nioac. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

bal
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Residência Rice Morganti (1935). 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Rodolfo 
ta. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Reynaldo Porchat. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência R. Ficondo, SP, av. Paulsita.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes 

portas e portões de ferro batido.

Residência Ricardo Severo (Casa Lusa),
Taguá (1920-1924c.).
Escritório Ramos de Azevedo, projeto de Ri
cardo Severo , desenhos de Adolfo Borioni.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: mobi
liário e decoração interna.
Painéis azulejados de Jorge Colaço.
Decoração precedente de obras coloniais: 
cão retirado da igreja do Carmo e forro 
sala de jantar do Convento de Santa Teresa.

e 0-

Residência Raul da Cunha Bueno. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Crespi, Cde,
Ofícios: mobi-



SP, Martimrua

mobi-

mobi-e

Ofícios: mobi-e

SP,
Severo
mobi-e

Of icios: mobi-e

Ofícios: mobi-e

Of icios: mobi-e

Ofícios: mobi-e

Of icios: mobi-e
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Residência Thomaz Speers.
Oficinas do Liceu.de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Silvio Portugal.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Rodrigo Octávio.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Sebastiana de Queiroz. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Sampaio Moreira.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Ruy Nogueira, SP, rua Groenlândia. 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo - 
e Vilares, projeto Ricardo Severo. 
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência Rodrigo Lacerda Soares.
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Residência Torres Neves, SP. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Rodolfo Lara Campos, 
F ranc isco. 
Projeto Samuel das Neves (1909-1914). 
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário e decoração interna.

Liceu.de
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Residência Vicente Scandura.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência Waldemar Ortiz.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

Residência William E. Lee. 
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

cios: trabalhos de 
Brighi.

Residência Yolanda Matarazzo.
Oficina de madeira do Liceu de Artes 

marchetaria

Residência Vicente de Almeida Prado.
Oficinas do Liceu de Artes e Oficios:.mobi- 
liário e decoração interna.

Residência Vieira Marcondes.
Oficinas do Liceu de Artes 
liário e decoração interna.

e Of í- 
Dionisio

Sede da fazenda de Cecília Alves.
□ ficina de madeira do Liceu de Artes 
cios: mobiliário, biombo com 
Dionisio Brighi.

e Ofi-
marchetaria de

Residência Zeferino Guimarães,
Antonio.
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo.
Oficina do Liceu de Artes e Ofícios: 
liário.
Empresa de decoração de Sebastião Sparapani.
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Banco União Seção Cons- 
Ituparanga); Tomagnini 

B agn an i 
estabeleci-

Alessio Ambro-
Consano Vincenzo. For-

Liceu 
(gra- 

bronze

Teatro João Caetano, RJ.
Oficinas do Liceu de Artes

eng. eletricista Ar- 
Villares; São Paulo 

(luz e força); 
- Berlim (cena e

e Ofícios.

Teatro Municipal,
(1903c.-1911)
Escritório Ramos de Azevedo, projeto de Cláu
dio Rossi. Comissão construtora: F. P. Ramos 
de Azevedo, Domiziano Rossi e Cláudio Rossi. 
Auxiliares e técnicos: Adolfo Borioni, Ale
xandre Boemer. Mestre de obras: Paschoal For- 
lenza.
Alvenaria: J. Batista Garolfi, 
gi, Paschoal Forlenza, 
necedor : D. Menozzi. 
Cantaria: 
Mármores: 
trutora

h. - Frankfurt 
aquecimento e refri- 

- Colónia (meca-

: D.
empreiteiro Tommaso Ferrara, 
fornecedor 
(mármore de

Fratelli (mármore Carrara); Fratelli 
- Milão (mármore Siena e Verona); 
mento Fabricio Catelli (escadarias). 
Argamassas: fornecedores D. Menozzi (areiá), 
Cia. Melhoramentos de S. Paulo (cal), Ernesto 
de Castro e Cia. (cimentos).
Armaduras de ferro: montador Baptista Gelso- 
mini; fornecedor: Cia. Mechanica e Importado
ra, Heiss Lehmann e Cia. (Dusseldorf). 
Instalações elétricas: eng. eletricista 
naldo Santos Dumont Villares; São 
Tramway Light and Power Co. (luz e 
Siemens Halspe Ges. m. b. h. 
avisos) 
Instalações sanitárias: J. Simões. 
Maquinário: Humboldt Ges.m. b. 
(máquinas de ventilação, 
geração), Albert 
nismos de cena).
Madeiras: fornecedor e contratantes: Serraria 
Central e Liceu de Artes e Ofícios (pinho de 
riga e essências nacionais).Carpintaria: mes
tre geral Paulo Gianini. marcenaria-portas e 
janelas: Oficina de madeira do Liceu de Artes 
e Ofícios: Serraria da Bela Vista - Amadei e 
Cia.; J. Vecchiatti.
Marcenaria-mobiliário: Oficina de madeira do 
Liceu de Artes e Ofícios, Dnerot e Cia. (Mi
lão), Fratelli Bagnani (Milão) e Richter Weil 
e Cia. (Frankfurt). 
Serralheria: Oficina de serralheria do 
de Artes e Ofícios: trabalhos em ferro 
des, portas, portões e refletores) e
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Pereira 
Pusello

Sassi 
gesso;

gesso e
Lorenzo

Er- 
de-

N icola 
(Frank- 

(Ber- 
ilumi-

r

Teatro D. Pedro II, lo. e 2o. nível do Clube Co
mercial, SP, Parque do Anhangabaú (1929). 
Escritório Thecnico Ramos de Azevedo - Severo 
e Villares, desenhos de Felizberto Ranzini. 
Oficinas de serralheria, madeira e cerâmica 
do Liceu de Artes e Oficios.

e lustres). Colaboração de 
Cadrobb. Gebruder Armbruster 
ferro artístico. Spinn e Sohn 

bronze artístico e aparelhos de 
Thiébaut Frères (Paris) - estatuária, 

estatuária.

Teatro Santana, SP. la. construção em 1900, com 
ferros e bronzes da Fundição Craig e Martin. 
2a. construção em 1921, rua 24 de maio. 
Escritório Ramos de Azevedo.
Oficinas de cerâmica e modelagem do Liceu de 
Artes e Ofícios: decoração interna e externa. 
Oficinas de serralheria do Liceu de Artes e 
Ofícios: portões de ferro batido e marquise. 
Empresa de decoração de Sebastião Sparapani. 
Pano de boca: Oreste Sercelli.

(corrimão 
Ardito, 
furt) : 
lim) : 
nação. Thiébaut Frères (Paris) 
Giovanni Piassa e Cia. (Milão) 
F. Haucke: cobre estampado. 
Escultura decorativa, acabamentos plásticos 
pedras artificiais: Alfredo Sassi (Milão) 
Friso do frontão do palco em gesso; Adolfo 
Borioni; Joo e Pellicciotti - gesso e cimen
to; Achilles Isella - gesso; Lorenzo Massa 
(Florença) - mármore.
Pintura Decorativa: Oscar Pereira da Silva 
(teto do salão de festas); Pusello Moselli; 
Giuseppe Pangella; Sebastião Sparapani; 
nesto Frioli; Cario de Servi (projeto de 
coração do teto). 
Douradores: 
Teixeira e Filhos, 
Tapeçaria: Oficina de tapeçaria do 
Artes e Oficios, Solei Hebert e Cia. 
Vidros: fornecedor: Costa ferreira e 
rado Sorgenicht.
Vitrais: V. Saile (Stuttgart), Conrado Sorge
nicht .
Mosaicos: mosaicos venezianos: D'Agnesi Cav. 
D'Angelo e Cia (Veneza). Mosaicos de pavimen
to: United States Encaustic Tile Co. (New 
York), Ransbacher Keramic Co. (Berlim).

Giuseppe Pangella, João Armada, 
Waldemar e Carlos Chaves. 

Liceu de 
(Milão) . 
Cia,Con-
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carro-
aparelhagem e acaba-

e Ofí- 
aparelha-

■»

í- z
1-s

Vagão de luxo para a Companhia Paulista 
tradas de Ferro. 
Oficinas do Liceu de Artes

•• J
• * "

i'..i •
!

Vagão pullman para a São Paulo 
(1926c. ) 
Oficinas do Liceu de Artes e Ofícios: 
ceria de madeira de lei, 
mento, móveis de vime.

Vagão pullman para a Companhia Sorocabana de Es
tradas de Ferro (1926c.) 
Oficinas de madeira do Liceu de Artes 
cios: carroceria de madeira de lei, 
gem e acabamento.

Relógio decorativo em praça pública, SP.
Oficina de serralheria do Liceu de Artes 
f icios.

e Ofícios.



ESTÁTUAS E BUSTOSMONUMENTOS,

SP.

Cemité-

Liceudo de

-

Cemitério

SP.
Ar-

439

O
Busto de João Mendes, 

Oficina de fundição de bronze do Liceu d 
tes e Oficios.

Busto de Álvaro de Azevedo.
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Oficios.

Busto de Arnaldo Vieira de Carvalho, SP, 
rio da Consolação (anterior a 1922). 
Escritório Ramos de Azevedo. 
Oficinas de fundição de bronze 
Artes e Oficios.

Busto de Cesário Motta, SP.
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Oficios.

Busto de Carlos de Campos, SP.
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Oficios.

Busto de José de Barros (anterior a 1922).
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Oficios.

Busto do Conde Alvares Penteado, 
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Oficios.

Busto do Comendador João Bricola, SP, 
da Consolação (anterior a 1922). 
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Oficios. 
Escritório Ramos de Azevedo.



1

CemitérioSP,

? Of í-e

ri »

SP, largo OsórioGel.

SP, Parque

SP. (1941-1960).
A

■

Of i-

J!

Monumento ao Duque de Caxias, 
Escultor Victor Brecheret. 
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e ofícios.

*.

E. -

8
• •

•: i

Mausoléo de Bernardino de Campos, 
da Consolação (1918). 
Escultor Giulio Starace.
Oficina de fundição do Liceu de Artes 
cios.

Monumento à Amizade Sírio-Brasileira, 
D. Pedro II. 
Escultor Ettore Ximenez.
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Ofícios.

KL

■te

Monumento Comemorativo da Partida das Monções, 
Porto feliz, SP (anterior a 1922). 
Oficina de fundição do Liceu de Artes e 
cios.

Estátua do dep. Collajianni, Itália. 
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Ofícios.

Ramos de Azevedo, SP, av. Tiradentes 
hoje na Cidade Universitária.
Galileo Emendábile.

de fundição de bronze do Liceu de Ar- 
mestre Giuseppe Rebelato.

Monumento a 
(1934), 
Escultor 

\ \ Oficina i 
\ tes e Ofícios,

440

Collaj ianni,

Monumento à Alfredo Maia, 
(anterior a 1922). 
Escultor Amadeu Zani. 
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e ofícios. 
Escritório Ramos de Azevedo.

Mausoléo a Cerqueira César,SP (anterior a 1922). 
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Ofícios.



e Ofi-

í
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li

Túmulo do general Glicério (anterior a 1922).
Oficina de fundição de bronze do Liceu de Ar
tes e Oficios.
Escritório Ramos de Azevedo.

Monumento ao Soldado Constitucionalista de 1932, 
SP. 
Escultor Galileo Emendabile. 
Oficina de fundição do Liceu de Artes 
cios .
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APARELHOS
9

EQUIPAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO

do Liceu de

MECANIZAÇAO

Vidraria Santa Mari-

Estre-
e 0-

443

i

=

EQUIPAMENTO PARA INSTRUMENTAÇÃO E DO TRABALHO

Aparelho contador mecânico de gado para a Secre
taria da Fazenda do Estado de São Paulo, 
oficinas do Liceu de Artes e Oficios.

0-
Fôrma de sabonete para a Fábrica Gessy.

Oficina de metalurgia do Liceu de Artes e 
ficios. Colaboração Aldo Toss.

Fôrma para mãos de boneca para a Fábrica 
la.
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes 
ficios. Colaboração Aldo Toss.

Hidrômetros para a Repartição de Aguas e Esgotos 
da Capital e para inúmeras empresas e prefei
turas (1927-1940) 
Oficinas mecânicas de precisão 
Artes e Oficios.

Fôrma de garrafa de Crush, 
na, SP.
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes e 0- 
ficios. Colaboração Aldo Toss.



' Vi

SP (anos
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f icios: 
Aníbal Ferri,

k?

0-
Desenhista

lí

*

e 0- 
rea- 

america-

Material bélico para o Forte de Itaipu.
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes 
ficios: relógio para colocar em cano 
canhão. Colaboração Anibal Ferri e Aldo Toss.

e 0- 
de

PanQficina de metalurgia do Liceu de Artes e 0- 
ficios: segundo modelo da Oreon. Desenhista 
Anibal Ferri.

Fôrmas de sabonete para a Indústria Palmolive. 
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes 
ficios. Colaboração Aldo Toss.

Fôrma de sabonete para a Fábrica Lever, 40) . 
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes 
ficios: fôrma manual e fôrma automática, 
lizada de acordo com modelo inglês e 
no. Colaboração Aldo Toss.

relógio para coiocar em
Colaboração Anibal Ferri e

e 0-
A-

e 0-

Máquina para fundição de bronze para as Oficinas 
do Liceu de Artes e Ofícios, SP. 
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes e 

segundo sistema spritzuz.
colaboração engenheiro Zanella.

Matrizes para indústria bélica, Fábrica 
Jubá (1939-40). 
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes 
ficios: fuzil e metralhadora. Colaboração 
nibal Ferri, Aldo Toss.

0- 
ficios: máquina para fabrico de cartucho e 
fabrico de espoleta de granada de mão; máqui
na para fabrico de bala de fuzil. Colaboração 
Aldo Toss. 
Oficinas da Escola Politécnica: 
espoletas.

Máquina para indústria bélica, SP (1932).
Desenhista Golubi.
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes e 

máquina para fabrico de cartucho 
mão;



e 0-
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as
SP

Torno revólver. 
Oficinas do 
(1935-36c.) 
Oficina de metalurgia do Liceu de Artes 
ficios: modelos próprios.

torno fresa, furadeiras para
Liceu de Artes e Oficios,
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IIIANEXO

OF ICI N AS DE

ARTE SAO S INDEPENDENTES

MANUFATURAS E FABRICAS
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desenvolvimentoBuscando conhecer o industrial de São
Paulo nos marcos da Primeira República,
ferta de produtos e as caracteristicas das atividades da

realizamos um levantamento de unidades produ-construção,
critériospor

qualitativos. con
tribuição dos italianos de São Paulo para este arranque,
que foi viabilizado a partir de publicações especiali-o

destacando os produtoszadas. Em segundo lugar, exibidos
internacionaisem exposições e

-poderá oferecer indicadores preciosos para se avaliar o
manufatu-

sendo a pequena produção sequer sufi-rado no Brasil,

cias privilegiadas para a obtenção de dados qualitativos

449

não

Apresentamos o resultado da pesquisa pela qual se verifi-

o—

Entre o artesanato e a produção mecânica

esforço despendido nessa fase em que pouco era

e sobretudo a

tivas e construímos uma amostra orientada

assunto que ainda não mereceu um estudo sistemático e que

somaram-se as fontes gerais de estudo.

ciente para abastecer o mercado interno. A essas referên-

Primeiramente, pelo reconhecimento da

municipais, nacionais



»

inde-artesãosca
pendentes, técn icabasecom
artesanal haven-

vamente do sistema de fábrica dedo uso generalizadoe
máquinas. No caso das atividades da edificação, que
dinamizadoras partic ipação d iversosde
setores da economia, predomina o modelo manufatureiro,em-

o cimento apresentem
já um perfil avançado. Evidentemente, comporta
maiores aprofundamentos,e
tem por objetivo Aestimular pesquisas direção.nesta

u-
ma maior sistematização das informações.

Não se pode perder de vista que no centro de
se dá estrutura àestá a dimensão técnica pela qualresse

matéria e forna ao objeto, que a maior parte dos estu-e
dos sobre essa produção tem enfatizado outras tônicas não

maneira
• í

produ-chamar a atenção para a existência de processosa
tivos intencionalmente artísticos, por exemplo, a-como,

sofisticada forjaria,
metalurgiabiravam com os da serralheria e os da pequena
* a culturaArtístico era então relativo tantoartística.

obj eto,representativa imposta à forma dofigurativa e
habilidadeexigiammanuais equequanto aos processos

de-usodestreza no
soluções práticas e técnicas. Com as

*

r-_

■í

safiado a oferecer 
450

são

não

■— ■.

*4-

-j 1

a existénci.a simultânea de oficinas de

queles da tradicional e

a relevância da manufatura

bora setores de ponta como o ferro e

a reunião deste acervo de dados

que se com-

do condições de se precisar em que medida se trata efeti-

e contam com a

o assunto

e a presença de setores mecanizados,

do instrumento. 0 artesão também era

nosso inte-

heterogeneidade dos dados impossibilitou, nesta etapa,

menos relevantes. Buscou-se dividir o assunto de



metais, chapas
ampliaram-se as oportunidades da indús-

baseando-se deno mesmo processo
modelagem que a produção artística, conquistava métodos

cuj a forma se
determinações do trabalho de produção

determinações do uso do objeto mais que aos valores figu
rativos e representativos que caracterizaram a objetiva-
ção pela arte.

Além de considerar a transformação e o artefato de metal,

época predomina o trabalho especializado, decorrên
cia disso as pequenas oficinas que não reúnem todas as
especialidades contam com a cooperação de outras. As do

faziam encomendas para outras serra-
Essa etapa intermediária entrelherias e marcenarias. a

caracte-
pela oferta do material e do serviço do artesão,rizou-se

invés do produto acabado. Por essa razão,ao
materiaise

que persistiram por muitos aindapara construção, anos
núcleos de artesãos e locais de agenciamento.como ■=

reorgani-
zação do trabalho da construção ocorridos no período, re-

dogistramos a multiplicação de novos agentes processo,

451

subordinava às

com as pequenas metalurgias produtoras de
indústrias de transformação de matéria-prima (no caso dos

e às

torna-se re

produção de encomenda e a produção para mercado

Tendo em vista o remanejamento das tarefas e a

e em

sob o qual o arquiteto antes exercia maior domínio.

e barras finas),

mais objetivos, dando lugar a um produto

levante a referência às lojas de decoração

tria mecânica. Essa,

Liceu, por exemplo,

reunimos referências sobre madeiras, pedras e argilas. Na



»

moder-construtora

exemploqual o Escritório Ramosda de Azevedo ena
âmbitosignificativo embora seu estudo ultrapasse o

dedeste fichário, que privilegia a formação e ampliação
■

quadros intermediários profissionais no que toca a ativi-
dade construtiva.

J

452
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3

Cabe menção ao surgimento da empresa



TRANSFORMAÇAO E ARTEFATOS DE METAL

Serralheria Artística

Paulo.
portões e colunas de
Metalurgia e Indús-

SP.*

Lido

453

(*) obras com participação das oficinas 
ceu.
Ver Anexo II

confecção 
bem.

com 
so- 
do

Companhia Mechanica e Importadora de São 
SP (1890). 
Fabricação de portas, 
ferro. 
(ver Fundição Artística, 
tria Mecânica).

Oficina de Adolfo Giovanetti.
Uma das mais antigas serralherias de São Pau
lo .

Oficina de Caetano Giardina. SP.
Oficial e depois mestre na oficina do Liceu 
de Artes e Ofícios. Aprendeu com Piazzo Fio- 
renzo a confecção de folhagens, que realiza
va muito bem. Execução de trabalhos artísti
cos .

Oficina de Antonio Chiocca, Frederico Puccinelli 
e Bellangero. SP. 
Frederico Puccinelli, italiano,trabalhou 
habilidade na arte do ferro,tendo domínio 
bre as ramagens. Foi provavelmente aluno 
Liceu de Artes e Ofícios.
Obras: encomendas da Família Matarazzo;ferra
gens e portões de ferro batido da Banca Ita
liana di Sconto, SP. (*) 
(ver Indústria Mecânica)
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rua Luiz Gama
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I

Ofícios de
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ba- 
para 

gaio- 
Of í- 

em
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Oficina de Manacci e Nicola Gianini. 
Ambos oficiais do Liceu de Artes e 
São Paulo; realizaram obras artísticas.

Oficina de Giuseppe Polizzotto e Mario Piccardi. 
SP, rua Claudino Pinho, depois 
e depois rua Glycerio.
Giuseppe Polizotto (SP, 1898) frequentou a 
serralheria do Liceu de Artes e Oficios,sendo 
orientado pelos mestres Cadrobbi e Ardito.Com 
Piazzo Fiorenzo•aprendeu a arte do ferro; 
trabalhou nas oficinas do Liceu durante 8 a- 
nos até 1923. Desenhou grades para a residên
cia Lupércio Teixeira(*) e participou das o- 
bras do Palácio das Indústrias(*).
Mario Piccardi (Itália, 1893), chegou ao Bra
sil em 1897. Era especializado em gaiolas de 
ferro para elevadores. Piccardi e o outro só
cio Angelo Belotto também estudaram no Liceu. 
Polizotto formou vários operários-artistas. 
Em 1937 a oficina possuía cerca de 70 arte
sãos especializados.
Obras: trabalhos em ferro, especialmente 
tido com motivos clássicos; encomendas 
outras oficinas inclusive encomenda de 
las e ramagens para o Liceu de Artes e 
cios. Pósteriormente, Polizotto colaborou 
obras de G.Warchavchik, R.Levi e 0. Niemeyer. 
A Oficina existiu até 1981.

Oficina de Giuseppe Antônio Piro. SP.
Italiano, nascido em 1865,imigrou para o Bra
sil em 1888 e se estabeleceu em São Paulo em 
1890; foi pioneiro na arte do ferro batido, 
especializado em adornos, seguia a tradição 
“renascentista”.
Deu contribuição pessoal às obras pelas rama
gens que realizou. Formou muitos batiferros 
.em sua oficina. Em 1937, possuía cerca 
artesãos e/ou operários.
Obras: Correio de Santos;
Edifício Pedro dos Santos.
Residência Junqueira. SP, 
Residência Lodger de Faria, 
dente Wilson:

Santos;
Rua Artur Prado;
Santos,Av. Presi- 

portões e escadas;
Sede da Caixa Económica Federal.

Ardito.Com


Fundição Artística

Paulo.

SP

no,

Giuseppe Rebellato (Itá-

455

Fundição Artística de Angelo Rippamonte (italia- 
chegou ao Brasil em 1927).

Fundiu esculturas do artista Eugênio Prati.

a 
outro fundidor, 
Heróis de 32, 
dade de São Carlos. Finalmente 
Oficina da Rua Cónego Eugênio Leite.

associado 
Monumento 

e outro na 
dedica-se

monu- 
fundi- 

do Li- 
Luiz Pereira Bar

de

Rio 
ilumi- 

Munici- 
Societé 

colunas do Palacete Martinico Prado.

Companhia Mechanica e Importadora de São 
SP (1890).

Obras: colunas de iluminação as avenidas 
Branco e Beira Mar. R.J.; candelabros de 
nação que ornamentam o jardim do Teatro 
pal; trabalhos artísticos do prédio da 
F inanciere;
SP.
(ver Metalurgia e Indústria Mecânica)

Fundição Artística de 
lia). SP, rua Cónego Eugênio Leite. 
Rebellato inicia-se com E. Ximenez no 
mento do Ipiranga, S.Paulo. Orienta a 
ção de peças artísticas nas Oficinas 
ceu, onde funde o busto de 
reto e o Monumento a Ramos de Azevedo(*) 
autoria do escultor Galileo Emendabile. Funda 

Oficina Lombardi e Rebellato associado a 
executando o Monumento dos 

Ribeirão Preto, e outro na ci- 
de São Carlos. Finalmente dedica-se a

F. Haucke e Comp. SP, rua do Bom Retiro.
Ornamentos metálicos para enfeitar coberturas 
e construções.
Participação na Exposição Preparatória 
(1907) e na Exposição Municipal SP(1918).
Obra: trabalhos em cobre estampado para o Te
atro Municipal, SP.(*)
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de Angelo Angeli.
bronze,em

4

cernité-e

de Mingo. SP» rua

MullerSP, rua

e

i Italiana di Sconto, SP(*).
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Oficina Bygton.
Lustres para Banca

Fundição Artistica Paulistana, 
SP. 
Fundição de peças diversificadas 
prata e ouro. 
Participação na Exposição Municipal SP (1918).

Fundição e Oficina Mecânica de Mario Babbini 
Irmãos. SP, rua Monsenhor Andrade (1915). 
Obras: colunas e balaústres; grades para Jar
dim; escadas espirais; sinos de bronze para 
igrejas e fazendas; colunas de ferro fundido 
para Banca Italiana di Sconto.(*) 
(ver Metalurgia e Indústria Mecânica)

e Ofi — 
bronzes ar- 

orientação de Amadeu 
a sua fundição.

e tornou-se Es-

Fundição Artistica de Rocco
Três Rios (1920c.).
Trabalhos em bronze.
Rocco de Mingo,aluno do Liceu de Artes 
cios, foi mestre da fundição de 
tisticos do Liceu sob
Zani, antes de se dedicar

desenho, escultura, gravura, 
fundição de metais, laminação, 

mecânica, esmalte, galvanoplas- 
e finalização.

■- £

Metalurgia Artistica Reunida dos Irmãos Lango- 
ni. SP, rua Pedro Alvares Cabral (1920). 
Michelle Langoni (diretor da parte artisti
ca), Vincenzo Langoni (diretor da parte téc
nica) .
Seção artistica:
Outras Seções: 
estamparia, 
tia, polimento

Fundição Artistica de Pedro Vaz. SP. 
Estatuária em bronze para igrejas 
rios.

Fundição da Escola Masculina.
(anterior a 1928).
Fundição a cera e a terra: colunas e placas.
Mudou-se para Rua Piratininga 
cola Técnica Getúlio Vargas.



Metalurgia: Transfornação de Matéria Prima

Meda-

SP.

de Marco Favali. SP, avenida
Participação na

457

Fábrica Casa Verde,Rangel Pestana.Pranchas de ferro esmaltado.
Exposição de Torino (1911).
(ver Empórios e Materiais para a Indústria da • 
Construção)

Argilas
Cerâmi-

Oficina de Ercole Russo.
Escudo de ferro e cristal 
folha de ouro para 
SP(*).

Banco União. SP.
Participação na Exposição de St.
- Departamento 
lha de prata.
(ver Transformação e Artefatos de 
e Pedras - Olarias e Produtos 
cos/Marmorarias)

Louis (1904) 
de Minas e Metalurgia -

com caracteres em 
Banca Italiana di Sconto,

Sociedade Craig e Martin (Grande Fundição e Ofi
cina Mecânica). SP, matriz rua Monsenhor An
drade, Brás (1895-1914).
Obras: execução de colunas em ferro; traba
lhos em ferro do Teatro Santana. SP (1900). 
(ver Metalurgia e Indústria Mecânica)

Cia. Brasileira de Mineração e Metalurgia. 
Produção e laminação de aço.

Fábrica de Ferro Esmaltado Silex. SP.
Participação na Exposição Municipal SP (1918).

Oficina de Massucci, Petracco e Nicoli.
Escudos de bronze para Banca Italiana 
Sconto, SP(*).
(ver Metalurgia e Indústria Mecânica)

SP.
di
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Companhia Industrial Martins Barros. SP (1906). 
Fundição de ferro e bronze; fabricação e im
portação de máquinas e acessórios para indús
tria; fabricação de máquinas para lavoura: 
máquina Amaral para beneficiar café. 
Participação na Exposição Municipal SP (1918).

Manoel Furtado. SP.
Participação na Exposição de St. Louis (1904)
- Departamento 
lha de bronze.

• « > .• E- *

m? s $
áÈ

Indústria Metalúrgica
Puccetti. SP.
Participação na Exposição Municipal SP(1918)

Fábrica Metalúrgica
Cia. SP.
Participação na Exposição Municipal SP(1918).

Fábrica de Ferro Ypanema. SP.
Participação na Exposição de St. Louis (1904)
- Departamento de Minas e Metalurgia 
lha de ouro.

Companhia Lidgerwood do Brasil.
Representante da Lidgerwood Limited de Lon
dres e da Lidgerwood manufacturing de New 
York. Desenvolveu atividades de importação e 
possuia oficinas mecânicas para o fabrico de 
máquinas para lavoura(beneficiamento de café, 
açúcar e outros) e fundições de vulto, reali
zando também artigos para estradas de ferro e 
construções importantes em cobre, ferro e 
bronze.Responsável pela montagem do Viaduto Santa E- 
figênia (1913).

Puccetti, de M. Farnesi
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Companhia Melhoramentos de São Paulo.
Maquinismos e estradas de ferro.
(ver Transformação e Artefatos de Argilas Pe-
- Olarias e Produtos Cerâmicos)

de Argilas e 
Olarias e Produtos Cerâmicos).

uma 
de 
e

I
J

i

RJ 
To-

Companhia Mechanica e Importadora de São 
SP (1890). Filiars RJ, Santos e Londres. 
Fundada e presidida pelo Conde Alexandre 
ciliano; gerente Braz Altieri. 
Voltou-se para o campo mecânico e tinha 
seção de construção responsável por obras 
canalização e barragem, edificios públicos 
privados. As oficinas de fundição e carpinta
ria estavam situadas no bairro do Pary,em SP, 
onde também havia uma seção agricola. Fabri
cava máquinas para indústria (serras,prensas) 
e para lavoura (beneficiamento de café e ar
roz). Fazia também porcas, parafusos, pregos; 
carrocerias para autos; armações metálicas 
(pontes e outros); trabalhos de serralheria e 
fundição artisticas.
Participação na Exposição de St.Louis(1904) - 
Grande Prémio; na Exposição Nacional 
(1908) - vários prémios; na Exposição de 
rino (1911) - “Hors Concours". 
(ver Transformação e Artefatos 
e Pedras -

Fundido e 
rua Corrêa

Companhia Paulista de Artefatos de Aluminio. SP. 
Fundição de aluminio e outros metais, estam
paria; manufatura de utensilios em aluminio 
para a cozinha.
Participação na Exposição Municipal SP(1918).

Fábrica de Ferro Fundido e Esmaltado 
Paulicéia. SP, rua Corrêa de Andrade (ante
rior a 1920). Antiga Fundição do Braz de Luiz 
Gonçalves da Silva e Cia.
Criações em ferro fundido e esmaltado, utili
zação de matéria-prima nacional. Fabricação 
de artigos sanitários (banheiras, pias, etc) 
distribuídas rara outros Estados.
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rua Flo-

Fundição do Braz, do Cel. Francisco Amaro, 
rua Corrêa de Andrade (1892). 
Especializada em tubos para canalização.

Fundição e Oficina Mecânica de Mario Babbini 
Irmãos. SP, rua Monsenhor Andrade (1915). 
Mario Babbini (Itália, 1880) chegou ao Brasil 
em 1887. Possuia anteriormente junto com Gio- 
vanni Santisi a Mecânica Italo-Brasileira e 
Fundição Geral (1912-1915).
Em 1924 possuia 200 artesãos e/ou operários. 
Fabricação de máquinas para la”oura e indús
tria, máquinas para fazer macarrão. Executou 
encomendas, tendo sortimento de chapas, qua
dros e grelhas para fogão; fornalha e caldei
ras; peso de ferro para balança; ventiladores 
para residência, bucha para carroças; grelha 
para ralo e obras de serralheria e fundição 
artística.

Fábrica de Roberto Cardinale (chegou em 
em 1895) e Nicolino Materazzo. SP, 
rèncio de Abreu. 
Primeira fábrica de chapas esmaltadas do Bra
sil. Produz panelas, frigideiras e outros 
jetos de ferro agatha. 
Participação na Exposição Preparatória 
(1907).

Fundição Geral e Oficina Mecânica, de Júlio Mar
tin. SP, alameda Barão de Piracicaba (1914). 
Fundição de ferro e outros metais; ~ ’
e aperfeiçoamento de máquinas para 
e lavoura: fabricação e refinação de 
maquinários para cerâmica, serrarias 
mes. 
(ver Grandes Oficinas Mecânicas 
Craig e Martins)

Fundição Industrial Paulista, de Souza 
e Cia. SP (1910). 
Fundada por Antonio Noschese 
de Souza.
Fabricação de todos os artigos do ramo,impor
tação de matéria-prima, vendas para todo Bra
sil . 
Participação na Exposição Municipal SP(1918).
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Oficina de Gaetano Torre.
Trabalho em ferro e placa esmaltada.
Participação na Exposição de Torino (1911).

sócio
George

i'

Oficina de Massucci e Petracco.
Trabalho em ferro e placa esmaltada.
Participação na Exposição de Torino (1911).
(ver Fundição Artistica)

Metalurgia Artistica Reunida dos Irmãos Langoni.
SP, rua Pedro Alvares Cabral (1920).
(ver Fundição Artistica)

*
t

III
I

Grandes Oficinas Mecânicas, de George Craig. 
rua Monsenhor Andrade, Brás (1914). 
Oficinas de Fundição e Mecânica.
Maquinário para lavoura e indústria: máquina 
de extração de caroço de algodão, para fabri
cação de papel e macarrão (especialidade da 
oficina), fabricação e refinação de açúcar.
Em 1915, com a morte de George* Craig, a razão 
social se alterou no ano seguinte para Grande 
Fundição Geral e Oficinas Mecânicas Viúva 
Craig e Cia. Vendiam para todo o Brasil.
(ver Fundição Geral e Oficina de Julio Martin 
e Sociedade Craig e Martin)

Oficina de Vittorio Lenisa e Vaughan.
Travessas armadas de ferro.
Obra: Banca Italiana di Sconto, SP.(*)

Sociedade Craig e Martin (Grande Fundição e Ofi
cina Mecânica). SP, matriz rua Monsenhor An
drade, Brás (1895-1914). 
Fundada por George Craig e Júlio Martin. 
Fundição de ferro e bronze (execução de colu
nas de ferro) e oficina mecânica (máquinas 
para lavoura e indústria) 
Participação na Exposição de Milão (1906) e 
Exposição Nacional RJ (1908), obtendo grandes 
prémios com máquina de fazer macarrão, 
(ver Fundição Artistica) 
Em 1914, a sociedade se desfaz e cada 
monta a sua própria oficina, ficando 
Craig com as instalações da matriz.
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Arthur A. do Nascimento.
sandu.Cofre de ferro à prova de fogo.Participação na Exposição Preparatória 
(1907).

Aliberti e Comp. SP, rua Carneiro Leão. Em folha de flandres: baús, pratos, e outros artefatos. Trabalho sobre metal tampado.
Participação na Exposição Preparatória 
(1907) e na Exposição de Torino (1911).

Filizola. SP, rua da Consolação.
Fundição de bronze e ferro; fabricação de ba
lanças de precisão.
Participação na Exposição Preparatória 
(1907) e na Exposição de Torino (1911).

Antonio Chiocca. SP(la. década).Portas de enrolar. Já comprava as chapas ferro corrugadas de outras oficinas para mon
tar as portas de acordo com a encomenda. Pos- teriormente passou a fabricar máquinas para 
ondular lâminas de ferro para fazer portas 
móveis de casas comerciais.(ver Serralheria Artistica)

Almeida e Irmão. SP, rua João Teodoro. Cofre de ferro à prova de fogo. Participação na Exposição Preparatória 
(1907).
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para jardim, 
artefatos. 
Participação na Exposição Municipal SP(1918).

em geral 
hospitais;
crina

importava às vezes 
Inglaterra. Oferecia também arandelas, 

toilettes, prateleiras e

rua Santa Efigênia.
com seus pertences: 

fogareiro.
na Exposição

Carlos Muller.
Banheiro de zinco, 
cedor a gás, 
Participação 
(1907).

Costa e Comp. SP, rua Wandenkolk.
Cama de ferro com estrado de arame 
sal.
Participação
(1907).

A Cama Especial, de Alfonso Mormanno 
1868). SP, rua do Ipiranga (1894c.), 
Marina (1928). 
Fábrica de camas em ferro importado, 
pintadas de branco e destinadas a 
estrados de arame e colchões de lã, erma ve
getal ou animal. Possuia loja de exposição e 

camas de latão e berços da 
mesas 
outros

Casa torre. SP, rua Barão de Itapetininga(1892) 
e RJ, rua 7 de Setembro.
Fábrica a vapor de camas de ferro 
e estrados de arame: cama de casal, 
criança e criado mudo.
Participação na Exposição de St. Louis (1904) 
- medalha de bronze, na Exposição Preparató
ria SP(1907) e na Exposição de Torino (1911).

Fábrica Martins Ferreira e Cia.
Speers - Lapa (1893). 
Pregos, ferraduras e dobradiças.

Cia. Nacional de Parafuso Santa Rosa. SP(1901). 
Foi a primeira fábrica no gênero. Em 1917 já 
abastecia todo o Brasil. Produzia: pregos, 
parafusos, rebites, arruelas e demais congé
neres em ferro, aço, cobre e latão. 
Participação na Exposição Municipal SP(1918).
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Fábrica Pire e Villares.
Elevadores e gaiolas.
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Rangel e Comp. SP, rua Marechal Deodoro. 
Em folha de flandres: banheiras, baldes, 
gadores e outros artefatos.
Participação na Exposição Preparatória 
(1907).

¥

João Papa e Filho.
Forma para macarrão.
Participação na Exposição 
(1907).

Lebre, Filho e Comp. SP, 
Dobradiças e fechos. 
Participação na Exposição Preparatória 
(1907) e na Exposição Municipal SP(1918).

ítalo Micheli. SP, rua Marcolina.
Bebedouro automático de folha de flandres 
ra aves.
Participação
(1907).

Kuntgen e Comp. SP, Beco do Lucas.
Parafusos de ferro pretos e polidos, porcas, 
arruelas e dobradiças de ferro.
Participação na Exposição Preparatória 
(1907).

Hermenegildo Ferreira.
Fechadura de segredo.
Participação na Exposição Preparatória 
(1907) e na Exposição Municipal SP(1918).

Indústria Cama Patente S.A. Araraquara.
Fundada por Luiz Liscio (Itália 1884-1974), 
produzia camas de ferro tubular destinadas a 
hospitais, que foram pósteriormente adaptadas 
à madeira, 
(ver Transformação e Artefatos de 
Carpintaria e Marcenaria: decoração 
liário)
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SP, 
Artigos de metal branco e amarelo para 
gás e esgoto. 
Participação 
(1907).

Victor Duchein. SP, rua Florêncio de Abreu.
Filtros com armações metálicas.
Participação na Exposição de St. Louis (1904) 
e Exposição Preparatória SP(1907).

Luiz Garascio. SP, rua Quintino Bocaiuva.
Filtro com armação metálica.
Participação na Exposição 
(1907).

Negrini e Comp. SP, rua 15 de Novembro. 
Fabricação de fogões de ferro batido. 
Participação na Exposição Preparatória 
(1907).

Vittorio Garibaldi. SP, rua 25 de Março (1895). 
Cofre de ferro à prova de fogo.
Participação na Exposição Preparatória SP 
(1907), na Exposição Nacional RJ (1908) - me
dalha de ouro, na Exposição de Torino (1911).

Luiz Sigolo. SP.
Cama de ferro para casal com estrado de 
me .
Participação
(1907).
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Serraria Central.
Fornecedor de madeiras para o 
pal, SP(*)

Serraria e Carpintaria Mecânica do Marco, 
Monteiro e Cia. 
Forros, soalhos, 
balhos em madeira do Estado do 
Estado de São Paulo.

tra-
e do

Serraria Aurora, de João Kobal.
tareira (1910).
Madeiras brutas e trabalhadas para soalhos e 
vigamentos, em diversas bitolas; vindas dos 
Estados do Paraná e de São Paulo (reserva 
própria em campos novos de mata virgem).

Serraria Aliança, de J. Almeida e Cia.
Madeiras serradas, aparelhadas e 
para vigamentos, toros e soalho.
(ver Empórios e Materiais para a Indústria da 
Construção)

Serraria Forster, de José H. 
meda dos Andradas (1890). 
Carpintaria e desdobramento de toras, vindas 
dos Estados do Pazaná e São Paulo.
Em 1917, com a morte de J.Forster,a razão so
cial passou para Serraria Forster - Viúva 
Forster e Cia.(ver Empórios e Materiais para a Indústria da 
Construção)
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Estabelecimento de Pedro Sellaro.
Marcenaria e carpintaria Italo-americana.
Participação na Exposição Municipal SP(1918).

I I

Artísticos 
SP,

Fábrica de Móveis de João M. Llaverias. SP. 
Participação na Exposição Municipal St(1918).

Fábrica de Móveis Artísticos Santa Helena, de 
Edoardo Waller. SP, rua Antônia de Queirós e 
rua da Consolação (1896). 
Móveis artísticos escolares e 
teatro, 
Participação 
(1907): móveis 
tros e na Exposição Municipal 
veis escolares.
Em 1924 passou a ser gerida pela firma A.Buo- 
niconti e Cia. Angelo Buoniconti executava 
móveis artísticos para residências. Contava 
com 120 operários e/ou artesãos, entalhadores 
e tapeceiros. Em 1934 passou à propriedade de 
D.Galli, realizando principalmente móveis es
colares. Ampliou-se a produção,vindo a fechar 
em 1964.
Participação na Mostra Nacional (1935).

Serraria de Pucinelli e Guidotti.
1905) .
(ver Carpintaria
mobiliário)

cadeiras para 
em exposição permanente.

na Exposição Preparatória SP 
escolares e cadeiras para tea-

SP (1918): mó-

SP, Pary (até
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Irmãos Cataldi (Itália). 
Mobiliário artístico, 
Stefano Cataldi, 
em 1875. 
se especializa na implantação de 
comerciais e públicos, traz para São Paulo 
irmãos Lorenzo e Amadeo, 
de Arte e Ofícios de Luca. 
chamou A.Riccó e Cia.
Obras anteriores a 1906: mobiliário para Ban
co do Comércio Italo-Brasileiro;
Banco Italiano do Brasil;
Casa Martinelli;
Sede do Jornal Fanfulla.

Antonio Reffi- 
europeus, adaptan- 

art nou- 
de

SP. 
carpintaria e entalhes.

ebanista, chega a São Paulo 
Estabelece-se na rua Libero Badaró e 

escritórios 
os 

formados pela Escola 
Pósteriormente se

Indústria Cama
ra, fundada
1974) .
Produzia móveis tubulares em ferro que 
adaptados à madeira em 1915 por Celso Marti- 
nez (Espanha, 1884-1955), marcando a indus
trialização do móvel no Brasil.

Patente L.Liscio S.A. Araraqua- 
por Luiz Liscio (Itália 1884-

Reff inetti.
(1888).
José Reffinetti foi chefe dos marceneiros 
Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e 
marcenaria da Penitenciária de São Paulo. 
A fábrica possuía serraria, marcenaria e 
zia entalhes. Utilizava jacarandá e embuia, 
que vinham do interior do Estado.
Fábrica de móveis artísticos; pioneira em mó
veis escolares em 1907 com a marca Ipiranga; 
realizou em 1905-10 postes de madeira para 
iluminação pública.
Os móveis eram desenhados por 
netti a partir de modelos 
do-se os motivos. Executaram móveis 
veau, cadeiras empalhadas com desenhos 
arabescos e espreguiçadeiras.
Obras de mobiliário escolar: Colégio Arqui
diocesano, SP. Escola Nossa Senhora do Carmo, 
SP.
Participação na Exposição Preparatória SP 
(1907) com escrivaninha e carteiras escolares 
e na Exposição de Torino (1911).
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£m .sga oficina, Federico Oppido,
' ^Sáílermo J executava móveis nos mais 

estilos, inclusive art decó. Como ele havia 
se aprimorado no Liceu, para lá enviava todos 
os seus projetos por solicitação daquela ins
tituição .
Mobiliário: residência Julio Prestes, Olivia 
Guedes Penteado, Familia Mamanna

Oswaldo Aranha. 'C.^’A‘/ X
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Irmãos Romeu e Nicola Napoleone (Itália, 
dentes de mestres entalhadores). 
nistro de Godoy (1914).
Fábrica de móveis artisticos para residências 
e recintos públicos. Mobiliário entalhado no 
estilo do 400 e Renascença. Possuia cerca de 

• 30 operários e/ou artesãos em 1937.
Mobiliário para Câmara Municipal de São 
lo; Prefeitura de Ribeirão Preto; móveis 
butidos de sala de jantar para residência 
Familia Beneducci.
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Nova Fábrica de Móveis e Tapeçaria - Federico 
Oppido e Cia. SP, rua São João (1900).
Em 1910 situava-se na Florêncio de Abreu, de
pois Rua Rodrigo de Barros no bairro da Luz. 
Fzrederico possuia junto com seu irmão Nicola 
uma oficina de armador, estofador e tapecei- 
ro. Trabalhavam por encomenda e possuiam cer- •. 
ca de 50 artesãos e/ou operários. Nicola ris- 
cavaí'Federico trabalhava com a tupia e pre
parava a madeira. Os sobrinhos Nicola Greco, 
que também desenhava, e Antônio Greco traba
lharam na Oficina, assim como os filhos de 
Nicola: Guido ocupava-se das ferragens e An- 
tonio do entalhe. Este marcaria passagem pelo 
Liceu de Artes e Oficios e pela Oficina de 
Madeiras do Horto Florestal, orientando enta
lhadores. A qualidade dos produtos dos ir
mãos Oppido se devia ao trato da madeira com
prada em tora e serrada em várias espessuras 
antes de ser deixada no tempo, tomando sol e 
chuva por quatro ou cinco anos. A madeira fi
cava tabicada para ventilar no quintal e de
pois por mais três ou quatro anos era deixada 
em local coberto de zinco, onde recebia ca
lor. Utilizava-se madeira de lei: imbuia, ce— 
dro,marfim e jacarandá. Mais tarde, os irmãosJ 
se separaram e cada um montou a sua própria • 
of icina.
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Desenho de
A Futurista,

móveis para dormitório art déco da fábrica 
de Nicola Oppido. Coleção A. Oppido.
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Oficina de Almeida Guedes e Co. 
Mobiliário artistico.

Oficina de Alfonso Ardinolfi. SP.
Mobiliário artistico, peças entalhadas.
Participação na Exposição de Torino (1911).

Oficina de Antonio Chinalia e A. Borsoi. 
Mobiliário artistico com entalhes. 
Participação na Exposição de Torino (1911). 
Antonio Borsoi (São Paulo 1880 - Rio de Ja
neiro 1953) estudou no Liceu de Artes e Ofi- 
cios e há noticia que se estabelece no Rio 
de Janeiro em 1905, onde realiza como artesão 
e desenhista de móveis, importante contribui
ção em estilo eclético e art-nouveau para a 
Companhia Marcenaria Auler, durante 8 anos: 
Confeitaria Colombo, Cinema íris e muitos ou
tros no Rio de Janeiro. Durante meados dos 
anos 30 e 40 fará projetos em estilo déco e 
moderno. Trabalhou também como desenhista au
tónomo para Le Mobilier,• Laubish e Hirsh, pa
ra Storino e Polito e para Costa Pereira.

quando 
nome 

dese- 
também o

Nicola Oppido, marceneiro e marcheteiro, fa
bricou em sua oficina móveis de estilo e lam
bris, trabalhou com modelos exclusivos, fei
tos por encomenda e se especializou em dormi
tórios, levando um mês para fazer dois ou 
três. Realizava exposição permanente na ofi
cina e também expunha em lojas. 
Nicola passou a produzir móveis 
os de estilo cairam em desuso. Mudou o 
da oficina para A FUTURISTA. Era então 
nhista Aldo Gambaro. Lá trabalhou 
filho Antonio.
Fabricavam peças exclusivas para as 
Ao Financeiro, São Paulo Progride, 
Chamsky e Móveis Tepperman, que acabou 
comprar a oficina (1935 c.).
Fabricaram mobiliário para o Pátio 
de Santos;
móveis para residência Antonio Prado 
do Carvalho (1920 c.);
residência Cunha Bueno, SP; 
dormitório com entalhe ■ para 
(1929 c.).
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Oficina de Antônio Luppi.
Mobiliário artístico, 
Dionisio Brighi, 
e Ofícios executou trabalhos 
(1924 c.)

Oficina de Domenico Pisani. 
Mobiliário artístico, 
Participação na

Oficina de Antônio de Masso. 
Mobiliário artístico.

Oficina de Coelho da Rocha e Co.
Vitrines.Participação na Exposição de St Louis (1904).

SP. 
, entalhes.

Exposição de Torino (1911)

Oficina de Carlos Scholz.
Pioneiro na fabricação de 
em São Paulo.

o Liceu de Artes e 0-

Oficina da Casa Mappin.
Funda (1920 
Fabricação própria de móveis para 
e escritórios vendidos na 
Praça do Patriarca), particularmente 
em estilo inglês e lambris.
Inicialmente, à rua Campos Sales, 
dois artesãos. Chegou a 30 operários e/ou 
tesãos, a maioria italianos e poloneses, 
tou com equipe de projetistas chefiada 
inglês Ronald Upstone, desenhista José 
lewisky.
Mobiliário e lambris: lambris marchetados pa
ra o Banco de São Paulo (1920); Sala de dire
tor do Hospital das Clinicas (1942 c.); es
tantes mesas e poltronas para a Biblioteca 
Municipal de São Paulo (anos 30).

Oficina de Camano. SP. 
Mobiliário artístico. 
Executou trabalhos para 
fícios de São Paulo. 
Obra: sala para diretor 
nicas. SP. (1942 c.).

SP, rua Cantareira, 
entalhes e marchetaria, 

formado pelo Liceu de Artes 
em marchetaria

& .

r-
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Oficina de -Ferreira Júnior e Saraiva.
Vitrines.
Participação na Exposição de St Louis (1904).

com 
Palácio 

mobi-
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Oficina de Henrique Ramos. SP.
Mobiliário artístico, entalhes e marchetaria 
e decoração para residências. Nas suas ofici
nas trabalharam: Antônio Oppido e Dionisio 
Brighi (marchetaria), ambos formados no Liceu 
de Artes e Oficios; colaboraram Waldemar e 
Carlos Chaves (douradores).
Notabilizou-se por móveis para sala de jan
tar; executou encomenda para as oficinas do 
Liceu de Artes e Oficios de São Paulo, segun
do Antonio Oppido.

Oficina do Horto Florestal. SP.‘
Começou por volta de 1933, durante a questão 
de Camargo Cabral no Serviço Florestal: além 
da oficina de trabalhos em madeira, propicou 
uma escola de xilogravura (1940-1945) e uma 
escola de charão. Os artesãos faziam serviços 
finos na carreira de xilotécnicos: Leandro 
José Favrin, Orlando Donato, Max Werner Al- 
bertment. Marchetaria: José Gregório Sanchez. 
Trabalho com raízes: Korchowsky. Outros artí
fices: Raul Paiva, Egyl Fusaro. Entre marce
neiros e carpinteiros, muitos artesãos vinham 
do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.
A oficina executou móveis de estilo,art decó, 
quadros de formatura e outros trabalhos de 
entalhe e escultura. Esta seção era dirigida 
por Antônio Oppido que desenhava as peças, a 
partir de livros e catálogos. Seu auxiliar 
nos trabalhos de entalhe era o habilidoso An
tonio Alves, ambos formados pelo Liceu de Ar
tes e Oficios. As oficinas contavam com 25 
artífices que executavam inclusive a palhinha 
dos móveis.
Obras da Oficina de entalhes e escultura 
desenho e execução de Antonio Oppido: 
do Governo Presidencial do Catete, RJ: 
liário e instalação;
Hospital das Clinicas, SP - sala 
Edmundo Vasconcelos(1942c.); 
Mostruário de madeiras para o Museu Octavio 
Vecchi. SP, Horto Florestal (1937c.): desenho

Oficina de E. Rodrigues. SP.
Porta-bibelots entalhado.
Participação na Exposição Preparatória. 
(1907).
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Oficina dos Irmãos Seochi.
Vitrines.
Participação na Exposição de St.Louis (1904).

Oficina de J. Warth (la. década). 
Móveis artisticos.

escrivaninha para 
de palhinha.

Oficina Martins. SP, rua Borba Gato.
Mobiliário artístico, entalhes e marchetaria. 
Dionisio Brighi, formado pelo Liceu de Artes 
e Ofícios, executou trabalhos de marchetaria.

Oficina de Milton Guglielminetti. SP, Jaguari. 
Trabalhos artisticos de torno e marcenaria. 
Participação na Exposição Preparatória SP 
(1907).

Oficina de Odonei Zanetini. SP.
Mobiliário artístico e lambris.
0.Zanetini trabalhou no Liceu de Artes e Ofí
cios e teve oficina própria. Desenhava (cria
ção e adaptação) e executava os móveis, sendo 
o trabalho dividido entre cerca de 20 arte
sãos. Apenas ele e alguns outros faziam de 
tudo. A oficina existe até hoje.

e entalhe de mais de 200 espécies de plantas. 
Antonio Oppido e Antonio Alves executaram os 
trabalhos orientados por um engenheiro agró
nomo .

Oficina de Marcenaria da 
Paulo. SP. 
Móveis de escritório, 
nhora, cadeira com assento 
sé Reffinetti foi chefe dos marcineiros. 
Participação na Exposição Preparatória 
(1907).



SP (1906 c.)

SP, alameda Edu-

SP

SP,rua Possidonio

RangelSP, avenida
escritório: escrivaninha, cadeira

Exposição Preparatória SPna

SP.
Louisí1904).

475

I

Oficina de Ottavio Puccinelli.
Mobiliário artístico entalhado.
Participação na Exposição de Torino (1911).
(ver Serraria e Carpintaria)

Oficina de Silva Telles e Cia.
Mobiliário artístico.
Participação na Exposição de St.

Oficina de Riedel e Polhmann. 
ardo Prado. 
Móveis de escritório: 
crivaninha, 
Participação 
(1907).

Oficina de Salvador Stella.
Pestana.
Móveis de
giratória.
Participação 
(1907).

Oficina de Salvador Oliveira.
Ignacio. 
Trabalhos artísticos de torno e marcenaria. 
Participação na Exposição Preparatória SP 
(1907).

armário para livros,es- 
cadeira giratória.
na Exposição Preparatória

Oficina de Stefano Soncini. SP.
Mobiliário artístico entalhado.
Participação na Exposição de Torino (1911).

Oficina Onia, de Julio Sorelli. SP.
Mobiliário artístico, entalhes, marchetaria.
Julio Sorelli (entalhador); colaboração de 
Dionisio Brighi (marchetaria). Realizou tra
balhos de encomenda para as oficinas do Liceu 
de Artes e Ofícios.
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Carpintaria e Marcenaria: conponentes 
edifícios.

Oficina de Marcenaria de Marco Pel- 
SP.

SP. 
formado
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Santa Maria, (la. década). 
Móveis artísticos.

A residência. SP.
Móveis finos e tapeçarias.
Participação na Exposição Municipal SP(1918).

A Parmense 
legrini. 
Mobiliário artístico e entalhes. 
Participação na Exposição de Torino (1911) 
na Exposição Municipal SP(1918).

Oficina de Ventura Pacifico.
Mobiliário artístico.
Executou trabalhos para o Liceu de Artes e 0- 
ficios de São Paulo, realizou sala para dire
tor do Hospital das Clinicas SP (1942 c.).

Oficina de Antônio Costa.Revestimento em madeira para paredes.
Obra: Banca Italiana di Sconto, SP.(*)

Oficina de Theodoro Belluca. 
de Abreu. 
Quarto de dormir entalhado. 
Participação na Exposição Preparatória 
(1907) e na Exposição de Torino (1911).

Escola 
família 

São Paulo em

Sani e Cia, de Mario Sani.
Mario Sani, italiano, formado pela 
Profissional de Luca, descendente de 
de ebanistas, estabelece-se em 
1913.
Móveis para escritório e residência: mobiliá
rio para Indústrias Reunidas Matarazzo, Com
panhia Telefónica, SP.



SP.(*)

SP, rua Florên

SP

SP. •

FaveroEscultura Martinho delde

rua Ipiranga.SP,
Preparatória SP
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Atelier de
(1893).

Oficina de J. Vechiatti.
Execução de portas e janelas.
Obra: Teatro Municipal, SP.(*)

Oficina de A. Grandi.
Escultura emmadeira.
Obra: Banca Italiana di Sconto, SP.(*)

Serraria da Bella Vista, de Amadei e Cia, 
Execução de portas e janelas.
Obra: Teatro Municipal, SP.(*)

Oficina de Francisco de Schulz. 
cio de Abreu. 
Fábrica de venezianas e tapeçaria. 
Participação na Exposição Preparatória 
(1907) e na Exposição Municipal SP(1918).

Oficina de A. Santos e Comp.
Molduras de quadros.
Participação na Exposição 
(1907).

Oficina de Enrico Colombo.
Execução de portas e janelas.
Obra: Banca Italiana di Sconto,

Carpintaria e Marcenaria: objetos decorativos
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SPPreparatória

I

Guidotti. SP, Hen-rua

SP

Outros

Antonio Zuffo. SP.

Noth-SP, alamedaBelloni.
t

SPPreparatóriana

SP
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Paraná, 
São Paulo.

Preparatória

e
Catarina,

Oficina de Vicente Callado. 
Móveis de sala, 
Participação 
(1907).

r

e
Exposição

Serraria de Pary, de A. 
rique Dias (1906). 
Molduras de quadros. Madeiras estrangeiras 
nacionais vindas do Paraná, Santa 
Rio Grande do Sul 
Participação na 
(1907).

SP, rua São João, 
cadeira de junco e vime.

na Exposição Preparatória

Oficina de Costa Ferreira e 
Bento. 
Molduras de quadros. 
Participação na Exposição 
(1907).

Oficina de J.
Carruagens.
Participação na Exposição Nacional (1908) - 
Medalha de ouro e na Exposição de S. Paulo 
(1917) - diploma e medalha comemorativos.

I

Oficina de Lourenço 
mann.
Banco para jardim. 
Participação 
(1907).

Exposição
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Fábrica Pereira Inácio e Cia.
Produção de cal e cimento.

brasi- 
per- 
ad-

Perus. 
1926. 
ci-

Cia. Brasileira de Cimento Portland.
Instalada em 1924 inicia produção 
Tida como uma das primeiras fábricas 
mento.

Cia. Melhoramentos de São Paulo.
SP, Caieiras (1883).
(ver Olarias e Produtos Cerâmicos)

Fábrica de cimento fundada por Proost Rodovalho, 
1897.
Equipada com grande quantidade de máquinas, 
supria mais da metade das importações 
leiras de cimento. No censo de 1907 já 
tencia a outra firma e seria mais tarde 
quirida pelas Indústrias Votorantim.

Cia. Cerâmica de Vila Prudente. SP.
Produtora de barro e granitos vendidos na Lo
ja Japão, (ver Empórios e Materiais para a 
Indústria de Construção)
Participação na Exposição Municipal,SP(1918).

SP, 
em

de



Olarias e Produtos Cerâmicos

ti j o-

(1904)

Tatui.

(1904)

na Exposição Municipal,SP(1918).

9

Mechanica Importadora. SP, Aguae
tubos acessórios,e

Me-

SP, Caieiras
cerâmica:

Me-
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Cerâmica Manoel Guedes.
Produção de canos e telhas.
Participação na Exposição de St. Louis 
e na Exposição Preparatória SP (1907).

Banco União. SP.
Produção de telhas’ e tijolos.
Participação na Exposição de St.Louis (1904). 
(ver Marmorarias e Transformação e Artefatos 
de Metal - Metalurgia: transformação de matéria-prima)

Companhia Melhoramentos de S.Paulo.
(1883).Maior produtora nos setores de cerâmica: encanamentos para esgoto, cal. Forneceu cal para a obra do Teatro Municipal, SP(*). 
(ver Transformação e Artefatos de Metal 
talurgia e Indústria Mecânica)

Companhia Cerâmica Industrial. Osasco.
Produção de tubo grés vidrado para saneamento 
e drenagem.
Participação

Cerâmica Falchi Gianini e Co. SP.
Produção de telhas (sistema francês) e los.
Participação na Exposição de St. Louis 
e na Exposição Preparatória SP(1097).

Companhia 
Branca. 
Material de saneamento: 
telhas. 
Participação com telhas na Exposição de 
Louis - medalha de prata, e na Exposição 
nicipal SP (1918). (ver Transformação e Artefatos de Metal 
talurgia e Indústria Mecânica)
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na 
modelo

avenida 
desenho

Bene-

Sensand de Lavaud. SP.
Produção de canos, tijolos .
Participação na Exposição de St.Louis (1904).

Eugenia de Bessa. SP, rua José Paulino.
Produção do “forro francês", de tijolos ocos.
Participação na Exposição Municipal SP(1918).

Justino André. SP.
Produção de tijolos impermeáveis.
Participação na Exposição Preparatória, 
(1907).

João Oblac. Jacarei.
Produção de telhas em miniatura.
Participação na Exposição Preparatória SP 
(1907), com modelo desenvolvido por João 
Oblac.

Atelier de Cerâmica Artistica Conrado Sorgenicht.
RJ (1918c.) e SP (1925c.)
Produção de painéis azulejados, inclusive pa
ra anúncios publicitários. Eram pintados à 
mão sobre peças esmaltadas brancas importadas 
da Alemanha. Não usava decalque, no máximo 
moldes retocados à mão.
Obras: Residência Castro Prado. SP,
Angélica - painel do salão nobre com 
de Corrêa Dias;
Residência Olivo Gomes. SP, rua Itapeva(1922- 
1927) - arquiteto Victor Dubugras e Ernesto 
Makay;
Painéis no muro de arrimo na Praia do Russel; 
Legenda de Sta. Teresa de Avila para o claus 
tro do carmelo na PUC, SP - 
dito Calixto.
(ver Vidraria e Cristaleria)
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Trabalha-
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Ranzi-

Ruana

desenvolveu técnica especial.
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Companhia Paulista de Louca Esmaltada.
Participação na Exposição Muncipal.

Indústria Martins Ferreira. 
Louça Sanitária.

SP .
SP(1918).

Ro- 
Ca- 

Dubu- 
de

*
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Céramus. de Chico Azevedo.
Fabrica de azulejos decorados.

I i

Fábrica de Antonio Paim 
Caneca (1937-38). 
Especialista em azulejos decorados, 
va anteriormente com azulejos importados, 
substituídos mais tarde pelos nacionais 
Incepa. Utilizava a técnica do sobreesmalte e 
queimava os azulejos no Céramus de Chico Aze
vedo. Em 1928c. iniciou painéis azulejados 
com desenhos marajoaras e motivos da flora e 
da.fauna brasileira. Só depois teve fábrica 
própria.

para pai- 
modernos: Vol- 

 . Criado
Paulo Rossi Osir para executar os painéis 

Ministério da Educação no Rio de Janeiro, 
desenhos de Portinari.Utilizava materiais 

nacionais e desenvolveu técnica especial. I-

Fábrica Santa Catharina S/A, de Fagundes, 
ni e Cia. SP, Lapa (1912). 
Produção: louça branca fina esmaltada e deco
rada ladrilhos e azulejos decorados, vasilha
mes .
Foram os primeiros a produzir louça fina,tra
zendo da Europa operários especializados, má
quinas e o projeto da fábrica da Alemanha.
Foram também pioneiros na execução de painéis 
azulejados para o Largo da Memória, desenvol
vendo técnica própria.
Obras: painéis azulejados de José Wasth 
drigues para o Largo da Memória (1919) e 
minho do Mar (1922), obras de Victor 
gras; base para o monumento do Ipiranga 
Ettore Ximenez.
Nova fábrica foi fundada por Ranzini 
Clélia (1932-47).

Osirarte. SP(1940).
Atelier especializado em pintura 
néis de azulejo, com artistas 
pi, Zanini, Hilde Weber,Gerda Bretani. 
por 
do 
com
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execução de vi- 
Conrad Sorge-

técnica. 
colori- 
e es- 
espe-

cio 
Sul. 
Participação na Exposição Municipal SP(1918).

niciairaente pintura sobre esmalte,depois pas
saram a pintar sobre azulejo limpo(biscoito) , 
recobrindo-o com esmalte. Temas:cenas de fes
tas de rua, cenas de campo e temas primitivos.

Companhia Vidraria Sta. Marina, de Antonio 
Silva Prado e Elias Fausto Pacheco Jordão. 
Produção de garrafas, vidraças e vitrais. Em 
1892 foi encontrada areia apropriada ao fa
brico do vidro branco. Em 1896- foi introdu
zido um segundo forno para a fundição de vi
dros para garrafas que iriam abastecer as 
cervejarias de São Paulo. Em 1906- foi intro
duzida máquina para o fabrico de garrafas. E- 
xecutou vitrais artisticos e Marina deu ini- 

a fabricação de vidraças na América do

Casa Conrado, 
Triunfo. 
Vidros pintados; gravados e ornamentados. Do
no do mercado de vitrais, dominou a 
Importava filetes de chumbo e vidros 
dos. Prémios em exposições nacionais 
trangeiras por vários produtos de sua 
cialização. 
Obras: Teatro Municipal, SP - 
trais, de autoria de seu filho 
nicht; fornecimento de vidros.(*) 
Mercado Municipal, SP - execução de 
autoria de Conrad Sorgenicht.(*) 
Participação na Exposição de St. Louis (1904) 
- medalha de bronze, Exposição Preparatória 
SP (1907) e Exposição Municipal SP(1918). 
(ver Cerâmica: azulejos e louça)

Rudge e Comp. SP, rua Benjamin Constant.
Produção de ladrilhos e mosaicos.
Participação na Exposição Preparatória 
(1907).
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Crystaleria Progresso,
Espelho e vidro.
Participação na Exposição de Torino (1911) 
na Exposição Municipal SP(1918).

SP
Cristalleria Itália.

Obra: Banca Italiana di 
para lustres e vidros 
brasão de Roma.(*)

Sconto, 
para

Falchi, Papini e Co.
Espelho e vidro.
Participação na Exposição de Torino (1911).

Oficina de Once Vito.
Espelho e vidro.
Participação na Exposição de Torino (1911).

Crystaleria Lusitana, de José Parahyba. SP.
Participação na Exposição Municipal SP(1918).

Banco União. SP, Ituparanga.
Mármores e granitos, telhas de ardósia.

mármore de Ituparanga para a obra do 
Municipal, SP(*).

Marmorarias, Granitos, Pedras

Oficina João Uras.
Manufatura de vidro.
Participação na Exposição de St. Louis (1904) 
- medalha de prata.

globos
candieiros com

Oficina de Pedro Scarrone. SP, rua Catumby. 
Copos, cálices, vidros de diversos modelos. 
Participação na Exposição Preparatória SP 
(1907) e na Exposição de Torino (1911).



Exposição Preparatória SPna

SP.

SP.

mármore, estatuária

es-

SP, rua
e granito,monu-
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Ex-

monu-
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Marmoraria Carrara,de Giusepe Tomagnini e Figli. 
(ver Estabelecimento Irmãos Tomagnini e Co.).

Estabelecimento de Adamo Capelli.
Mosaicos em mármore.
Participação na Exposição de St. Louis (1904) 
- medalha de bronze.

(escultor), 
SP, rua

Estabelecimento Bertozzi e Cia.
Trabalhos artisticos em mármore.
Obra: Altar de Dom Bosco do Santuário Coração 
de Jesus talhado em mármore finíssimo e deco
rado pelo pintor bolonhês Gentile (1930).

Estabelecimento Ricardo Pavoni. (1932).
Ornamentação arquitetônica, estátuas e 
mentos fúnebres em granito brasileiro.

Participação
( 1907).
(ver Olarias e Produtos Cerâmicos e Transfor
mação e Artefatos de Metal - Metalurgia: 
transformação de matéria-prima)

Estabelecimento Irmãos Tomagnini e Co. 
Florêncio de Abreu. 
Trabalho artístico em mármore 
mentos funerários. 
Obras: Teatro Municipal, SP.(*) 

Banca Italiana di Sconto 
vestimento de banheiro e pisos.(*)

Participação na Exposição de St.Louis (1904), 
na Exposição Preparatória SP (1907) e na 
posição de Torino (1911).

Estabelecimento de Fabricio Catelli 
sucedido pelo filho Olinto Catelli. 
São Caetano (1889). 
Trabalhos artisticos em 
fúnebre. 
Colaborou nos projetos do Escritório Thecnico 
Ramos de Azevedo. Teatro Municipal, SP - 
cadarias; Palácio da Justiça.
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prémio, Exposição

Marmoraria Tavolaro. SP,rua da Consolação.(1894).
Trabalhos artísticos em mármore, monumentos funerários.
Participação na Exposição de Torino (1911).

SP, rua 7 de Abril e Santos (1895;.
Sócios e colaboradores: Alfonso Roselli, 
rio Fabbri Oliviero Sciarri.
Importação de mármore bruto e trabalhado,ges
so, pedra pomes; trabalho artístico e mecâni
co em mármore e granito colorido, com aplica
ções de bronze; monumentos funerários e tra
balhos -para igrejas.
Uma das mais antigas marmorarias foi introdutora do trabalho por meio de máquinas.Possuia 
40 artesãos e/ou operarios,entre eles 2 es
cultores, 2 ornamentistas e 1 desenhista.
Obras: altar em mármore de Carrara da Igreja 
do Rosário, Campinas; Santuário do Sagrado 
Coração, Santos.
Participação na Exposição 
medalha de ouro e grande Municipal SP (1918).

Casa Francesa, de Victor Isnard. 
solação. 
Especializada em relevos, estuques e azule
jos hidráulicos; Nela trabalharam: Nicolino 
Sta.Maria, Agnello Pacciullo (modelador),Tor- 
quato Casalli (modelador) e Eugênio Palermo 
(moldador).
Obras: Estação Sorocabana (1935-36)(*);Hotel Cassino Quitandinha, Petropólis 
(1940)(*);Edifício Martinelli. SP, rua São Bento (1927): 
trabalho em pedra artificial imitando pedra do 
artífice Nicolino Santa Maria.
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Empresa de Decoração de Sebastião Sparapani. 
Praça da Sé (1897c.). 
Sparapani, italiano, 
Belas Artes e veio para 
como pintor, tornando-se 
loja de materiais para decoração e construção 
e foi o primeiro industrial a vender tintas 
preparadas em cores diversas, que eram sempre 
importadas, e vernizes. A fábrica ficava 
rua Tabatinguera. Possuia também uma 
na rua Mauá, onde decorava coches e 
gens. Realizava obras de decoração.

na 
oficina 
carrua- 

Âlém dos

frequentou Instituto de 
o Brasil trabalhar 

empresário. Montou

Decorações Edis, de Ulisse Pellicciotti. 
venida Brigadeiro Luiz Antônio.
Ulisse Pellicciotti, italiano, estuda em Roma 
a arte de modelar e chega em S.Paulo (1894) 
mestre da categoria.
Produção de materiais para construção (pisos, 
revestimentos) e ornamentação arquitetônica. 
Trabalhos em granito, estuques e pedras arti
ficiais . 
Estabelecimento pioneiro na produção 
dras artificiais e no polimento 
pedras com máquina italiana movida 
na.
Entre desenhistas, escultores e modeladores 
especializados trabalharam (1930-1960c.): Bo- 
nondi, Camilo Donati (modelador), Casagrande 
Savia (modelador), Franciscutti, Ernesto Fil- 
lipinni (frentista e estucador), Primo Filli- 
pinni, Vittorio Sinigaglia (modelador de or
namentos e escultor). 
Obras: Automóvel Clube, 
Igreja São Bento, SP - trabalhos em gesso; 
Palácio das Indústrias;*) 
Teatro Municipal, SP(*) 
e várias residências.
Ulisse Pellicciotti foi sucedido pelo filho 
Horácio Pellicciotti que executou os mosaicos 
do Edificio do Jornal 0 Estado de São Paulo 
com desenho de Di Cavalcanti.
Pósteriormente abriu a fábrica Vidrotil.

Casa Helvetia, de Achilles Isella. 
conde do Rio Branco. 
Oficina de estucador, produção 
trabalhos em cimento (lajotas, 
cores), pedras artificiais.
Participação na Exposição Preparatória SP 
(1907), na Exposição de Torino(1911) e na Ex
posição Municipal SP(1918).
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Loja de Decoração e Oficina de Marmoraria de Mi
guel Auricchio. SP, 
Trabalhos em cimento 
mento existe até hoje.

Teatro Municipal, 
Teatro Santana, 
Res. 
Res. 
Res. 
Res . 
Res. 
Res. 
Res. 
Res. 
Res. 
Res. 
Res. 
Res. 
Outras Obras: 
Palácio Presidencial; 
Vila Adelaide, de Maximiliano Hehl.

Loja de Scarpinelli. SP.
Italiano e arquiteto, Scarpinelli produzia 
vendia gessos e espelhos de luz.
Trabalharam com ele: Salvadore Acquavita,Pli- 
nio Vetorazzo.

empregados da firma, contratava outros 
fices por empreitada. Havia cerca de 400 
pregados entre decoradores e operários, 
próprios decoradores faziam os projetos e 
executavam, enquanto os operários faziam 
redes lisas. Trabalhou para o escritório 
mos de Azevedo e após sua morte com os 
sucessores Ricardo Severo e Arnaldo D. 
res.
Obras realizadas com participação das ofici
nas do Liceu de Artes e Oficios de São Pau- 
lo(*): Banco do Brasil, SP;
London and Brazilian Bank, SP-vitrais; 
Palácio dos Campos Elíseos, SP;
Palácio da Justiça, SP;

SP;
SP;

Antonio Alvares Penteado, 
Ernesto Dias de Castro, 
Giuseppe Giorgi, SP; 
J.D.Martins; 
Jaime da Silva Telles, 
Jayme Loureiro, SP; 
Joaquim Lebre Filho, SP; 
José Franco de Camargo, SP; 
Martinho S. Prado, SP;. 
Mendonça Filho, SP; 
Paulo Nogueira, SP; 
Zeferino Guimarães, SP; 

Museu do Ipiranga,
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formado pe- 
Bela Vista,

Oficina Paciuilo e Ratto.
Trabalhos em estuque.
Obra: Banca Italiana di Sconto,

Oficina de Pintura de Particarati e 
SP, rua Libero Badaró (la. década). 
Especializada na decoração de igrejas e 
tros .

Oficina de Pintura Cremonini é Ceccarini.
Obra: Banca Italiana di Sconto, SP.(*)

Oficina Vicente Forlenza (modelador, 
lo Liceu de Artes e Oficios). SP, 
(1920), depois Vila Clementino. 
Ornamentos modelados e fundidos 
Vendia cópias de ornamentos a preço 
a partir dos moldes já utilizados. 
A oficina ainda existe com o nome de Casa 
Decorações Forlenza, Rua Dr. Barcelar, 
gida por A.Forlenza.
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Byinton e Co. 
Comércio e 
rios elétricos, 
luz e força.

EMPÓRIOS E MATERIAIS PARA A INDUSTRIA 
CONSTRUÇÃO

C.P.Viana e Cia. SP,rua Alvares Penteado (1894). 
Importação de ferragens grossa e fina. 
Sucedeu a firma J.P. de Castro e Cia.

Casa Martins Ferreira 
(1893). 
Comércio e Importação de ferragens 
fina, tintas, pregos, 
arame farpado, armas e 
ferro, louça esmaltada, 
ra lavoura, 
portação, 
e dooradiças. 
(ver Transformação e Artefatos de Metal - In
dústria Mecânica)

Casa Alfredo Krueger e Cia. SP, 
fácio (1886). 
Comércio e Importação de ferragem miúda, 
ro em barras, aço, chapas, tubos de ferro, 
rame, óleo lubrificante e para pintura, 
mento, máquinas para oficinas, ferramentas 
para artes e oficios, artigos sanitários, fo
gões .

grossa e 
dobradiças, ferraduras, 

munições, panelas de 
produtos quimicos pa- 

Em função das dificuldades de im- 
passa a fabricar pregos, ferraduras

Casa Dodsworth, de Costa, Campos 
rua Boa Vista (1913). 
Comércio e importação de materiais e maquiná- 
ria elétrica, execução de instalações comple
tas de luz e força em cidades, vilas e fazen
das .

Casa Saturno, de F. Rolim Gonçalves. SP (1911). 
Importação de artigos para construção, ferra
gens, vidros, tintas e louças.

SP, Largo da Misericórdia (1904). 
importação de m.ateriais e maquiná- 

execução de instalações de
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Estabelecimento do Marco, de J. Monteiro 
(1888). 
Materiais de construção: 
gens. 
(ver Transformação e Artefatos 
Serraria e Carpintaria)

agri- 
galvani- 
farpados.

ção, cimento, 
de ferro.

Fábrica Casa Verde, de Marco Favali. 
da Rangel Pestana (la. década). 
Fabricante de pincéis e comércio de material 
de pintura: tintas finas para decoração, a- 
quarelas, afrescos, pintura japonesa, laca, 
madrepérola,óleo de linhaça cru e cozido além 
de outros artigos das melhores casas inglesas 
e holandesas.
(ver Transformação e Artefatos de Metal - Me
talurgia: transformação de matérias-prima)

Ernesto de Castro e Cia. SP.
Comércio de materiais de construção.
Forneceu cimentos para a obra do Teatro Muni
cipal, SP(*).

Electro-Technica Paulista, de Martins e Sant'An- 
na. SP, rua Direita (1910). 
Comércio e importação de materiais 
e industriais, executando instalações elétri
cas domiciliares e industriais.

Coutinho e Cia. SP, rua José Bonifácio.
Comércio e importação de máquinas para lavou
ra, ferragens, maquinismos, utensilios 
colas e industriais, tubos de ferro 
zado, conexões, encerados, arames 
telhas de zinco.

Cassio Muniz e Cia. SP, rua São Bento (1900). 
Importação de ferragens e artigos de constru- 

óleos e materiais para estradas
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Loja Japão, de Garcia, 
São Bento (1879). 
Comércio de produtos nacionais para 
ção (em barro,

Serraria Aliança, de J. Almeida e Cia.
Depósito de materiais de construção: 
mento, ferragem, molduras, mosaicos, 
(ver Transformação e Artefatos de 
Serraria e Carpintaria)

Serva e Cia. SP, rua da Quitanda (1912). 
Comércio e importação de materiais 
tradas de ferro, fábricas, oficinas 
riais de construção.

Holmberg, Bech e Cia. SP, rua Libero 
RJ, rua General Camara (1914). 
Importação de cimento, ferro e 
folha de flandres, alvaiade, zinco, 
salitre, cevada, lupolo, vidro, óleo, 
gem manufaturada na Suécia.

Serraria Forster, de José H. Forster. 
meda dos Andradas (1890).
Comércio de materiais em geral para 
ção. 
(ver Transformação e Artefatos 
- Serraria e Carpintaria)

Lion e Cia. SP, rua Alvares Penteado (1911). 
Artigos para construção e indústria. 
Importação de ferro em barra e chapas, 
barra e chapas, tubos de ferro (fundido, 
tido, galvanizado e preto), ferragens em 
ral, correias para máquinas,cimento portland.

aço, gesso, 
enxofre, 

ferra-

Wilson Sons e Comp. SP.
Importação de chapas, tubos e barras de ferro 
e aço; folhas de flandres, cobre, chumbo e 
outros metais; tintas e óleos; produtos quí
micos para indústria; artigos sanitários e 
louças em geral.

para es-
e mate-
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Janeiro, Za-

Arquitetura oficial de Ra-ESPÍRITO SANTO, José Marcelo.

de Janeiro, Achiame,

Milano, Gabriele

cretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de

São Paulo, Anhembi,

FOCILLON, Henri.

FLEXOR, Maria Helena.

FIGUEIREDO, Luciano e

FIGUEIREDO, Lenita Miranda de. Um século de artes e

DORFLES, Gillo.

RAMOS, Oscar org.



Max. A anti-architectura moderna. deRevista

Engenharia, São Paulo, (45): 50-52, nov.1927.
FRA i fondidori artistici paulistani. In : CINQUANT'anni

di lavoro degli italiani in Brasile. São Paulo, So-
cietà Editrice Italiana, 1937. v. 2 . p.437

Art et technique aux XIXe. XXe.et

1956.
História do ensino profissio

nal no Brasil. São Paulo, s.c.p . , 1954.
Araújo Porto-Alegre sua

influência na Academia Imperial das Belas Artes e no
meio artístico do Rio de Janeiro. Revista do Patrimô-

Nacional, Rio Janeiro,de
(14):19-20, 1959.

GAMA, Ruy. Engenho e tecnologia. Cida
des , 1983.

GAMA, Ruy. A tecnologia e o trabalho história.na

1987.
GIEDION, Siegfried. Bar-

1978.
agrícola e doGIGANTESCO panorama industrial, comercial

O Estado de São Paulo, Pau-estado de São Paulo. São
12 jun.1947. p. 16lo,

de Ri cardoA obra

(trabalho de graduação inte-1977.São Paulo,Se vero.

disciplinar).
1924.Rossetti,São Paulo, J.GLI italiani nel brasile.
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FORTNER,

São

nio Histórico e Artístico

celona, Gustavo Gilli,

La mecanización toma el mando.

FREITAS, Zoraide Rocha de.

GALVAO, Alfredo org. Manuel de

siecles. Paris, Gonthier,

Paulo, Nobel,

São Paulo, Duas

FRANCASTEL, Pierre.

GONÇALVEZ, Ana Maria do Carmo Rossi.



stati brasiliani del nord all'Esposizione Internazio-GLI
Torino del 1911. Roma, Tipografianale d i Ed itrice
1912.Nazionale,

Mario. DizionarioPEPE,Luigi delia criticaGRASSI. e
1978. 2v.Utet,d 'arte. Torino,

L 'ordre des choses les fonctions so-
I

technique.1 ' enseignemen tciales de

1971.

São Paulo, Reitoria dagenheiros arquitetos. Univer-
1950.sidade de São Paulo,

Logias y grémios. In : . HistoriaHAUSER, Arnold.
social de la literatura y el arte. 3. ed. Madrid, Gua

p.282-290v.l.1964.darrama,

da formaOrigensAs Rio dearte.na

1967.
RaízesSérgio Buarque de. do Brasil. 12.ed.HOLANDA,

1978.
Centenário de seuHOMENAGEM a Ricardo Severo

São Paulo, 1969.1869-1969.to. S.c.p. ,

Banca Italiana di Sconto.deliaL'INAUGURAZIONE II Pas-

São Paulo.quino Coloniale,

Liceu Coração de Jesus. São Paulo,ISAU, Manoel. Sale-
I1985.siana Dom Bosco,

Grammaire de 1 ' ornament. Londres, Bernard

Quaritch, 1865.

Francis Donald.KLINGENDER,
le. Introd. Enrico Castelnuovo. 2. ed.
Einandi, 1972.
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Arte e revolucione industria-

I.-

HE A D, Herbert.

Janeiro, Zahar,

Torino, Giulio

GUIA da Universidade de São Paulo 1949-1950. Curso de en-

Rio de Janeiro, José Olympio,

Paris, Minuit,

JONES, Owen.

GRIGNON, Claude.



LE CORBUSIER. L 'art décoratif d 'aujourd 'hui. 1. ed . aum.

Paris, Vincent Freal, 1959 .
LEITE, Seraf im. Artes e ofícios dos jesuítas Brasil:no

1549-1760. Brotéria; Rio de Janeiro, L ivros
i

1953.de Portugal,
LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. AIvenaria burguesa

breve história da arquitetura residencial t ij olosde

café. 1985 .
LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Azulej os decorados na

Pa-modernidade arquitetônica brasileira. Revista do

trimônio Histórico e Artístico Nacional. JadeRio
(20):167-174, 1984.neiro,

SãoLEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Cozinhas,etc.. . .

1976.
-■

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SAO PAULO. Li-111 anos de

São Paulo, RMC Comunicação, 1984.ceu.

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SAO PAULO. Livrete comemora-

1958.São Paulo,aniversário da fundação.tivo do 65o.

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SAO PAULO. di -Relatório da

pelaOfficios, aprovadoretoria do Lyceu de Artes e

1896.Diário official,São Paulo,assembleia geral.

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS Relatório so-SAO PAULO.DE
bre o Lyceu de Artes e Officios apresentado ao Dr. Ce-

1895.zário Motta.

Evolução industrial de São Paulo.Heitor Ferreira.LIMA,
1954.Martins,São Paulo,
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Lisboa,

em São Paulo a partir do ciclo económico liderado pelo

São Paulo, Diário Official,

Paulo, Perspectiva,

São Paulo, Nobel,



HistóriaLIMA, Heitor Ferreira. política, económica e

industrial Brasil. 2. ed.do São Paulo, Nacional, I

1976.
do estilo. In: SEVERO, Ricar-

O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo:do, his-org.
regulamentos,tórico, estatutos, diplomas.programas,

1934. p. 187-190São Paulo, s. c.p. ,

A Grande

O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo:Ricardo, org.

regulamen tos,histórico, estatutos, diplo-programas,

s.c.p., 1934.São Paulo, p.182-187mas.

Ornamento y delito y otros escritos. Barce-
s. d.

Cecília França. Oficiais mecânicos no

Brasil colonial: glória e decadência. São Paulo, Fa-
cuIdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de

(trabalho de curso de pós-graduação).São Paulo, 1982.
Antonio José Batista de e FONSECA,

Almanak da província de Sãò Paulo para 1873.

Imprensa Oficial do Estado, Arquivolo, do Estado,
Edição fac-similar.1985.

LYCEU de Artes e Officios. In: GLI italiani nel Brasile.
J. Rossetti,São Paulo,

■LYCEU de Artes e Officios. Instituto
Relatório de 1909.sionais. São Paulo, 1909.

MACAMBIRA, Ivety. Os mestres da fachada. Artistas-arte-
saos.
ral São Paulo, 1985.

Art nouveau. 1967.
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Paulo-Delpicio.
I

São Pau-

de . ensinos profis-

LOOS, Adolf.

LOURENÇO, Maria
lona, Gustavo Gilli,

São Paulo, Divisão de Pesquisa do Centro Cultu-

Porto, Nova,

oficina-escola. In: SEVERO,LOBATO, Monteiro.

LOBATO, Monteiro. Criação

MADSEN, S. Tschudi.

1924. p.159-174



MAGALHAES, Paulo Ribeiro. Fundação do Teatro Municipal.

Revista do Arquivo Municipal, São Paulo,(16):127-132,

set.1935.

La ville de Sãoa.

population 1750-1850.ment et Paris, Université de
Rouen, 1972.

MARQUES, Abilio Aurélio da Silva. Indicador de São Pau-

industrial, profissional

de 1878. São. Pau lo, Imprensaano

Oficial do Estado de São Paulo, 1983. Edição facsimi-
lar.

Dicionário de artistasorg.
dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. Ja-Rio de
neiro, Instituto do Património Histórico Artisticoe

1974. 2v.
Les machines et le machinisme. In:

Oevres choisies, 1. P.198-2061963.
MELANI, Alfredo. mo

derna. 2. ed . 1907.
MELLO Jr., Donato, Manuel de Araúj o Porto-Alegreorg.

Reforma da Academia Imperial das BelasI

Revista Critica dea Reforma Pedreira.Artes em 1855:
dez.1981.25-53,J aneiro, (4):Rio deArte,

deespecial dedicada ao projeto da Antologia Critica
Arte no Brasil.

engenhariaA evolução do curso deLuiz de Anhaia.MELLO,♦

Paulo. In :arquitetos na Escola Politécnica de Sãoe
São Paulo,anuário 1946. s.c.p. ,Politécnica:ESCOLA

p.147-1581946.
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Edição

e artífices

Manuale d'arte decorativa antica e

e comercial para o

Paulo - peuple-

(1806-1879) e a

Paris, Gallimaud,

lo: administrativo, judicial,

Milão, Ulrico Hoepli,

MARTINS, Judith,

Nacional, MEC,

MARCILIO, Maria Luiz

MARX, Karl.



I

MELLO, M. de. E-
I

conomia urbana São Paulo, Fa- í

culdade de Economia e Administração da Universidade de
(trabalho para discussão futura).São Paulo, 1984.

de. 0 traço do architecto.MORAES, Dacio A. Architectura

São Paulo, 1(3): 15-18,e Construcções, out.1929.
MORALES DE LOS RIOS FILHO, Adolfo. Grandjean de Montigny

evolução da arte brasileira.

1941.te,
L' industrie culturelle.MORIN, Edgar. Communica tions,

1961.(l):38-59.Paris,
La industria cultural.MORIN, *

1967.
*

Arte y sociedad industrial. Valência,
1975.Fernando Torres,

»

Formação histórica de SãoRichard M.MORSE, Paulo. São
1970.

As artes aplicadas em São Paulo. In: BRU-
São Paulo,Ernani Silva,NO, terra e povo. Por-org.

1

1967. p.207-227 r

Art nouveau, modernismo, in-
Walter,dustrialismo. Históriaorg. go-

no Brasil. São Paulo, Institutoral da Walterarte

1983. p.453-484Moreira Salles, v. 1.
Contribuição ao estudo do art nouveau no

Brasil. São Paulo, Faculdade de Arquitetura Urba-e
nismo da Universidade de São Paulo, 1957.

Habi tat, São Paulo, (12): 58-61,
set.1953.
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em São Paulo 1850-1910.

e a

ecletismo e

Buenos Aires, Galena,

MOTTA, Flavio.

to Alegre, Globo,

Zelia Maria Cardoso de e SAES, Flavio A.

Edgar e ADORNO, Theodor W.

MOTTA, Flavio. Floreai.

MOTTA, Flavio.

MOTTA, Flavio.
In: ZANINI,

Rio de Janeiro, Noi-

Paulo, Difusão Europeia do Livro,

MORRIS, William.



In:
IV CENTENÁRIO da fundação da cidade de São Paulo.
Paulo, Gráfica Municipal, 1954 . p. 177-193

MOULIN, Raymonde. 1'art is-
Sociologie du Travai 1, out/Paris, 388-403,te. (4):

dez.1983.
Arquitetura e São Pau-2. ed .

s . c . p . , s . d .lo,
Nueva Vi-Arte y técnica. Buenos Aires,

sion, 1968.
De real arquitetodedicatória. Ao

São Paulo,Revista de Engenharia,

14(48):19-22, set.1928.■

Christiano S. 0 que é arquitetura. Architectura eNEVES,
São Paulo,

Ar-Christiano S. A Pretença architetura moderna.NEVES,
chitectura e Construcções, São Paulo, 1(1):15-19, ago .
1929.

A Pretença architetura moderna. Ar-

1(2) :11-17,São Paulo, set.chitectura e Construcções,

1929.
O Ferro como ornamento na arquitetu-NICOLETTI, Roberto.

de Bragança Paulista no período de 1890/1930.ra

UniversidadePaulo, Escola de Comunicações e Artes da
(tese de mestrado)1978.de São Paulo,

»

Novosmundo.Fernando A. Passagens para o novoNOVAIS,
(9):2-8, Jul.1984.Estudos CEBRAP, São Paulo,
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construções.

São

São

Construcções.

ou ao engenheiro?

400 anos de pré-história das artes.

De l'artisan au professionel:

NEVES, Christiano S.

MUZI, Luiz.

l(5):5-9, dez.1929.

MOTTA, Flavio.

MUMFORD, Lewis.

NEVES, Christiano S.
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Luiz Alberto do Prado. O ItalianizantePASSAGLIA, a

arquitetura no período do 1990 a 1914 na cidade de São

Paulo.

1984.(tese de mestra
do) . i

IMario. Da missão FrancesaPEDROSA, seus obstáculos po
da cadeiraTese para concursolit icos. de História

Colégio Pedro II.

Felizberto.Afranio e RANZINI, Rio de JaneiroPEIXOTO,
terra e águas da Guanabara. 1945.

Paulo Cesar Xavier. Espaço, técnicaPEREIRA, constru-e

Ci-

Departamento de Ciências Sociaisências Humanas, da
Universidade de São Paulo, 1984. (tese de mestrado). .1

Le Accademie d'arte. Torino, Giulio
I1982.Einaudi,

disenoPioneros del moderno.Nikolaus. DePEVSNER,
Williams Morris a Walter Gropius.

1963.Inf inito,
O desenvolvimentoe

industrial de São Paulo através da primeira exposição

São Paulo, 1918.municipal.

História económica e social da idade mé-

1963.dia.

Lo Stato di San Paolo nel cinquante-

nário deli imigrazione. São Paulo, 1937.s. c. p.,
Arquiteto em São Paulo em 1880.Almeida.PRADO, J.F. Ha

bitat,
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mo da Universidade de São Paulo,

São Paulo, Mestre Jou,

São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e

São Paulo, Lanzara,

São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanis-

PICCAROLO, Antonio

PIZANI, Salvatore.

PIRENNE, Henri.

2.ed. Buenos Aires,

São Paulo,(3):50-53, mar./jun.1951.

Pocai K. Weiss,

PEVSNER, Nikolaus.

FINOCCHI, Lino.



PRADO, Maria Cecília N. Homem. O Prédio Martinelli. São
EMURB,Paulo, 1976. Separata de CASTELLO BRANCO, José

Projeto de restauração do Prédio Martinelli.B.
Yan de Almeida.PRADO, São Paulo antigo

A Ilustração Brasileira, Rio de (109):Janeiro,ra.
s.p., set.1929.

PROPAGADORA da instrução popular. In SEVERO, Ricardo,org.
-J

O Liceu de Artes Ofícios dee

estatutos,

São Paulo, 1934. p.164-165s.c.p. ,
QUERINO, Manuel Raymundo. As artes da Bahia. Bahia,Of i-

cinas do Diário da Bahia, 1913.
Felizberto. Desenho de cartucha. Revista Poli-RANZINI,

técnica, São Paulo, 34 (128): 1938.

O estylo colonial brasileiro.Compo-

São Pau-
*

Amadeu de Barros Saraiva, 1927.Ed.
em arquitetura. In:Forma . As o —

1967.rigens da forma na arte.

p.103-120
0 RENASCIMENTO da architetura no Brasil a exposição in-

Brasil,Architecturacentenário.ternacional do no

93-112, 1921.1(3):Rio de Janeiro,
do Sr. Martinhofotos residência

«t

jan.1918.17-20,2(1):São Paulo,Panóplia,Prado.
São Pau-Panoplia,

fev.1918.50-53,2 (2):lo,
Giulio Einaudi,Torino,Arte tardoromana.Alois.RIEGL,

1959.
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RESIDÊNCIAS paulistas
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3/h

RESIDÊNCIAS paulistas - Villa Kyrial.

e sua arquitetu-

sições Archite tônicas de motivos originais.

lo,

São Paulo: histórico, regulamentos, progra-

READ, Herbert.

mas, diplomas.

Rio de Janeiro, Zahar,

RANZINI, Felizberto.
131-132, jan/abr.



Grammaire historique desRIEGL, Alois. plastiquesarts
I

volonté artistique et vision du monde.

1978.s ieck,

Problemas de estilo. Fundamentos para uma
história de la ornamentación. Barcelona, Gustavo Gil-

1980.li,
IL RINNOVATORE Edilizio di San Paolo Dr.F. P. Ramos de A-

São Paulo,zevedo. J.
p.175-181Rossetti, 1924.

Assis. Diccionário technioo e

escultura, architetura e gravura.historico de pintura,
1

1875.
Romantismo e elas-

dGUINSBURG, Jacob. Romantismo. São Pau-In:sicismo.
1978. p.261-274Perspectiva,lo, I

1 AmparasLas siete de la arquitectura.RUSKIN, John.
EI Ateneo, 1956.

Anita e DEBENEDETTI, Emma. Arquitetura italianaSALMONI,
1981.

Loschiavo.Cecilia EscolaMaria Poli técnicaSANTOS,
São Paulo, Reitoria da USP, Escola Poli-(1994-1984).

Desenvolvimento Tecnológicoo
1985.da Engenharia,

A evolução do desenho dae —'

Modulo, Rio de Janeiro,produção. (66):
1981.

513

• I

I.’

í
i

I 
f

■

t 
í
I

< 
I

I

f

em São Paulo.

RODRIGUES, Francisco de

técnica, Fundação para

ROSENFELD, Anatol e GUINSBURG, Jacob.

SANTOS, Maria Cecilia dos.

2.ed. Buenos Aires,

19-22, set.

Lisboa, Imprensa Nacional,

São Paulo, Perspectiva,

Paris, Klinck-

In: GLI Italiani nel Brasile.

RIEGL, Alois.



SANTOS, Noronha. entalha-

dores no Rio de Janeiro. Autos de 1759-Execução de
1761. Revista do Património Histórico

cional, Rio de Janeiro, (6): 295-317, 1942.
SAO PAULO (Estado). Secretaria Institutode Agricultura,

Florestal. O Instituto Florestal

São Paulo, 1973.■

3-(10):SAO PAULO Habi tat. São Paulo,art nouveau.

Estylo

composições arquitetônicas de mo~colonial brasileiro,

ti vos originais. São Paulo, Lanzara, 1927.
1962.Ediciones 3,Buenos Aires,

and industry.ArtSCHARF, Aaron, org.
foundation(Humanities:1971.Open University, a

33-34) .course, I

moderna. Lisboa,A revolução da arte

s. d.Livros do Brasil,
Alguns aspectos da arguiteturaHugo Massaki.SEGAWA, e

século. Sãodo urbanismo em São Paulo na passagem do

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Univer-Paulo,
(trabalho de graduação in-1979.sidade de São Paulo,

terdisciplinar).
In:A arte tradicional no Brasil.SEVERO, Ricardo.

Sociedade de Cul-São Paulo,1914-1915.Conferênci as,
I

p. 37-821916.tura Artística,
Sãodeda Faculdade de DireitoA CasaSEVERO, Ricardo.

s.n.t.1643-1937.Paulo.
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e Artístico Na-

origem e evolução.

e o

Um litígio entre marceneiros e

SEDLMAYR, Hans.

Edinburg, The

-18, mar.1953.
SARAIVA, Amadeu de Barros

SCHAPIRO, Meyer. Estilo.

e RANZINI, Felizberto.



I ' I

0 Liceu de Artes e Ofícios deSEVERO, Ricardo, Sãoorg.
estatutos,

ls.c.p., 1934.São Paulo,pl ornas.

A pátria republicana. ConferênciaSEVERO, Ricardo. no
Centro Republicano Português de São Paulo. Conferência
proferida na sessão solene do Centro Republicano

da proclamação da República Portugal. São Paulo,em
1921.Julio Costa,

O Teatro Municipal de São Paulo. Ilust.SEVERO, Ricardo.
São Paulo, Pocai e Weiss,Felizberto Ranzini. 1911.

Arquitetura do ferro no Brasil. I •Geraldo Gomes da.SILVA,
1986.Mobel,São Paulo,

f

I
O Pavilhão de São Paulo na Exposição Macio-Raul.SIL VA,

dez.1907/mar.1908.39-44,
Expansão cafeeira e origens da indústriaSILVA, Sérgio.

Alfa-Omega, 1976.São Paulo,no Brasil.

O Liceu de Artes e Ofícios de

arte e indústria em São Paulo. São Paulo,São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade a

(trabalho de graduação1983. interdis-de São Paulo,

ciplinar).

Sindicato e estado,

ção do proletariado. 1966.
SOCIEDADE PAULISTA DE AGRICULTURA COMMERCIO E INDUSTRIA.

Exposição preparatória do estado de São Paulo para ex

posição nacional no Rio de Janeiro. São Paulo, 1908.
(catálogo de exposição).
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Por-

suas relações na forma-

I

Paulo: histórico, regulamen tos, programas, di -

São Paulo, Dominus,
SIMAO, Azis.

SILVEIRA, Paulo Cesar da.

tuguês de São Paulo, para comemorar o 11o. aniversário

nal de 1908. Revista Polytechnica,São Paulo,4 (19-20):



SOLAR GRADJEAN de Montigny. Antonio

artesão e decorador. Rio de Janeiro, 0 Solar, nov.
1986/jan.1987 . (catálogo de exposição).

SOUZA, Everaldo Vallim Pulira de. A Pauliceia há 60 a-
»

Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, 3(61):nos.
53-65, nov/dez.1946.

Cousas dos Panóplia,idos.tempos
São Paulo, 1 d): 13-17, jun.1917.

Victor Dubugras e as atitudes de i-

novação em seu tempo. São Paulo, Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1985.

(tese de livre docência)4v.
VASCONCELOS, Salomão de. Vila-Rica

durante o século XVIII. Revista do Serviço do Patri

mónio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro,
331-360,(4): 1940.

La domination du travail abstrait.
Critiques de l'economie politique. Travail et force de

(1):19-49, out/dez.1977.Travail. Paris,

Pierre NavilleEntretien suravec

travail. deCri tiquesdu1'avenirl'automation et

travail.deforceTravail etl'economie politique.

out/dez.1977.Paris, 9-18,(1):
I

Margot. Bom under Saturn,Rudolf e WITTKOWER,WITTKOWER,
f documentedartists*ofconduct athe oharacter and

the French Revolution. Newhistory from antiquity to
1969.
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Oficios mecânicos em

Borsoi: desenhista,

York, The Norton Library,

VINCENT, Jean-Marie.

TOLEDO, Benedito de.

TAUNAY, Afonso d'E.

VINCENT, Jean-Marie.
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Conceptos fundamentales en la histo-WOLFFLIN, Enrique.
Espasa-Calpe,Madrid, 1961,4. ed.ria del arte.
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Fotográficos do Liceu de Artes Of icios de Sãoe
sem data

Ofícios:
Alfândega de Santos
Banco do Brasil

cadeiras e móveis de vime
Casa de São Paulo, R. J. , 1934

Brasil Bancoe
Português
Cerâmica
Cerâmica Artística
Congresso Legislativo do Estado de São Paulo

vitrines e paraventos.Consolos, floreiras,
XVI
Cópias e clichés*

Decoração e mobiliário
BrasilMobiliário da Epoca Colonial no

Dormitórios ingleses
518

il

V •

✓Banco ítalo Belga

4
» 

• >

y

a '

■ I,
V

<

FONTES ICONOGRAFICAS

Álbuns

* •!'

1 •

blioteca do Liceu de Artes e

Decoração e

e sem paginação. Coleção Bi-

Luiz XIV, XV,

Câmara dos Deputados Federais; Banco do

Paulo, sem autoria,

Boudoirs sofás, poltronas,
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Dormitórios Luiz XVI
Dormitórios Modernos
Dormitórios e Salas
Dormitórios

carteiras, "bureaux",Escritórios, se-
caixas giratórias, conjuntos ecretárias, estantes t gru

pos
Estruturas de Cadeiras Luiz XVI

1935Exma Srta Rice Morganti,
Ferro batido

f

Halls
índices dos Clichés no.1352

l'

Interiores
Lumiéres

Lustres e Arandelas
Mesas e Móveis em estilo para salões
Mobiliário do XIIIo. século
Modelagem
Móveis para sala de jantar (modelos de Milão)
Novas Thermas, Poços de Caídas
Obras do Monumento de Ramos de Azevedo, São Paulo, 1934
Oficinas e Interiores
Officinas de Serralheria

Bureaux, SecretáriasPoltronas Giratórias, escrivani-e
nhas para Senhoras

alisapés, ascensores,entradas, divisões, balcõesPortas,

Pratas repuchadas cinzeladas,
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e Salas de Jantar

e instalações diversas
Paraventos, floreiras e vitrines

cadeiras, mesas,

época D. João V



Residências particulares
Saletas, bibliotecas e escritórios modernos
Theatros e Interiores diversos
e outros álbuns sem qualquer identificação.
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DEPOIMENTOS

Carlos Cardoso de Almeida. Depoimento sobre o Li-AMORIM,
Ana Maria Belluzzoceu de Artes e Ofícios prestado a

São Paulo. !

Francisco Dias de. Depoimento sobre construçãoANDRADE,
Ana Maria Belluzzo 1985.em

São Paulo.
Depoimento sobre marcenaria do Liceu

Mariade Artes e Ofícios prestado a Ana Belluzzo em
São Paulo.1987.

Depoimento sobre o Liceu de Artes 0-e

Ana Cecilia de Arruda Camposprestadofícios ema
São Paulo.1987.

Angelo. Depoimento sobre a Fábrica de MóveisBUONICONTI,
Artísticos Santa Helena prestado a Douglas Araújo em

São Paulo.1985.

Waldomiro. Depoimento sobre o Liceu de ArtesCRISTINO, e

1985. Vali-
nhos. f,
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em São Paulo prestado a

Ofícios prestado a Ana Maria Belluzzo em

em 10 abril 1985.

BACAGLINI, Eldizia.

BRIGHI, Dionisio.
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FERNANDES, Paulo; TOSS, Aldo; NIGRO, Fe 1ic io. Entrevista

coletiva sobre o Liceu de Artes Ofícios realizadae

por Ana Maria Beiluzzo 17 abr.1985. São Paulo.em

FIAMINGHI, Hermelindo. Depoimento sobre o Liceu de Artes

São Paulo.
GALVEZ, Rafael. Ofí

cios prestado a Antonio Cabral 26 mar.1976. Sãoem
Paulo, Museu Lasar Segall.

HOMEM, Zilda Oppido Naclério. Depoimento sobre Federico

Oppido prestado Maria Cecília Naclério Homema em
1987. São Paulo.

LUPE, Enevaldo Rebellatto. Depoimento sobre Gi o van i Fe -

bellatto prestado a Ana Maria Belluzzo 1987. Sãoem
Paulo.

MORMANNO, Edmea. Carta sobre a fábrica de camas de ferro

de Alfonso Mormanno. São Paulo, 1985.
NIGRI, Felicio. Depoimento sobre o Liceu de Artes Ofí-e

cios prestado a Ana Maria Belluzzo em 1985. São Pau
lo .

OPPIDO, marcenaria artísticaAntonio. Depoimento sobre

1987. Sãoprestado a Ana Cecília de Arruda Campos em
Paulo.

Fábrica dos Irmãos Op-OPPIDO, Guido. Depoimento sobre a
1 Pau-São1984.pido prestado a Ana Maria Belluzzo em

lo.I
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Depoimento sobre o Liceu de Artes e

ria Belluzzo em 1984.
e Ofícios e sobre Calixto Fiaminghi prestado a Ana Ma-



1
José.POLIZZOTTO, O-

ficios prestado a Ana Maria Belluzzo em 1987. São Pau
lo.

*

Depoimento sobre o Liceu de Artes e O-SALMAZZO, Amilcar.
ficios prestado a Ana Maria Belluzzo em maio de 1987. !

São Paulo.
Depoimento sobre o Liceu de Artes e Ofí

cios prestado a Ana Maria Belluzzo em 4 fev.1987. São
Paulo.

SUZANNA,
Ana Maria Belluzzo em 1987. São Paulo.

Depoimento sobre o Liceu de ArtesTOSS, Aldo. Ofíciose

Ana Maria Belluzzo 1985. São Paulo.prestado a em
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Depoimento sobre o Liceu de Artes e

Remo. Depoimento sobre Pietro Suzanna prestado a

SOFFREDI, Cario.


