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Para Fernanda, que é grande,

Para Rosa, que ainda é pequena.



RESUMO
Esta dissertação é uma análise do conjunto de edifícios escolares projetados pelo arquiteto Vilanova Artigas (1915- 

1985). A série inicia-se com o ginásio de Itanhaém, projetado em 1959, e se estende até 1978, ano dos últimos 

projetos destinados à atividade educacional, perfazendo um total de 24 escolas (23 voltadas ao ensino público). Para 

uma melhor contextualização dessa obra, o primeiro capítulo descreve o desenvolvimento dos edifícios escolares em 

São Paulo e, o segundo, apresenta uma análise da trajetória profissional de Artigas, procurando estabelecer relações 

entre sua formação, suas atividades didáticas e políticas, com sua obra arquitetônica, em especial com os edifícios 

escolares.

0 resultado desta pesquisa evidenciou a importância desses projetos não só no conjunto da produção do arquiteto, 

como em relação ao quadro da arquitetura moderna brasileira. Os edifícios escolares projetados por Artigas tornaram- 

se referências marcantes para a arquitetura produzida em São Paulo ao longo da década de 1960. A 

institucionalização desse repertório formal fez com que o próprio Artigas buscasse caminhos diversos em seus 

projetos escolares nos primeiros anos da década seguinte. Na segunda metade dos anos 70, Artigas projeta 11 

escolas para o governo do Estado de São Paulo, dentro de um sistema de total padronização dos edifícios, produção 

bastante diversa da que caracterizou suas escolas mais conhecidas.



ABSTRACT
This thesis focuses a set of 24 school buildings, all public, except one, designed by the architect Vilanova Artigas 

(1915-1985). The series starts with the Itanhaém High School, in 1959 and stretches up to 1978, when his last 

educational building designs come out.

In order to better contextualize his work, the first chapter of the text describes the development of educational 

buildings in the State of São Paulo, while the second one sets forth an analysis of his professional career thus 

attempting to establish a rapport between his formation, his teachings and political activities and his architectonical 

work, particularly his school buildings.

This research shows the importance of those projects, from both the perspective of the architect production as well 

as from the standpoint of the Brazilian Modern Architecture as a whole. The schools designed by Artigas became 

outstanding references to the architectural work produced in São Paulo along the sixties.

In the early seventies the institutionalization of his formal repertoire has motivated Artigas to look for alternative paths 

for his educational buildings. In the second half of the decade Artigas designed 11 school buildings again for the State 

of São Paulo government, all of them incorporating a system of Standard pattems which made them differ greatly 

from the otherwise his most known schools.



Redação de uma criança citada por Pitigrilli em Crónicas de Buenos Aires

A vaca leiteira não é um boi nem um cavalo, 
é um animal enorme cujas patas chegam até o chão.
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'Numa comunidade democrática, 'as casas são de vidro', nada se esconde, tudo se comunica, e a escola é o 
núcleo gerador, o modelo da comunidade democrática, onde o estudo, o trabalho, o lazer se compõem numa 
harmonia criativa’. G.C. Argan
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Este trabalho tem por objetivo analisar a obra do arquiteto e professor Vilanova Artigas a partir de um recorte 

bastante específico: suas escolas. Ao longo de sua vida profissional, mais de 20 edifícios escolares foram projetados 

em seu escritório, quase todos construídos. Algumas dessas escolas são bastante conhecidas: a Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP, projetada em 1961, tornou-se referência da arquitetura moderna brasileira e 

continua despertando atenção dentro e fora do país. Trata-se, como se sabe, do mais conhecido edifício projetado 

pelo arquiteto. As escolas projetadas para o IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo) no início dos 

anos 1960 em Itanhaém, Guarulhos, Utinga, Jaú, continentes de ensino sob uma única cobertura, revolucionaram a 

arquitetura paulista. Pode-se se dizer que foram edifícios paradigmáticos que acabaram por determinar algo que 

alguns autores denominaram como “escola paulista”.

A maior parte das escolas é pouco conhecida, talvez pela excepcionalidade de edifícios como a FAU-USP e dos 

ginásios do IPESP que suscitaram várias publicações e referências bibliográficas, e assim acabaram relegando a um 

segundo plano as outras escolas. Por outro lado, um olhar mais atento sobre o conjunto dessas escolas, revela a 

existência de uma lacuna em nossa historiografia. Entre o primeiro projeto feito para o IPESP em 1959, e o último 

feito para a CONESP em 1978, transcorreram-se quase 20 anos. Nesse período o país viveu a euforia do 

desenvolvimentismo, culminando com a inauguração de Brasília, o Golpe Militar em 1964 e a violenta repressão 

proporcionada pelo AI-5 de 1968, o "milagre económico” no início dos anos 70, a "abertura política" e forte 

agravamento da crise económica no final dos anos 70. A análise dessas escolas acaba por refletir, de uma forma ou 

de outra, essas diferentes conjunturas. 0 arquiteto e professor que, mesmo cassado na escola que projetou, não se 

eximiu da responsabilidade profissional e ética enquanto arquiteto e intelectual de esquerda, de continuar projetando 

para o Estado.

Abordar a obra de um arquiteto a partir de um critério programático pode ser questionável. Faz-se um recorte que



Em busca de uma nova linguagem...

"Em cada fase da luta pela educação nacional, constroem-se escolas cuja arquitetura reflete, talvez melhor do que 
qualquer outra categoria de edifícios, as passagens mais empolgantes de nossa cultura artística; os recursos 
técnicos que tivemos à disposição; as ideias culturais e estéticas dominantes; tudo condicionado a um projeto 
nacional de desenvolvimento". [Artigas 1986. p.111]
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em princípio pode mais confundir do que esclarecer o conteúdo da obra como um todo. Assim, procurou-se neste 

trabalho, sempre que possível, atrelar as escolas a outros edifícios contemporâneos,, de Artigas ou não, ampliando o 

alcance da análise. Sua estreita relação com o ensino, a importância e mesmo o volume de escolas que projetou, 

permite que este trabalho seja uma contribuição específica e efetiva no estudo sua de obra. Em suas próprias 

palavras:

Em seu trabalho {Um olhar sobre Vilanova Artigaâ e sua contribuição à arquitetura brasileira [Thomaz 1997], a 

pesquisadora Dalva Thomaz sugere um momento de ruptura dentro da obra de Artigas, e o disseca cuidadosamente. 

A pesquisadora postula uma hipótese, ainda que controversa, carregada de argumentos: no início da década de 

1950, o arquiteto estaria diante de um impasse gerado pela orientação do Partido Comunista Brasileiro, que cobrava 

de seus membros, artistas e arquitetos, uma postura de apoio ao realismo socialista então vigente na URSS de Stalin, 

o que representava um enorme retrocesso não só para sua obra, como para toda arquitetura brasileira. Em 1952 

Artigas escreve o polêmico texto "Caminhos da arquitetura moderna" [in Fundamentos, n°-24, 1952], onde se 

posiciona com tal radicalidade contra as correntes hegemónicas da arquitetura moderna que sequer sua própria obra 

poderia ser poupada. Viajando para a URSS no ano seguinte, Artigas teria ficado bastante decepcionado com a 

arquitetura soviética ligada ao realismo socialista e também com a dura realidade do regime stalinista. Após um 

período de dois anos sem novos projetos, o arquiteto retoma suas atividades em 1956, buscando uma resposta à 

altura das questões que ele próprio havia lançado, ou seja, criar umaarquitetura autónoma, com raízes na cultura



As escolas do IPESP/ FECE e a Faculdade de Arquitetura da USP

Em 1961, apenas um ano depois do projeto para o ginásio de Guarulhos, Artigas projeta o edifício da Faculdade de

Para o IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo), Artigas projetou em 1959 o ginásio de Itanhaém e no 

ano seguinte o ginásio de Guarulhos. Dois anos depois, projetou mais duas escolas, em Utinga e Jaú, concluídas 

somente no final das décadas de 1960 e 1970, respectivamente. São escolas que, além dos aspectos construtivos 

e espaciais intrínsecos a sua própria pesquisa, respondem questões num âmbito maior, repensando a própria 

natureza do edifício escolar. Artigas não segue o padrão tipológico disseminado pelos arquitetos do Convénio Escolar, 

que introduziram a arquitetura moderna escolar em São Paulo e, em geral, optavam por fragmentar o programa em 

diversos volumes autónomos. As primeiras escolas projetadas por Artigas revolucionam a arquitetura escolar, 

propondo a incorporação de todo o programa sob uma única grande cobertura, de forma a suprimir os tradicionais 

corredores e, principalmente, valorizar o espaço de convívio das crianças. Na definição dessas escolas a estrutura de 

concreto armado, especialmente na forma de pórticos, cumprirá papel definidor na expressão arquitetônica.

"0 Ginásio de Itanhaém marca a primeira experiência com construções escolares, tema que se torna caro ao 
arquiteto, não só pela crença na influência formativa da escola para a sociedade, como também pelas experiências 
plásticas desenvolvidas. A afinidade com essa tipologia é imediata, a ponto de Artigas passar a ser identificado pelas 
escolas que constrói." [Kamita 2000, p.27]
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popular e capaz de explicitar, nela mesma, as contradições da sociedade brasileira. Atitude que Masao Kamita definiu 

como "arquitetura como forma crítica da realidade". As casas que Artigas construiu na segunda metade da década 

de 1950 são uma síntese dessa busca, tateante, feita de avanços e recuos, mas com um eixo claramente definido. 

No início dos anos 1960, essa busca iniciada no âmbito das casas, passa a se exprimir em programas maiores de 

caráter público. Destacam-se, num primeiro momento, as escolas ginasiais feitas para o Governo do Estado de São 

Paulo.
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Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o prédio da FAU, síntese de seu pensamento, edifício que em 

suas palavras "acrisola os ideais de então". Paralelamente ao desenvolvimento do projeto, o arquiteto teve 

participação decisiva na elaboração do próprio plano de ensino dessa escola.

Neste período projeta ainda uma série de edifícios importantes, de maior porte, como os programas ligados aos 

clubes: depois dos vestiários do São Paulo Futebol Clube (1960), seguem-se os projetos da Casa de Barcos do late 

Clube Santa Paula (1961) e a sede do Anhembi Tênis Clube (1961). São obras produzidas num momento peculiar da 

carreira do arquiteto, considerando sua qualidade frente à proximidade de tempo em que foram projetadas. Em 1962, 

Artigas projeta mais duas escolas para o Estado, que serão construídas pelo FECE (Fundo Estadual para Construções 

Escolares) somente alguns anos mais tarde já durante a ditadura militar e com várias alterações em relação ao 

projeto original. Trata-se do Ginásio de Utinga e do Centro Educacional de Jaú. A escola de Utinga, bairro da cidade 

de Santo André, é a primeira experiência de projeto ligada à tecnologia de industrialização do concreto armado, 

através do uso de componentes pré-moldados. A industrialização correspondia aos maiores anseios dos arquitetos 

paulistas, na medida em que permitiria que se construísse com melhor qualidade e em maior quantidade edifícios 

escolares em todo o estado, independentemente da qualidade da mão-de-obra e dos recursos locais. 0 projeto da 

escola de Utinga acabou sendo remanejado em 1968 para viabilizar sua construção com estrutura convencional 

moldada in loco. Apesar de ter sido mantido espacialmente o mesmo, essa alteração da técnica construtiva acabou - 

por esvaziar um pouco de seu significado. 0 Centro Escolar de Jaú, última escola projetada para o FECE, foi construída 

num processo difícil e tortuoso, que se estendeu por mais de 15 anos. A escola, além de rçuito mal construída, 

recebeu uma série de alterações no programa original, comprometendo bastante a qualidade do projeto original. Por 

outro lado, trata-se de um edifício bastante distinto na série, de planta quadrada e pátio central, este coberto por um 

único parabolóide hiperbólico de concreto, apoiado no centro do pátio. A simetria do prédio só é desmontada no 

espaço interior, através do denso bloco da biblioteca, defasado em meio-nível entre os dois andares principais.

Artigas projeta, também em 1962, a única escola particular de sua carreira, situada no Brooklin, em São Paulo. O 

Colégio 12 de Outubro, construído em lote relativamente pequeno, se diferencia das demais escolas pela solução



Mudança de Rumo
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A partir do Golpe de 1964, Artigas passa a produzir uma obra de discurso mais radical, contundente, nitidamente 

angustiada, expressão literal de um momento marcado pelo medo, desesperança e revolta. As casas projetadas 

nesse período refletem-no explicitamente.

Em 1968, Artigas projeta, juntamente com Fábio Penteado, e depois também com Paulo Mendes da Rocha, as 

escolas técnicas da Vila Alpina e de Santos. 0 SENAI da Vila Alpina aproxima-se muito da tipologia do ginásio de 

lltinga, com a substituição do pátio de convivência e dos jardins por uma grande oficina central, iluminada 

zenitalmente. A Escola Técnica de Santos, nunca construída, é sem dúvida a escola que mais se assemelha ao 

partido da FAU, embora a concepção estrutural seja muito peculiar em função da péssima qualidade do solo.

A resolução do edifício escolar a partir de uma grande cobertura (caracterizada pelo seu sistema estrutural), definindo 

um amplo espaço vazio interno, o uso sistemático do concreto aparente e das iluminações zenitais, parece ter 

definido um repertório básico a que muitos arquitetos paulistas recorreram, não só para prédios escolares, mas para 

os mais diversos programas.

0 Centro de Educação Primária da Vila Alpina, em Santo André, projetado em 1970, parece ser uma reação ao que 

o próprio Artigas passou a chamar ironicamente de "cordata academia" de formas da arquitetura brasileira [Artigas, 

1986, p.13J. Talvez o fato de ser uma escola pré-primária tenha induzido o arquiteto a projetar com maior liberdade 

e um acentuado caráter lúdico. Neste projeto, Artigas substitui o esquema do pátio central por um teto-jardim, que 

nasce da topografia do próprio terreno, utilizando formas orgânicas que fundem edifício e paisagem. A clareza formal

compacta e vertical. Todo o lote é tratado como uma espécie de embasamento, contendo acessos, quadra esportiva 

coberta, piscina e vestiários. 0 subsolo foi incorporado aos principais espaços da escola, disponibilizando no térreo 

uma generosa área livre. Um bloco de salas de aula eleva-se sobre esse embasamento, em pilotis, determinando 

uma ampla área aberta e protegida na cota mais baixa do terreno.



As escolas projetadas para a CONESP

Na segunda metade da década de 70, Artigas projeta uma série de escolas para a CONESP (Companhia de 

Construções Escolares do Estado de São Paulo), o novo órgão encarregado da construção de edifícios escolares no 

estado, que substituiu o FECE. A política imposta pela CONESP a partir de 1976 foi o de construir o maior número 

possível de prédios escolares pelo menor custo, e teve como consequência um grande número de escolas 

construídas destituídas de maiores qualidades espaciais. As escolas projetadas por Artigas nesse período são, 

naturalmente, bem menos expressivas, limitadas tanto pelo orçamento restrito como pela cartilha de soluções 

construtivas padronizadas, válidas ainda hoje.

Por outro lado, os croquis e memoriais, escritos à mão livre pelo próprio Artigas, são de uma simplicidade comovente. 

Revelam a mesma postura atenciosa e carinhosa com que o arquiteto sempre tratou esse programa. Ainda assim,
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que definiu os projetos anteriores é aqui quase anulada. Artigas cria formas irregulares e diferenciadas para os pilares, 

desenha uma curiosa escada curva que nasce naturalmente da laje e caracteriza, assim, pontualmente, a volumetria 

do edifício. A Pré-escola da Vila Alpina parece conter a mesma carga irónica que a Casa Berquó, projetada três anos 

antes. Em 1971, Artigas projeta duas escolas na capital do Amapá, sendo apenas uma construída. 0 Ginásio 

Polivalente do Amapá retoma uma certa singeleza presente nas primeiras escolas de Itanhaém e Guarulhos, porém 

sem recorrer ao pátio central na organização do projeto. Em 1973, o arquiteto realiza ainda o elegante projeto para 

o Centro Interescolar de Porto Velho, num partido semelhante mas bem mais sofisticado que o do ginásio do Amapá. 

0 Centro Escolar de Paranavaí, em Mauá na grande São Paulo, projeto de 1975, novamente apresenta um partido 

inusitado. 0 edifício suspenso caracteriza-se por uma exuberante estrutura de vigas vierandeel, que contém em sua 

altura todas as salas de aula. 0 resto do programa se organiza numa lâmina perpendicular à primeira, porém 

parcialmente enterrada, resultando numa distinta implantação em cruz. Essa escola foi a última a ser concebida com 

uma estrutura de concreto expressiva, capaz de caracterizar o partido arquitetônico.



Nota Sobre os Capítulos
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Este trabalho desenvolve-se em 3 capítulos, sendo o primeiro um breve histórico do desenvolvimento do edifício 

escolar no Estado de São Paulo. A partir de uma análise da implantação dos primeiros edifícios escolares em São 

Paulo, no período republicano, identificam-se alguns momentos marcados por ações expressivas e distintas na 

modernização do espaço escolar: a Comissão Permanente, que atuou no período do Estado Novo; o Convénio Escolar, 

ação conjunta entre o governo estadual e a prefeitura no início dos anos 1950; e finalmente o Plano de Ação, lançado 

durante o Governo Carvalho Pinto, a partir do qual Artigas projeta suas primeiras escolas.

0 segundo capítulo faz uma análise da trajetória profissional de Artigas, procurando estabelecer relações entre sua 

formação, suas atividades didáticas e políticas, com sua obra arquitetônica, em especial com os edifícios escolares

Artigas consegue, ao menos na escola de "Conceiçãozinha", no Guarujá, construir um edifício poético e de alto valor 

simbólico. Mantendo os pressupostos das salas de aula construídas em bloco de concreto aparente e telhado de 

barro em duas águas, o arquiteto configura a escola a partir de um pátio central, ora coberto (no galpão e no 

refeitório), ora descoberto (nos jardins). Destaca-se o sofisticado desenho das tesouras de madeira de peças 

verticais. Como que se valendo da homogeneidade inerente ao conjunto, Artigas insere nas laterais desse pátio 

interno duas espessas paredes de tijolo de barro, formando arcadas paralelas que funcionam como uma espécie de 

aqueduto, recebendo assim as águas pluviais dos telhados. O contraste do tijolo com os blocos de concreto, a 

pequena altura dos arcos frente ao comprimento dessas paredes e a sofisticação da estrutura do telhado, formam 

um conjunto de rara beleza. Quando os limites orçamentários e burocráticos pareciam limitar a criatividade dos 

arquitetos, Artigas consegue, num único gesto, retomar toda sua poética ligada aos edifícios escolares, perceptível 

no domínio da escala, no uso expressivo dos materiais e inserindo, aqui de forma particularmente corajosa, aspectos 

lúdicos na construção. 0 aqueduto de "Conceiçãozinha" simboliza, na inocência de seus arcos, a construção 

primordial, ou a pedra fundamental para a construção de, como queria Argan, uma legítima "sociedade democrática'1.
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Estabelece ainda um paralelo entre sua produção a partir de 1956 com a arquitetura paulista, ressaltando nesse 

quadro a importância de seus edifícios escolares como definidores de um novo modelo na arquitetura brasileira.

0 terceiro capítulo apresenta o conjunto de escolas projetado por Vilanova Artigas, divididas em 4 blocos que 

espelham o cruzamento de critérios cronológicos, de órgãos contratantes e semelhanças de projeto. Além das 

inevitáveis descrições dos projetos, procurou-se inserir nessas análises algumas discussões associadas ao contexto 

no qual esses projetos foram feitos.

Foram incluídos nesse trabalho 24 edifícios escolares, independentemente de se tratarem de anteprojetos ou 

projetos completos, de obras construídas ou não. Todas as escolas projetadas entre 1959 e 1962 têm co-autoria do 

arquiteto Carlos Cascaldi. A FAU-USP é a única escola universitária e o Colégio 12 de Outubro a única privada. Duas 

escolas, envolvendo programas pré-escolares, foram projetadas para órgãos municipais da região metropolitana de 

São Paulo (Santo André e Mauá). Existem duas escolas técnicas, Vila Alpina e Santos. Para as cidades de Macapá 

e Porto Velho, foram projetados três ginásios. 0 restante são escolas de ensino básico e fundamental para o Governo 

do Estado de São Paulo, sendo 4 para o IPESP/FECE e 11 para a CONESR Desse total de 24 escolas, apenas 3 não 

foram construídas.

Masao Kamita indica em seu livro Vilanova Artigas um número de 32 escolas projetadas pelo arquiteto, o que mostra 

algumas diferenças de critério na contagem. Nesse conjunto devem ter sido incluídos projetos que fogem da 

abordagem específica dessa dissertação: 3 pequenas reformas feitas na época da Marone&Artigas, que não 

possuem expressão no contexto geral da obra do arquiteto: a Casa da Criança de Londrina, que é um misto de creche 

com posto de saúde infantil; alguns centros educacionais para centrais sindicais (caso da CEMETAL, ligada ao 

sindicato dos Metalúrgicos de Santos). Devem ter sido incluídos ainda estudos de viabilidade técnica para algumas 

escolas, que constam no currículo do arquiteto, mas sobre, as quais não foram localizados quaisquer desenhos que 

comprovassem que seus projetos tenham sido desenvolvidos (caso da escola técnica do SENAI-VASP).
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1 Esse breve histórico da arquitetura escolar paulista baseou-se especialmente nas seguintes publicações: Artigas (1993 e 1986), Corrêa 
et alli (1991), Duarte (1951 a e b), Ferreira (1951), Novos Prédios para Grupo Escolar (1936), Silva (1998) e Wolff (1992).





I.A. ESCOLAS REPUBLICANAS: 1890-1920
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A Educação na Primeira República

Tanto o regime monárquico como o trabalho com mão-de-obra escrava fica com os dias contados após a Guerra do 

Paraguai.

"A partir de 1870, começaram a surgir diversos sintomas da crise do segundo Reinado - os movimentos 
abolicionistas e o fim da escravidão; o republicanismo; as tensões entre o Estado e a Igreja; os problemas entre 
governo e os oficiais do exército aliados às transformações económicas, políticas e sociais alteraram de maneira 
radical os vários setores da vida nacional. As cidades cresciam, intensificava-se o comércio com a expansão das 
culturas de exportação, o trabalho assalariado se impunha com maior vulto, as indústrias e atividades artesanais 
prosperavam, dinamizando a economia monetária, avolumando as classes sociais urbanas que, conscientes dos seus

"A educação popular afigura-se nesse momento como uma tarefa a ser enfrentada, em parte reconhecida pelo 
governo, ainda que não a ponto de traduzir-se num programa efetivo. Na verdade, o governo demonstrando interesse 
pela questão da educação popular, pôde minimizar as críticas que recebia. Nesse momento a monarquia, a ausência 
de ensino laico, o ensino religioso são, em conjunto, combatidos pelos defensores e articuladores das mudanças 
políticas, que, no plano das idéias, são fortemente influenciados pelas teorias liberais, jacobinas e positivistas do 
panorama estrangeiro". [Wolff 1932. p.58J.
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Os primeiros esforços no sentido de se implantar um sistema educacional efetivo no Brasil remontam ao início do 

regime republicano. O ensino "público, universal e gratuito" foi certamente uma das principais bandeiras da chamada 

República Velha. De fato, ao longo de todo periodo colonial, a educação foi limitada ao ensino de cunho religioso e 

catequético ministrado pelos jesuítas. [Wolff 1992, p.57]. Durante a monarquia, por sua vez, apesar de algumas 

iniciativas importantes no último quartel do séc. XIX, como a criação do Colégio Imperial Pedro II, houve experiências 

isoladas e poucos resultados concretos foram alcançados. Os estabelecimentos de ensino funcionavam sempre em 

espaços precários, numa única classe, com um único professor e alunos em diversos níveis de aprendizado.

Após a Guerra do Paraguai, o imperador D. Pedro II, monarca que cultivava uma imagem de homem de letras e das 

ciências, realizou paralelamente ao Colégio Imperial, as primeiras escolas primárias públicas do país. Como resultado 

dessa primeira iniciativa foram construídos, entre 1870 e 1877, oito edifícios escolares no Rio de Janeiro.



interesses, questionavam a resposta dada pela superestrutura do sistema vigente". [Silva 1988, p.25].

O governo republicano empenhou-se em expandir o sistema de educação primária para os mais diversos pontos do 

estado. Segundo Ana Infantosi, a implantação dos novos grupos escolares restringiu-se aos centros urbanos. Mesmo 

aí, o modelo utilizado para essa expansão mostrou-se ineficaz e difícil de ser implantado, e isso explica os inúmeros 

decretos e leis emitidos nesse período, sempre tentando corrigir as distorções encontradas.

O decreto 248, de 26 de julho de 1894, que dispõe sobre a regulamentação dos grupos escolares, estabelece ainda 

que "os alunos serão distribuídos em 4 salas para cada sexo, correspondentes ao 1o, 2o, 3o e 4o anos do curso 

preliminar" [Corrêa 1991, s/numeração]

A distribuição das crianças por sexo e faixa etária representou uma grande mudança na época, na medida em que 

substituía o sistema anterior que agrupava todas as crianças numa mesma sala, um único professor orientava 

crianças (do mesmo sexo) em níveis diversos de aprendizado.

"0 advento da 1a República coincide ainda com um acréscimo de demanda da sociedade por educação, não 
somente em função do crescimento demográfico, mas também pela formação de grandes centros urbanos. A 
educação é reivindicada por novas camadas da sociedade, desejosas de integrar-se às diversas atividades que 
começam a se desenvolver nas cidades, e que exigem a participação de pessoas com instrução primária" [Corrêa 
1991, s/numeração).
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A proclamação da República foi o reflexo político do novo poder económico gerado a partir do capital associado à 

exportação cafeeira e ao trabalho assalariado, paulatinamente aplicado à industrialização, processo que gerou uma 

intensa urbanização. Como observou Artigas, "a escola é consequência da vida urbana - equipamento da cidade 

industrial" [Artigas, 1986, p,109], 0 Estado é a partir de então pressionado a assumir uma maior responsabilidade 

sobre a educação, não mais com medidas isoladas, mas através de um sistema de abrangência nacional.



As Escolas Paulistas Durante a Monarquia

0 ensino em São Paulo desenvolveu-se como reflexo das novas condições que o desenvolvimento da economia 

cafeeira impunha: mão-de-obra assalariada de imigrantes, aumento da população urbana e o início do processo de 

industrialização, principalmente na capital.

"Entroncamento ferroviário e sede de uma província em franca expansão económica no momento de instauração do 
regime de trabalho assalariado e da República, é aí que a cidade passa por uma grande transformação urbanística, 
económica, étnica e política". [Rolnik 2001, p.15]

Ainda durante o Império, em 1874, são fundadas escolas importantes na cidade de São Paulo, como a Sociedade 
Propagadora de Instrução Popular, que 1882 é transformado no Liceu de Artes e Ofícios, o Instituto de Educação Ana 

Rosa e o Instituto de Educandos Artífices, constituído pela reorganização do decadente Seminário dos Meninos. Em 
Campinas, nesse mesmo ano, é fundado o Colégio Culto à Ciência, único colégio leigo a ter um edifício projetado 

especificamente para o ensino. O prédio de três pavimentos comportava oito salas de aula e, por funcionar em 

regime de internato, acomodações para os meninos. 0 arquiteto, dada a inexistência desse tipo de edificação no 

Brasil, certamente se baseou em modelos de edifícios escolares estrangeiros.

A Escola Normal de São Paulo, para a formação de professores primários, fundada em 1847, foi sediada em diversos 

lugares, sempre de forma muito precária, até receber sua primeira sede na gestão de João Teodoro. 0 edifício, no 

entanto, foi primeiramente projetado para acomodar um mercado, mas sendo o projeto superdimensíonado 

acomodou também a Escola Normal em 1874.

Escolas primárias na cidade de São Paulo, o Império só construiu três, projetadas por volta de 1876 pelo Or. Elias Fausto 

Pacheco Jordão. Escolas muito simples, com apenas duas salas de aula, atendendo exclusivamente à divisão dos 

alunos por sexo. Mesmo assim a construção foi demorada e os prédios sempre estiveram sujeitos a uma manutenção 

muito precária. Os relatos citados por Sílvia Woíff dos professores e inspetores, solicitando solução para os problemas 

dos edifícios, além de assustadores, retratam precísamente o descaso do governo com as escolas nesse período

s
i
í
<
5 
CJ

D

a
2 o s
<

28



A Criação da Superintendência de Obras Públicas

t Nos primeiros anos da SOP coexistem projetos de escolas contratados diretamente pela Secretaria do Interior e 

Instrução Pública e projetos desenvolvidos internamente. Todos os projetos contratados couberam a Ramos de 

Azevedo. Para o desenvolvimento de seus projetos, a SOP contrata uma série de profissionais especializados, em sua

Proclamada a República, a educação popular logo recebeu atenção especial. Tratava-se de um ponto de honra para 

os políticos republicanos, na medida em que a educação era condição irrefutável para o progresso, palavra de ordem 

dos positivistas e agora incorporada à bandeira brasileira.

"A administração escolar paulista estava a cargo da Secretaria do Interior e Instrução Pública, e a responsabilidade 
pelos projetos e obras dos edifícios escolares coube inicialmente à Superintendência de Obras Públicas (SOP) da 
Secretaria da Agricultura. Comércio e Obras Públicas, mais tarde transformada em Diretória de Obras Públicas (OOP). 
Em 1927 esta pasta é desmembrada em duas outras: a Secretaria da Agricultura. Indústria e Comércio e a Secretaria 
da Viação e Obras Públicas. É criada a secção de arquitetura do DOP que passa a assumir a organização dos projetos 
e orçamentos para construção ou reparos dos edifícios públicos estaduais, o estudo do tipo e o registro dos 
edifícios". [Silva 1998, p.27]

"Os republicanos, em seu discurso liberal, salientavam o papel da educação como a força que levaria o país à 
categoria de Nação. Caberia à educação o papel de engendrar uma consciência nacional. Ela seria a chave para o 
pleno exercício da cidadania e para a formação de quadros necessários à economia em transformação". [Silva 1998, 
p.26j.
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A Constituição paulista de 189T estabeleceu a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário, além de reorganizar 

a estrutura administrativa do Estado. Quatro secretarias de Estado foram então criadas: Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas; Interior e Instrução Pública; Justiça e Segurança Publica; e Fazenda. A administração do Estado se 

reorganizou a partir da estrutura precária montada pelo Império para responder a demanda de escolas e de outras 

obras públicas.



A Escola Normal Caetano de Campos

"Para a nova escola, escolhe-se o arquiteto considerado com melhor capacidade para executá-la e o divulgador da 
estética inovadora que vinha empregando em seus trabalhos. Opta-se, ainda, por um bom local. Num significativo 
indicador das alterações de força que o novo momento propiciou, seleciona-se o Largo 7 de Abril, o mais espaçoso 
da cidade, onde pouco antes cogitara-se a construção da nova catedral. O novo templo é agora, o do saber laico, e 
instala-se na zona natural de expansão do centro da cidade, contribuindo, em grande medida, como um de seus 
vetores de urbanização" [Wolff 1992, p.136]

Ramos de Azevedo teve como colaborador no projeto da Escola Normal um jovem recém chegado da Argentina, 

Victor Dubugras, então com 24 anos. Nascido na França e formado em Buenos Aires em 1890, Dubugras trabalhou 

inicialmente com o arquiteto italiano Francisco Tamburini, provavelmente no projeto da escola Normal de Buenos 
Aires.

A Escola Normal, posteriormente batizada com o nome de seu primeiro diretor, Caetano de Campos, é um edifício 

simétrico com planta em "u", que possuía originalmente dois pavimentos. O prédio estava de acordo com a tipologia 

escolar européia da época. Seu programa era complexo, envolvendo anfiteatro, laboratórios, vestiários e um grande
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maioria estrangeiros. Entre eles, Victor Dubugras, por provável indicação de Ramos de Azevedo. A Superintendência 

de Obras Públicas contou, no final do século XIX, como hoje fica claro, com dois dos mais importantes arquitetos que

atuavam em São Paulo.

A primeira grande realização escolar republicana foi a Escola Normal da Capital, magnífico edifício implantado em 
vasta área verde, simboliza bem o ímpeto renovador que caracterizou os primeiros anos republicanos". [Artigas 1986, 

P-110]
A escola, inicialmente desenhada por Antonio Francisco de Paula Souza, teve seu projeto desenvolvido por Ramos de 
Azevedo, encarregado também da construção. Paula Souza, engenheiro formado na Suíça, foi diretor da SOP até ser 

eleito deputado em 1992, já havia trabalhado com Ramos de Azevedo na Igreja Matriz de Itu.



número de salas de aula. Uma segunda escola, já demolida, foi construída nos fundos, destinada ao ginásio modelo. 

Para os primeiros edifícios públicos republicanos não havia dúvida quanto ao estilo a ser adotado: neoclássico. 

Ornamentações fantasiosas só eram admissíveis em obras particulares.

"A nova arquitetura da escola de professores de São Paulo, tão conforme com suas congéneres internacionais, não 
passou desapercebida. Atingiu plenamente seus objetivos de projeção e divulgação dos novos tempos e dos rumos 
que se pretendia imprimir a educação pública".[Wolff 1992, p.138]
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INSTITUTO CAETANO DE CAMPOS • SÃO PAULO, SP, 18'
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EEPG "FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS. SP, 1895
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Os Grupos Escolares Paulistas
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Para atender as necessidades do ensino básico foi criado um novo tipo de edifício, o grupo escolar. 0 nome, de 

inspiração francesa, já indica a novidade: agrupar várias escolas isoladas num único prédio. No grupo escolar era 

ministrado um ensino seriado, reunindo os alunos conforme o grau de aprendizado e separando em função do sexo. 

Aliás, a separação entre meninos e meninas era extraordinariamente rígida, exigindo que as escolas tivessem sempre 

acessos independentes para cada sexo. Até a área livre de recreação era dividida por muros altos de alvenaria. Desta 

forma, os grupos escolares resultavam sempre em construções simétricas, com o mesmo número de salas de aula 

para meninos e meninas.

0 projeto do Grupo Escolar de Campinas, de autoria de Ramos de Azevedo, tornou-se uma espécie de padrão "para todos 

os grupos escolares construídos no interior do Estado até a virada do século". [Wolff 1992, p.147]. Criou-se assim o 

primeiro projeto-tipo da SOR repetido inúmeras vezes, sempre com fachadas distintas em projetos assinados por outros 

arquitetos. Victor Dubugras, por exemplo, utilizou diversas variações desse grupo, sempre com ornamentação neogótica, 

estilo inovador na época, que procurava resgatar a verdade estrutural através do emprego justo dos materiais.

A tipologia do grupo escolar utilizada em Campinas se destacava pelo volume compacto, em dois pavimentos. Sua 

organização era bastante simples: quatro salas de aula no térreo e mais quatro idênticas no pavimento superior.

A partir dessa experiência, foi corrente a utilização de projetos-tipo, principalmente nos grupos escolares. 0 mesmo 

ocorreu com todos os edifícios públicos que obedeciam a um determinado programa arquitetônico, como os fóruns 

e cadeias, construídos em todo o interior do estado. 0 grupo escolar de Campinas foi repetido ao longo de 

praticamente dez anos, com pouquíssimas variações em sua planta original. Entre 1890 e 1920 foram construídas 

aproximadamente 170 escolas, sendo 100 desses edifícios projetos-tipo, variações sobre 20 tipologias pré- 

estabelecidas.

"A adoção dessa prática de repetição do mesmo projeto em diversas cidades, deve-se, sem dúvida, à construção 
de grande número de escolas em prazos relativamente curtos para o pequeno de profissionais atuando na



Surto de Construção Escolar: 1910 e 1913
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Após 20 anos de governo republicano, a situação do ensino permanecia dramática, e a maior parte dos grupos 

escolares funcionava em prédios adaptados, alugados ou comprados para esse fim. Por outro lado, o êxito dos novos 

grupos escolares era inegável, sendo esses edifícios altamente prestigiados nas cidades do interior. Por volta de 

1910, o governo concede um aumento significativo na verba destinada à construção de edifícios escolares, 

provocando um surto de construção de novas escolas, sendo a grande maioria implantada nas cidades do interior do 

estado. "Para se ter uma idéia sobre o que esse investimento significou, somente entre os anos de 1910 e 1913, 

projetam-se mais escolas que nos vinte anos de atividades anteriores." [Ferreira 1998, p.17]

0 surto é o provável reflexo da Lei no 1214 de 24 de outubro de 1910, "autorizando o poder executivo a fazer uma 

operação de crédito até a quantia (...) de dez mil e quinhentos contos de réis para o fim de prover prédios escolares 
à capital e às sedes dos municípios do interior do estado." [Corrêa 1991, p.63]

A partir de 1907, com a Reforma Carlos Rolelta. a Superintendência passa a se chamar Diretória de Obras Públicas 

(OOP). Novos profesionpís sáo conmate pelo OOP Bra desemrokimento dos projetos, entre eles os arquitetos 
Giovanm Biandi. Manoel Sabote, e Carl» Rosenerants. dois italianos . om alemão, todos tamados em seus países 
de origem.

Erc l^ ^^tád^GR^EsodardePIndarnontangaba, de autoria do projetista José van Hiimhenclr edifício nue 

e»7oLXXB" TmT •* * **'* *•*»*•*" "*• ™s. Aqui mais uma vez a simetria (através do espelhamento de

preocupação em variar o tratamento formal. “a de arql)itet0 com fachadas

única variação de uma escola para outra. (Ferreira 1998, p.17]



Escolas Normais

As escolas normais eram construções mais nobres, sempre muito marcantes na paisagem urbana, correspondendo 

ao enorme prestígio que representavam para as cidades onde eram implantadas. Entre 1890 e 1920, nove escolas 

normais foram erguidas no estado de São Paulo. Além das Escolas Normais Caetano de Campos e a do Brás na 

capital, receberam edifícios as cidades de Itapetininga, Pirassununga, São Carlos, Piracicaba, Botucatu, 

Guaratinguetá, Campinas e Casa Branca. 0 conjunto dessas escolas ficou popularmente conhecido como "os dez 

pilares da educação paulista".

Ao contrário dos grupos escolares, os projetos das escolas normais são mais elaborados, apresentam maior número 

de pranchas de detalhamento e maior requinte no cuidado dos acabamentos. Além do grande número de salas de 

aula, as escolas normais recebiam programas complementares como biblioteca, laboratórios e auditório.

0 padrão construtivo das escolas normais é bastante elevado e "apresentam uma excelente qualidade construtiva, 

tendo contribuído para isso os materiais de acabamento utilizados, a maioria deles importado, e a mão-de-obra 

estrangeira disponível, altamente qualificada." [Corrêa 1997, p.18]

"Coube a esses estabelecimentos o papel de impulsionar o progresso, inserir pequenas comunidades 'boca de 
sertão' num circuito intelectual. (...) À arquitetura dessas escolas cumpria um amplo papel. Não apenas organizar 
funcionalmente o programa, mas mais ainda do que coubera aos grupos escolares, os prédios das normais deviam 
expor claramente a importância que se atribula a seus objetivos. Deviam destacar-se não apenas no âmbito das 
comunidades que se implantavam, deviam ser lembradas a distância". [Wolff 1992, p.233]
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duas plantas em "u"j resolve a separação dos sexos. 0 sucesso da escola de Pindamonhangaba fez desse projeto um 

novo tipo, repetido dezenas de vezes, com poucas variações em todo o interior. Curiosamente, tanto a área de 

recreação coberta como os sanitários são incorporados ao volume da escola. A solução não foi bem aceita e todas as 

escolas subsequentes voltaram a ter o recreio coberto e os sanitários num galpão anexo de madeira.
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Estilos Arquitetônicos

i?

Naturalmente as construções escolares desse período buscam expressar em sua arquitetura o que havia de mais 

atual na Europa. Vale lembrar que "a exemplo dos edifícios públicos de maior importância e das ricas residências 

construídas para a burguesia, a quase totalidade dos projetos para grupos escolares e escolas normais foi elaborada 

por arquitetos estrangeiros ou com formação européia." [Corrêa 1991, s/numeração]

Embora os primeiros edifícios se atenham ao neoclássico mais ortodoxo, como o Caetano de Campos, é o eclético, 

com todos os "neos" que se possa imaginar, que predominará nesses edifícios até meados da década de 30. Na 

análise de Artigas sobre as escolas republicanas, ele não deixa de ressaltar o descompasso entre a pretensão 

estética e a realidade do ensino:

As construções escolares, como se nota, eram feitas com orçamento limitado, obrigando a constante simplificação 

da ornamentação, aspecto relevante para essa arquitetura. Mesmo assim, a qualidade espacial desses prédios é 

grande, tanto que, a maioria das escolas desse período continua funcionando com poucas modificações espaciais, e 

são raras as escolas novas que conseguem a mesma qualidade obtida nessas construções.

Outro aspecto a ser lembrado é que os arquitetos que elaboraram os primeiros prédios escolares em São Paulo, 

utilizaram manuais e publicações técnicas especializadas produzidas principalmente nos países europeus, mas seus 

projetos sempre "resultaram numa arquitetura própria e adequada às nossas condições locais." [Ferreira 1998, p.18]

"As estruturas pouco tinham haver com as formas com que se revestiam. Constituíam uma solução tectônica, pura 
em sua rudeza, destinada a programas humildes que retratavam os conceitos dominantes em ensino. Estruturas para 
aceitar qualquer forma que o enciclopedismo pedisse como manifestação artística." [Artigas 1986, p. 111 ]

"Esses arquitetos vão imprimir uma nova identidade à produção pública escolar. A maior liberdade com que se 
apropriam de ornamentos e formas decorativas, produz edifícios que se caracterizam por uma composição 
harmoniosa das fachadas, indo, algumas vezes, ao exagero de elementos decorativos superpostos, vinculados a 
diferentes períodos estilísticos." [Corrêa 1991, p.63]
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Tipologia dos Grupos Escolares
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Característica marcante das escolas republicanas é a rígida separação dos alunos por sexo, exigida pelo regimento 

dos grupos escolares. Daí as "construções rigidamente simétricas", divididas em duas alas idênticas; meninos de um 

lado, meninas do outro z. Os acessos eram sempre independentes. Implantadas sempre no meio do lote, até a área 

de recreação ao ar livre era separada por muros altos de alvenaria. Um terceiro acesso, destacado no centro da 

composição, era destinado aos professores e funcionários.

"Simplicidade espacial" possível que faz frente aos caprichos hierárquicos da época. 0 Código Sanitário de 1894 teve 

certa influência sobre a distribuição espacial dos grupos escolares, como por exemplo, a instalação dos sanitários 

fora do edifício das salas de aula, junto ao galpão. Mas cabe ressaltar que "os projetos não consideravam a 

orientação das salas de aula, quanto à insolação", uma vez que "0 código sanitário não faz menção a esse respeito." 
[Corrêa 1991, s/numeração]

Os goto «tos constas to 1894 c 1909 são. om soa granda mato, wiaçõas sob» o referido Grupo 

Escolar d. Campi». V.dçSes, toeto.ro «—.ItaiaOaOas laobadas. Oassa lo,ma. todas as escolas 

seguem o formato em d«s patontos, de torne compacte e organização simétrica

No ponto em gne trabato ta SOR entre ,895 e 1890. «t„r Dubugras =

Ac, [aclamação que Adigas (ar dessas escote retabtenas é bastante precisa e 0 erqoiteto não deixa do apontar 

virtudes que ele próprio se propôs a recuperar ao projetar suas escolas.

“As escolas republicanas datadas até 1911. se caracterizam por uma grande simplicidade de solução espacial 

Rigidamente simétricas, como dizem alguns, têm uma forma externa definida, sem recortes, o que exprime que se 
sabe o que se quer. Técnica construtiva arcaica, não há dúvida. [Artigas 1986, p.110]

meninos em^mentos distintoT^ republ,canaPara a entre os sexos foi a localização do curso para meninas e

toeto.ro


Aspectos Técnicos Construtivos

tipo feito para Campinas. Estudou ainda algumas escolas diferenciadas, com inovações tipológicas e técnicas, 

incorporou o volume do galpão e os sanitários no volume do prédio, projetou edifícios para lotes de esquina que 

rompiam a simetria característica e chegou até a projetar uma escola cuja simetria se estabelecia pelo ângulo 

bissetriz da esquina.

A partir de 1909, o projeto do Grupo Escolar de Pindamonhangaba estabelece uma nova tipologia: da escola térrea 

organizada ao redor de um pátio central descoberto. Entre as diversas variações projetadas sobre essa escola, 

destaca-se a versão de Giovanni Bianchi, projetada no mesmo ano e implantada em Iguape, Tatuí, Mococa e Sorocaba. 

Os terrenos destinados às escolas eram, em geral, localizados em pontos nobres das cidades, normalmente 

associados a uma topografia suave. Isso permitia que a adaptação dos projetos aos terrenos fosse feita 

simplesmente variando a altura do porão, ou "caixa de ar", como se dizia, característico nos projetos do período.

Essas escolas se caracterizam pela implantação simétrica ao redor de um pátio central quadrado, circunscrito pela 

varanda de circulação e as salas de aula, estas variando em número de 8 a 10 no total. Quando o número de salas 

de aula era menor, optava-se por volumes mais compactos, sem o pátio central.

As escolas implantadas no meio do terreno distinguiam-se em edifício principal, com as salas de aula, e o galpão 

anexo, com recreio coberto e bloco de sanitários. A área livre de recreação que ocupava os fundos e as laterais da 

escola era dividida por muro de alvenaria no eixo de simetria de planta para separar as crianças por sexo. Essa divisão 

estendia-se mais uma vez até aos acessos, sempre opostos e independentes.

Como todas os edifícios do período, as escolas republicanas eram construídas com as. técnicas trazidas pelos 

mestres de obra imigrantes, italianos principalmente. Esses mestres dominavam a técnica da alvenaria de tijolos de 

barro autoportantes, a "estrutura tectônica”, como se referiu Artigas.

Em geral, era feita uma pequena escavação para as sapatas corridas, executadas em pedra ou em tijolo, conforme
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uma sucessão de alces. A alvenaria eia levanta da até □ nível das platibandas dos telhados. A partir dai. so made 

Uma viga-madre divide o vá. —d d" P» *> “ “KSÍ“ de “ ‘’
assoalho. Em pecai, o M d. assMho «. entre 1.5 e 2 acima d. n»l original metros do teneno. gerando uma 

caixa de ar ou porão, importantíssimo para impedir que a umidade do solo atingisse as peças de madeira. A 

ventilação do porão era garantida por orifícios fechados com grades de ferro fundido, as gateiras, sempre dispostas 

conforme a modulação das janelas. Os porões só foram suprimidos quando se popularizou a técnica de 
impermeabilização das sapatas de fundação.

A circulação avarandada era construída com abobadilhas de tijolo e trilhos de trem, sendo acabadas com ladrilho 

hidráulico estampado. 0 telhado era composto por tesouras de madeira que, em geral, venciam o vão das salas de 

aula mais a faixa de circulação correspondente. A cobertura era de telhas cerâmicas, do tipo marselhesa. Por baixo 

era aplicado o forro de madeira, do tipo saia e camisa, ou o paulistinha, ripado de madeira de encaixe macho e fêmea, 
marcado com friso central.

As portas e janelas de madeira eram feitas sempre com pinho-de-riga e eram invariavelmente pintadas. As 

maçanetas, dobradiças e cremonas eram forjadas em ferro fundido, assim como os guarda-corpos. A varanda de 
circulação aberta era protegida por longos lambrequins (ou sombras) de madeira pintada.
0 galpão anexo era.«a etmstniçáo integralmente da madeira, maía refinada no desenho e nos detalhes de encaixe.

”” P“"“ as aram feitas com painel de madeira. Conectando o
’*T "* * * “ -e —ra eram eotatoo com ae mesmas teihas 

marselhesas. 0 piso das areas externas era normalmente o cimentado desempenado 

êzx s e” * a,9™ssa Ca“a A 
entrada principal uma rriZZd 3fPared6S lntemaS P°SSUÍam pintura decorativa-Eventualmente comparece na 

importado. 6 * ou ^da com degraus de mármore.



Esse padrão construtivo vale para a quase totalidade dos grupos escolares construídos de 1895 do período até 1920. 

Existem sempre exceções, grupos escolares construídos com maior ou menor sofisticação de acabamentos.

As escolas normais, maiores e com programa mais complexo, erguidas em dois pavimentos, recebiam acabamentos 

mais nobres, na maior parte importados, como pisos de mármore, soleiras e peitoris de pedra, guarda-corpos 

rebuscados, forros de estuque, vitrais coloridos e murais artísticos. Mas a técnica construtiva pouco variava.
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EEPG "VAZ CAMINHA” - IGUAPE, SP. 1909
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I.B. ARQUITETURA ESCOLAR NO PERÍODO VARGAS
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Educação e Estado Novo

"A preocupação dos vencedores da Revolução de 1930
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poder em 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública.

- - ■ ■ • —~) com a educação era formar uma elite mais ampla, 
intelectualmente mais bem preparada, e centralizar a atuação na área do ensino e educação". [Silva 1998. p 54]

Logo após a chegada de Vargas ao

i

Ao fim do período ditatorial (ou Governo Provisório) em 1934, é indicado para a pasta da Educação o ministro Gustavo 

Capanema, então com 33 anos, que promoverá, entre as mais diversas reformas, a construção do primeiro edifício 

moderno de porte no país, o Palácio da Educação e Saúde. 0 fato é relevante não só por ressaltar a crescente 

importância dada à Educação, mas por vincular, desde o início, a arquitetura moderna a esse ministério.
0 Palácio da Educação e Saúde foi inaugurado apenas em 1945, em meio a uma série de outros palácios ministeriais 

em estilo eclético. O governo Vargas, cabe esclarecer, jamais adotou a arquitetura moderna como oficial, apenas deu 

liberdade aos diversos ministros para seguirem suas opções pessoais no campo da arquitetura. Integravam a equipe 

do Ministério da Educação e Saúde, além do ministro Capanema, Rodrigo Mello Franco de Andrade, Carlos 

Drummond de Andrade e Mário de Andrade, o que explica, em parte, a oportunidade única dada a Lúcio Costa e aos 

distintos jovens arquitetos que compuseram a equipe de projeto do Palácio de Educação, "a partir do risco inicial de 

Corbusier".
Em 1932 é lançado o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova", documento elaborado por Fernando de Azevedo 

e assinado por 26 educadores brasileiros, expoentes do movimento de "renovação educacional" (conhecido como 

"escolanovismo"), que teve origem na vanguarda do fim do séc. XIX na Europa e nos Estados Unidos. Esse 

movimento "criticava a situação em que se encontrava o país após quarenta anos de regime Republicano, já que não 

se tinha conseguido criar um sistema escolar à altura das necessidades do pais". 0 manifesto provavelmente teve 
influência sobre a Constituição de 1934, que incumbiu a União de fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo 

do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados, coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o



território do país" [Silva 1998, p.56] 0 Plano finalmente definia o ensino primário como obrigatório e gratuito, antiga 

aspiração da República Velha, gerando em todo o país um contexto favorável aos princípios de democratização da 

educação.

No Rio de Janeiro, sob o patrocínio do Estado, via Ministério da Educação e Saúde, estava aberto o campo para a 

"arquitetura nova", como chamavam a arquitetura moderna. Nesta época, cabia ao Ministério da Educação somente 

a responsabilidade sobre o ensino secundário e superior, ficando o ensino básico a cargo dos estados e municípios. 

Isso fez com que o desenvolvimento da arquitetura escolar fosse bastante desigual entre os diversos estados. 

Destacam-se, num primeiro momento, as obras do Rio de Janeiro, sob o governo de Pedro Ernesto. A partir de 1933, 

o Departamento de Educação do Distrito Federal, então presidido pelo educador baiano Anísio Teixeira, constrói 28 

escolas "modernas" na cidade. Os projetos foram feitos pelo arquiteto Enéas Silva, na época Diretor da Divisão de 

Prédios e Aparelhamentos Escolares do Departamento de Educação do Distrito Federal. Anísio Teixeira e o próprio 

governador Pedro Ernesto permaneceram no governo somente até 1935, sendo afastados logo após a "Intentona 

Comunista".

Mas as iniciativas, em casos isolados, espalhavam-se por todo país. Segundo Hugo Segawa, o "edifício mais 

importante ligado à linguagem da arquitetura racionalista no Brasil foi realizado em Salvador", entre 1937 e 1939. 

Trata-se do Instituto de Educação da Bahia, projeto atribuído a Alexander Buddeus, "jovem arquiteto alemão, autor 

de vários bons projetos na Europa e no Brasil" [Xavier 1987, p.60] e também professor da Escola Nacional de Belas 

Artes no período de Lúcio Costa. 0 Instituto de Educação foi construído "pela empresa norueguesa Christiani & 

Nielsen e é um complexo de edifícios ligados por passarelas e entremeados por quadra, piscina e áreas de recreio 

(...)" [Segawa 1997, p.68].
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 
RIO DE JANEIRO, RJ, 1937-45
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA/ALEXANOER 
BUDDEUS.

SALVADOR, BA, 1937-1939

ESCOLA ARGENTINA/ENÉAS SILVA.
RIO DE JANEIRO, 1935
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3 0 temo "moderno" aqui empregado deve ser tomado num sentido um pouco mais restrito; este era o momento de transição entre o art- 
decó e a arquitetura moderna propriamente dita. Os textos elaborados pelos membros da "Comissão Permanente" revelam a falta de clareza 
sobre tema. Pode-se concluir que o que chamavam de "moderno" é uma arquitetura que se aproxima do que hoje conhecemos como art- 
decó. Vale lembrar que o projeto do Ministério da Educação e Saúde só seria iniciado no ano seguinte ao da "Comissão"*

No Estado de São Paulo, as iniciativas dessa época no campo da arquitetura escolar, são bem mais tímidas que no 

Rio de Janeiro, capital do país. Sob o governo de Armando de Salles Oliveira, é criada em 1936, a Diretória de Ensino, 

que em seguida designa uma "Comissão Permanente" com profissionais de diversas áreas que será responsável pela 

elaboração do Plano de Ação Governamental na área da construção escolar. Essa Comissão define uma série de 

"tópicos funcionais, programáticos - e pedagógicos" que orientarão o programa das novas escolas construídas na 

capital. As escolas que resultam do trabalho desta Comissão serão os primeiros edifícios escolares modernos 

construídos no Estado de São Paulos ,Qs projetos das novas escolas foram desenvolvidos numa parceria da 

Secretaria da Educação com a Diretória de Obras Públicas. Pela primeira vez o Estado introduz "procedimentos de 

planejamento, como a realização de um recenseamento prévio, reestuda critérios ideais e possíveis de 

funcionamento da escola, elabora diretrizes para os prédios e realiza os projetos em parceria com a Diretória de Obras 

Públicas." [Ferreira 1998, p.22].
A Diretória de Ensino, também em conjunto com o DOP, publicou os resultados desses estudos em 1936 no livro 

Novos Prédios para Grupo Escolar. 0 livro é um documento precioso na compreensão da evolução da arquitetura 
paulista.

Surpreende, de início, a composição multidisciplinar da Comissão: arquitetos, urbanistas, engenheiros, médicos, 
oftalmologistas, sanitaristas, psicólogos, professores e delegados de ensino.

A Comissão Permanente elabora uma série de diretrizes para a construção dos novos edifícios escolares e as 

justificativas são expostas em textos escritos individualmente por seus membros integrantes. Embora a questão
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i
A compreensão do Diretor de Ensino sobre "arquitetura moderna" é bastante reveladora dessa circunstância. Vaie 

atentar para o arquiteto citado, José Maria das Neves, personalidade fundamental nesse momento, de quem 
voltaremos a falar mais adiante.

Quanto às "escolas isoladas", citadas no item 2, o prof. Almeida Júnior esclarece que "(temos) dentro de quarteirões 

operários, em que se amontoam crianças em edade escolar, 198 escolas isoladas, com as quaes, se houvesse 

prédios, faríamos dez grupos escolares". 0 grupo escolar é enfatizado inúmeras vezes ao longo da publicação como 

solução efetiva para a resolução do problema das escolas.
Sobre os trabalhos da Comissão, o professor Almeida Júnior conclui:

"(...) pela primeira vez. (...) o problema dos prédios escolares soffreu, em nosso Estado, o tratamento rigoroso de 
um conselho systemático de profissionaes especialisados. Não alcançaremos com isso a perfeição, que foge 
ingratamente ao engenho humano, nem satisfaremos ao paladar de todos os críticos (...) A opinião foi francamente 
favorável á arquitetura moderna. Moderno sóbrio, discretamente sentimental, mais próximo do equilíbrio francez, do 
que do arrojo desconcertante das construções mexicanas. A intelligência flexível e o senso esthético do jovem 
architecto paulista José Maria das Neves, que a Secretaria de Viação generosamente cedeu à Directoria de Ensino, 
souberam apprehender com fidelidade e projectar com arte o pensamento dominante, preoccupado em idealisar 
casas escolares simples, alegres e baratas, mas invariavelmente subordinadas, no seu arranjo estructural, á 
educação e á hygiene".[Almeida Jr. 1936, p.34]

As conclusões são em seguida resumidas em seis tópicos, aqui reproduzidos para 

envergadura do programa da Diretória de Ensino do Estado de São Paulo.

1. "Dar logar ás 100 mil crianças das idades e districtos de paz. que. por falta de vagas, se acham fora da escola;
2. Suprimir as escolas isoladas onde a condensação da população escolar o permitia,
3. Reduzir a dois os periodos dos grupos escolares tresdobrados;
4. Dispensar os porões e salas impróprias dos prédios estaduaes. bem como assegurar meios adequados de 
funcionamento á administração e ás instituições auxiliares de educação;
5. Dispensar os prédios alugados;
6. Conservar, dos prédios cedidos gratuitamente, apenas os que o sejam incondicionalmente". (Almeida Jr. 1936, 

P-23J

uma melhor compreensão da
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0 engenheiro e professor da Politécnica Francisco Prestes Maia, então chefe do escritório técnico do OOP de São 

Paulo, escreve sobre a orientação dos prédios em relação à insolação. 0 texto de Prestes Maia é extremamente 

completo em sua abordagem técnica, repleta de fórmulas e coeficientes, chegando a considerar até mesmo 

aspectos como a espessura atmosférica em relação ao ângulo de incidência solar. Mas mesmo sendo um texto 

técnico, Prestes Maia, assim como Almeida Júnior, não se eximiu de fazer certas restrições à nova arquitetura:

Que seriam essas "tolas novidades"? Estes textos retratam um momento singular da história da arquitetura escolar 

paulista. Outros aspectos sobre materiais e técnicas construtivas são abordados nos textos "0 Piso nas Edificações 

Escolares e sua Estructura", do engenheiro Gomes Cardim Filho, e "Sobre a côr das Paredes das Salas de Aula", do 

Dr. Moacyr Álvaro.

0 restante dos textos aborda aspectos programáticos visando à modernização do edifício face às novas exigências 

pedagógicas. Entre os novos programas estão o "auditório-gymnasium", a "sala de leitura" e as "installações de 

assistência alimentar". 0 auditório já constava do programa das escolas normais, a novidade era sua flexibilização 

com cadeiras móveis para novos usos, ginástica principalmente. As salas de leitura, as poucas realizadas, foram 

posteriormente transformadas em salas de aula ou em pequenas bibliotecas. No último item, abordado por Geraldo 

Paula Souza, faz-se a defesa definitiva da implantação da cozinha e refeitório no edifício escolar, acompanhados de 

uma diretriz nutricional.

"Quanto á esthetica, não será ella, na corrente das ideias modernas, que vá protestar contra disposições que a 
hygiene e o bom senso recommendarem. Apenas é preciso precaver os leigos para não receberem como 
architectura 'evoluída' toda uma série de 'novidades', que os antigos não haviam praticado apenas porque eram 
tolice". [Maia 1936, p.59]
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Os primeiros resultados práticos dos estudos dessa Comissão em São Paulo serão a construção de onze escolas na 

capital no mesmo ano de 1936. Do ponto de vista formal, essas escolas são semelhantes às que se fazia no Rio de 

Janeiro e em alguns países europeus. Esses prédios incorporam as novas diretrizes de projeto para a construção 
escolar, tais como implantação mais relacionada com a topografia e menos dependente das divisas do lote, uso da 

estrutura de concreto armado, orientação dos ambientes em função do melhor aproveitamento da insolação e um 

tratamento formal entre o art-decó e o moderno. As inovações no programa também refletem novas perspectivas 

educacionais (ginásio-auditório e salas de leitura) e a preocupação com higiene (vestiários com chuveiros e gabinete 

dentário).
São apenas onze escolas "modernas" que se destacam entre as quase quatrocentas construídas no estado nesse 

período. Uma minoria, como se vê; todas concentradas na capital. No interior do estado a arquitetura escolar pouco 

se alterou em relação às décadas anteriores, apenas o eclético foi sendo substituído pelo neocolonial e mais 

eventualmente pelo art-decó, opção plástica "sempre restrita à entrada principal".

José Maria das Neves (1896-1978) projetou nove das onze escolas "modernas" mencionadas. Formado em 1922, 

pela Escola Politécnica de São Paulo, o engenheiro arquiteto destacou-se como um ferrenho defensor da "adoção da 

arquitetura moderna nos edifícios escolares". Neves foi um destacado aluno de Ramos de Azevedo, tornando-se 

posteriormente professor do Liceu de Artes e Ofícios e da própria Escola Politécnica. Apesar de ter projetado 

inúmeras obras ecléticas, como o Cine Alhambra - "em estilo mourisco" [Saia 1951, p.100], Neves foi figura central 

nas discussões da Comissão Permanente. Na publicação do DOR seu texto intitula-se "A Fachada das Escolas", mas 
é na realidade uma defesa da adoção do moderno enquanto linguagem das novas obras públicas. Neves surpreende 

na maturidade com que aborda a questão do moderno, com uma provável influência dos textos de Lúcio Costa:

"Fazer arquitetura moderna não significa copiar o último figurino de Moscou ou de Paris. A architectura racional exige 
o emprego de materiaes da região, attendendo a condições de clima, usos, costumes etc. (...) Obedecendo a esses
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Aos olhos de hoje, o discurso de José Maria das Neves pode parecer mais maduro e consistente do que sua obra 

arquitetônica, mais próxima de Piacentini do que de Corbusier. Mas são valores que só podem ser devidamente 

avaliados com a distância do tempo. Nesse momento os arquitetos tiveram que investigar e definir rumos sobre os 

quais não se tinha nenhuma clareza.

Os edifícios escolares de José Maria das Neves são relativamente pesados, bem assentados sobre o terreno. Com 

fachadas sempre muito simétricas e austeras, esses prédios sempre tendem a um caráter mais monumental. Entre 

os projetos de José Maria das Neves feitos no DOR destaca-se a escola "Marina Cintra", na rua de Consolação, e o 

"Godofredo Furtado", na rua João Moura, em Pinheiros.
Talvez a mais marcante escola do conjunto seja a da Freguesia do Ó, projetada por Hernani do Vai Penteado, arquiteto 

formado pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1933. 0 projeto de Hernani do Vai é mais 

descompromissado em relação a simetria das fachadas, escapando do caráter algo monumental dos projetos de 

José Maria Neves. 0 arquiteto trabalha a partir de eixos cruzados e volumes de diferentes alturas, conseguindo assim 

um resultado mais leve. Aproveitando o desnível do terreno, a área de recreação coberta foi localizada no pavimento 

inferior em relação ao nível da rua, numa elegante marquise semicircular aberta para o terreno, cujo centro do raio é 

definido pela própria escada do edifício.

Tanto José Maria das Neves como Hernani do Vai Penteado continuaram trabalhando para o poder público após a 

experiência da Comissão. No início da década de 40, Neves integrará uma comissão para desenvolvimento do plano 

piloto da Cidade Universitária da Universidade de São Paulo, onde projeta e constrói o edifício da (antiga) reitoria. 

Hernani do Vai realizou outras importantes obras como arquiteto do DOR sendo a mais conhecida o Aeroporto de 

Congonhas, projetado entre 1951 e 1959.

princípios básicos, crearemos um estylo original para cada povo. Não deve haver temores quanto à monotonia da 
arquitetura".[Neves 1936, p.64].
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Tipologia
0 fator de maior transformação na tipologia das novas escolas era a consideração da insolação na definição da planta: 

"com isso o edifício deixa de ser um volume compacto de salas de aula dispostas com circulação central, para se 

caracterizar por uma planta estruturada por eixos ortogonais onde a circulação possui salas em apenas um de seus 

lados." [Ferreira 1998, p.22). Portanto, a partir desse momento vai sendo superada a idéia de fachada principal, que 

caracterizou todas as escolas até então. Embora a maioria dessas escolas possua uma fachada principal simétrica, 

a apresentação dos projetos com desenhos em perspectiva denuncia a mudança de enfoque.

"Os edifícios são compostos por volumes de formas puras e geométricas - a linha, o cilindro, o paralelepípedo - que 
se compõem ortogonalmente, marcando sobretudo a horizontalidade que, aliada as formas curvas, vão produzir a 
sensação de movimento. As poucas molduras que existem frisam as linhas horizontais da composição e sua 
volumetria. A inexistência de ornamentos dá sobriedade ao prédio e, aliada à opção por formas simples, termina por 
desenhar claramente o edifício e contribui para evidenciá-lo na paisagem urbana". [Ferreira 1998, p.25]

As novas técnicas de impermeabilização empregadas permitiram a supressão dos porões, favorecendo um melhor 

aproveitamento da topografia específica de cada terreno. Lotes mais acidentados puderam ser utilizados para a 

implantação das novas escolas com bons resultados. É abandonada, portanto, nas escolas da capital, a idéia de 

projeto padrão. Outra novidade importante é o uso pioneiro do pilotis, ainda que restrito à “uns poucos casos em que 

o solo favorecia". 0 pilotis permitia a incorporação do galpão ou recreio coberto no mesmo volume do edifício, 

solução compacta valiosa em função do tamanho reduzido da maioria dos terrenos.

Outro aspecto importante incorporado nesses novos edifícios é o tratamento das janelas. 0 tema foi objeto de 

discussões acaloradas entre os membros da Comissão. Optou-se ao final por janelas horizontais rasgadas, evitando 

assim os cones de sombra, e peitoris relativamente baixos, em torno de 1.20m. A boa orientação dos prédios, com 

incidência solar correta nas salas de aula, favoreceu essa solução. A solução de janelas horizontais rasgadas nas 

salas de aula foi possível, não só pelo uso de vigas de concreto, mas também pela diminuição dos pés-direitos 

mínimos exigidos, que chegaram a 3,60m.



Aspectos Técnicos Construtivos

Vale ressaltar, em função da forte influência que promoveu, a consolidação em 1934 do Código de Obras da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, elaborado por Arthur Saboya. 0 "Código Saboya" estabelecia critérios quantitativos para o 

projeto de escadas, sanitários, dimensionamento de ambientes etc.

As onze escolas citadas como introdutoras da modernidade na arquitetura escolar paulista, apesar de incorporarem 

algumas inovações, estavam atreladas às técnicas construtivas tradicionais e as formas do art-decó. Eram os 

recursos possíveis em São Paulo naquele momento.

Dessa forma, a estrutura de concreto armado era utilizada, mas não como elemento organizador do projeto. Seu uso 

era parcimonioso e muitas das escolas ainda possuíam alvenaria de tijolos autoportantes. Apesar do emprego 

inovador de lajes no piso, estas nunca eram utilizadas na cobertura. Os telhados eram convencionais, estrutura de 

madeira e telhas cerâmicas, sempre escondidas por altas platibandas de alvenaria. As esquadrias eram 

invariavelmente metálicas, "consideradas na época de maior durabilidade" [Ferreira 1998, p.22J. Os acabamentos 

das paredes externas eram os mesmos utilizados na arquitetura art-decó da época: massa raspada, composta de 

"cimento branco, cal, areia, grãos de mármore, granito, quartzo e mica". [Segawa 1997, p.65]

Mas não deixa de ser curioso como são edifícios que, mesmo com acabamentos despojados, envelheceram com 

dignidade. Numa entrevista gravada em 1993, o arquiteto Eduardo Corona relembra que as escolas construídas nesse 

período "tiveram um acabamento tão nobre que estão boas até hoje", e cita o exemplo da utilização das "telhas e 

pisos da Cerâmica São Caetano, naquela época a cerâmica mais famosa de São Paulo e estão lindas até hoje", e 

conclui"(...) é o mais caro, e tem que ser, porque é o melhor. Evita a depredação, à obsolescência e o apodrecimento 

do material" [Ornstein/Borelli 1993, p.56].

Apesar do inegável pioneirismo das escolas projetadas pela Comissão Permanente, esses edifícios têm sido 

desprezados pelos historiadores da arquitetura paulista. São raríssimas as menções a essas escolas na bibliografia
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básica da arquitetura modema paulista. Não constam do livro de Bruand (Arquitetura Contemporânea no Brasil], dos 

livros de Carlos Lemos (inclusive do Roteiro da Arquitetura Modema Paulistana), Marlene Acayaba e Sylvia Ficher 

(Arquitetura Modema Brasileira) ou do recente livro de Segawa (Arquitetura no Brasil: 1900-1990). Até o livro de 

Richard Morse (Formação Histórica de São Paulo), dos mais completos, que contém dados específicos da arquitetura 
escolar durante a década de 1930, não menciona essa experiência pioneira. Referências a essas escolas são 

encontradas somente nas raras publicações específicas sobre arquitetura escolar paulista.
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I.C. 0 "CONVÉNIO ESCOLAR": 1949-1954
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►
A Educação no Pós-Guerra

Pelo acordo, conhecido como Convénio Escolar, a prefeitura se encarregaria de:

"São Paulo que nasceu com uma escola a sombra da cruz, se apresentará ao mundo com seu problema escolar 
definitivamente resolvido, honrando o mesmo signo que presidiu o seu nascimento", escrevia José Amadei, 
presidente da Comissão". [Amadei 1951 p.3].
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"construir prédios escolares para cobrir o déficit existente no setor, enquanto o governo estadual ficaria responsável 
^grministrar o ensino. Além de escolas primárias seriam construídos também edifícios destinados a instituições 
complementares do ensino básico e de outros níveis de instrução, ou seja, parques infantis, bibliotecas, teatros, 
centros de saúde, escolas pré-primárias, ginásios, colégios, escola rurais etc." [Ferreira 1998, p.27].

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas, o país passou por novas mudanças. Em 1946 e 

promulgada a nova Constituição, que teria forte influência sobre o ensino e conseqiientemente sobre a construção 

escolar. A nova Constituição obrigava "a União, Estados e Municípios a investirem uma porcentagem mínima dos 

recursos arrecadados na educação primária." [Ferreira 1998, p.27].
Em São Paulo, o problema do ensino era particularmente grave, em função do ritmo vertiginoso de crescimento da 

cidade. Entre 1930 e 1949 foram construídas apenas onze novas escolas na capital, número insignificante perto da 

demanda. Eram quase cinquenta mil crianças sem escola [Duarte 1951a, p.5]. Para enfrentar o problema optou-se 

por um acordo mútuo de colaboração entre estado e município, concretizado em fins de 1948 com a criação da 

Comissão Executiva do Convénio Escolar, encarregada de viabilizar todas as etapas relacionadas com a construção 

de escolas públicas: planejamento, projetos e obra.
A Comissão elaborou, já em 1949, um plano quinquenal, cujo objetivo era eliminar definitivamente o déficit de salas 

de aula até a comemoração do IV Centenário da cidade em 1954. Um plano ambicioso tomado por seus integrantes 
com certo heroísmo.



A Equipe do Convénio Escolar

fP

Os arquitetos e engenheiros do "Convénio" passaram os três primeiros meses de 1949 visitando as escolas existentes 

e tentando compor um quadro estatístico da situação de cada bairro, uma vez que dados e estatísticas precisas não 

existiam. "Visitando escola por escola, bairro por bairro, a extensão do problema se apresentou com ares de tragédia 

à Comissão" [Amadei 1951, p.3], relata o presidente da Comissão, o engenheiro José Amadei. 0 texto de Hélio Duarte, 

também publicado na já referida revista Habitat no 4, descreve bem o início do processo de trabalho:

Para coordenar a equipe foi chamado o arquiteto carioca Hélio Duarte (1906-1989), formado em 1930 na Escola 

Nacional de Belas Artes. Além do Rio de Janeiro, Hélio Duarte já havia trabalhado em Pernambuco e principalmente 

para o governo da Bahia, durante a gestão de Anísio Teixeira na Secretaria da Educação, tendo produzido uma série 

de edifícios escolares modernos significativos para a arquitetura brasileira. Estabelecido em São Paulo desde 1944, 

era arquiteto de experiência indiscutível em construções escolares públicas.

Para integrar a equipe do Convénio, Hélio Duarte convocou mais dois arquitetos cariocas, Eduardo Corona e Roberto Tibau. 

Em seguida juntaram-se à equipe mais dois jovens recém-formados, Oswaldo Corrêa Gonçalves e o engenheiro Emest 

Mange. Foram construídos pelo "Convénio" 68 edifícios na cidade de São Paulo entre 1949 e 1954, um recorde sem dúvida, 

mas dado o ritmo de crescimento da cidade nesse período, um número ainda aquém de resolver o problema. O déficit de 

salas de aula é um problema que, como se sabe, estende-se até os dias de hoje. Mas. o próprio Hélio Duarte adverte:

"Foi absoluta a liderança que Hélio Duarte exerceu na concepção das atividades do 'Convénio' e foi enorme o empenho 
com que assumiu a missão de equacionar os problemas do ensino em São Paulo. (...) Como diretor técnico da Comissão 
estabeleceu novos e importantes rumos às edificações escolares: incorporou princípios e diretrizes em sintonia com 
propostas educacionais avançadas, já discutidas e implantadas em outros países, e imprimiu novas características ao 
edifício escolar, projetado de acordo com os princípios da arquitetura moderna" [Ferreira 1998, p.27].

"Não é a falta de escolas que deve horrorizar no Brasil, mas a qualidade de suas escolas. (...) [Mas como está 
qualidade] não só não melhora, mas, antes, se agrava, força à insistir nesse aspecto do problema." [Duarte 1951, p.4]
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Hélio Duarte trouxe para São Paulo toda a carga de experiência acumulada no convívio com Anísio Teixeira. Educador 

da maior importância, Teixeira (1900-1971) foi um dos signatários do "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova" 

lançado em 1932. Esse manifesto defendia, entre outras questões, a adoção por parte do Estado de uma nova 

pedagogia, onde o foco do ensino era deslocado do "conteúdo da matéria a ser dada" para a "criança a ser ensinada". 

Anísio Teixeira foi Secretário Geral da Educação e Cultura do Rio de Janeiro de 1930 a 1935, período em que 

desenvolveu o planejamento para ampliar a rede de edifícios escolares, seguindo proposta estudada nos Estados 

Unidos no final da década de trinta. Em 1950 foi Secretário da Educação da Bahia, seu estado de origem, durante o 
governo Mangabeira. É nesse momento que Teixeira desenvolve o conceito das escolas-classe e escola-parque, uma 

variação da proposta americana dos prédios tipo "nuclear" e tipo "platoorí'.

-Nesse sistema o aluno permanece na escola em período integral, e o ensino dá-se

priori- contentando-se a Comissão com as pesquisas e informações locais, sempre árduas de colher e quase nunca 
reveladora dos verdadeiras números. (...) Duraram os trabalhos preparatórios acrescidos da procura inicial e 
localização definitiva de novos terrenos para as novas edificações, nada menos de três longos meses, funcionando 
a Comissão com um três engenheiros, um arquiteto, um contador e uma datilógrafa. (...) Examinados todos os 
óbices, avaliados e discutidos seus pormenores chegou a Comissão a conclusão de que necessitaria de, pelo menos. 
5 anos de franca atividade para poder cobrir o déficit apresentado pela insuficiência de vagas no ensino primário".
[Duarte 1951, pp.4-5]



No mesmo texto, Hélio Duarte reconhece que a experiência do Convénio Escolar ainda estava "subordinada, 

infelizmente, ao problema quantitativo", mas faz uma bela, ou talvez mais que isso, uma intransigente defesa da 

qualidade como fator determinante no ensino:

"(...) a característica primordial, arquitetônica, de um grupo escolar, deve estar subordinada em primeiro lugar à 
criança. É para a criança que se faz um grupo escolar, não para os professores, assim como se faz um hospital para 
os doentes e não para os médicos". [Duarte 1951. p.5] I 
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"(...) tudo simplificamos e tudo aceitamos na ilusão de que qualquer cousa é sempre melhor do que nada, o que seria 
verdade se educação não fosse antes 'qualidade' do que 'quantidade'. Não importa 'quanta', mas 'qual' a educação 
que a criança está recebendo. Se a simplificação dos meios e a pobreza dos mestres levam a escola a ensinar a 
criança a ser inexata, impontual, ineficiente, estúpida, mistifícadora. irreal e falsa, está claro que ela não está 
recebendo, pelo menos, um pouco de educação, mas 'péssima' educação. 0 que se supunha ser apenas 'pouco', é 
'pouco e péssimo', e somente menos péssimo porque pouco. Se. pelo mesmo processo, formos com a educação 
até ao nível superior, então teremos 'muito e péssimo'." [Duarte 1951, p.6]

0 Centro Educacional Carneiro Ribeiro em Salvador, projeto de Hélio Duarte e Diógenes Rebouças, foi o único conjunto 

construído de acordo com essa proposta educacional. A experiência em São Paulo foi mais restrita que a de Salvador, 

não chegando a incorporar o conceito de escolas-parque e escolas-classe. Mas a confluência entre arquitetura e 

pedagogia foi, ao menos na fase de projeto, importantíssima. O texto de Hélio Duarte publicado na revista Habitat 

revela um entendimento apaixonado da questão, colocando a criança como protagonista do ambiente escolar:

Outra idéia de Anísio Teixeira recolocada no texto de Hélio Duarte é o conceito de escola como equipamento urbano, 

"como fonte de energia educacional, como ponto de reunião social, como sede das 'sociedades de amigos do bairro', 

como ponto focal da convergência dos interesses que mais de perto dizem com a vida laboriosa de suas populações 

( )'' local a comunidade pudesse promover reuniões de pais, pequenos bailes, cursos para mães e noivas, 

pequenas palestras, cinema e teatro educativos, biblioteca, audições de música, teatro de bonecos e jogos" [Duarte 

1951, p.6].
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Os edifícios projetados pela equipe do Convénio Escolar, apesar da autoria clara e bem definida de cada arquiteto, 

possuem todos características muito próximas. "A produção do 'Convénio Escolar' distingue-se pelo conjunto 

formado por esses edifícios e não pela importância de cada prédio isolado" [Ferreira 1998, p.27].

As escolas são implantadas a partir de considerações da topografia específica de cada lote e da orientação em 

função da insolação. 0 programa é distribuído,em vários pavilhões independentes e ortogonais entre si, conectados 

por marquises, favorecendo sempre que possível, a configuração de pátios com jardins entre os blocos. Nenhuma 

das escolas recorre ao modelo de circulação por corredor central ladeado por salas de aula, prevalecendo sempre a 

solução de corredor lateral, bem iluminado e bem ventilado.

A caracterização dos pavilhões é feita sempre com a mesma lógica, ou seja, salas de aula em dois pavimentos e com 

grandes caixilhos de vidro, blocos administrativos e circulações com uso mais parcimonioso de janelas e o galpão 

abobadado para recreação em estrutura de madeira ou concreto pré-moldado. Sobre o uso do galpão, o arquiteto 

Eduardo Corona, em entrevista gravada em 1993, fez a seguinte ressalva:

■(...) a programação era. de certo modo, imposta pelas autoridades. Ela incluía, o que no meu ponto de vista sempre 
foi inadequado, arquitetonicamente falando, galpões cobertos. Eu achava uma excrescência e, em todos os prédios 
que eu fiz, estão lá' [Omstein; Etorelli, 1993, p.57]

„ úhi„ plpjetps equÍR ,íe slgm do ° 
“ « ta »»» psl0 ,„asp spp fUí bmaM° ,
elegantes. [Ferreira 1998, p.27]



Aspectos Técnicos Construtivos

i:

A Importância do "Convénio"

i

Estes elementos construtivos foram rapidamente assimilados e disseminados em construções de toda sorte como 

símbolo de modernidade. Vale lembrar que iniciativa paralela ao Convénio Escolar é a construção do Parque do 

Ibirapuera, por equipe de arquitetos cariocas sob coordenação daquele que já era o mais reconhecido arquiteto 

brasileiro: Oscar Niemeyer.

"(...) pouco detalhamento e ausência de especificação de materiais de acabamento são características constantes 
dos projetos, denotando um 'fazer apressado' para atender ao ritmo que se impunha" [Ferreira 1998, p.27]
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Os edifícios projetados pelos arquitetos do Convénio possuem um vocabulário arquitetônico muito próximo ao 

utilizado no Rio de Janeiro, fato natural porque eram quase todos arquitetos cariocas; e também natural na medida 

que mesmo alguns arquitetos paulistas também tinham se aproximado dessa linguagem, como o próprio Antigas 

nesse momento.

Assim, é recorrente o uso de volumes prismáticos regulares, em estrutura de concreto armado claramente 

independente. Volumes com coberturas de baixa declividade, em função das telhas de cimento-amianto, em uma ou 

no máximo duas águas, neste caso em forma de "borboleta". São igualmente comuns: o uso de elementos de 

proteção solar, feitos tanto em peças cerâmicas, como em placas de concreto pré-moldado; de delgadas marquises 

de concreto, quase sempre apoiadas sobre delicados tubos de aço; das pastilhas coloridas no revestimento externo 

dos prédios; dos tubos de 10 polegadas embutidos nas paredes, para garantir ventilação cruzada dos ambientes.

É curioso notar como não recorreu a Comissão, em nenhum momento, aos arquitetos paulistas, muitos já 

reconhecidos dentro do quadro da arquitetura moderna brasileira, para contribuir num plano tão ambicioso: 100
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0 arquiteto não esconde, a partir daí, uma certa mágoa com a situação de trabalho a que foram submetidos os 

projetistas do "Convénio":

"Pela primeira vez, os projetos dos edifícios escolares passaram a ter uma conceituação moderna ou 
contemporânea, mais funcional do que eram os edifícios antigos. (...) Começaram a ser adotados critérios de 
orientação adequada para as salas de aula, racionalidade na circulação, eficiência na ventilação e outros. (...) Assim, 
com um certo entusiasmo, evidente nos arquitetos mais jovens, acabamos fazendo projetos novos, diferentes para 
as escolas de São Paulo, que foram sendo aceitos pelas autoridades pedagógicas e principalmente pela engenharia 
municipal, que era quem dirigia a parte tecnológica da produção da Comissão". [Ornstein; Borelli 1993, p.54]

escolas primárias, fora os teatro, centros de saúde e outras construções complementares, totalizando mais de 120 

construções. Embora sejam pouco (re)conhecidas no quadro da arquitetura moderna paulistana, as escolas 

projetadas pelo Convénio são, sem dúvida, as introdutoras da arquitetura moderna no âmbito do poder publico 

paulista. Até então, o estado tinha realizado algumas raríssimas construções que se poderia definir como 

efetivamente vinculadas ao movimento moderno, como por exemplo os hospitais de Rino Levi, ou a piscina coberta 

do Parque da Água Branca, projetada por ícaro de Castro Mello.

Infefizmente os trabalhos da Comissão foram perdendo o respaldo politico dos anos iniciais, inviabilizando a 

concretização integral do plano. Menos de um ano após a publicação da matéria especial da revista Habitat n°- 4, o 

próprio Hélio Duarte já havia se desligado do programa. 0 referido depoimento do arquiteto Eduardo Corona, 

esclarece um pouco situação:



Mais uma vez um programa sério de combate ao déficit escolar é vitimado pela falta de interesse político. Após as 

comemorações do IV Centenário, consolida-se o "delírio das soluções provisórias e de emergência, das escolas 

galpão junto com a prática de aproveitar a rede existente aumentando o número de períodos de funcionamento" 

[Antigas 1986, p.113], rumo que só será alterado em 1959, com a implementação do "Plano de Ação" do Governo 

Carvalho Pinto.

"Eu pedi demissão por que o Jânio Quadros, quando prefeito, começou a mandar bilhetinhos para o 'Convénio 
Escolar', para que fossem feitos galpões de madeira, pois o custo de um prédio escolar equivalia ao de três galpões. 
Mas era uma vergonha fazer prédios assim, não eram escolas, eram estrebarias". [Ornstein; Borelli 1993, p.56]
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Educação e Desenvolvimentismo

0 "Plano de Ação" do Governo Carvalho Pinto

’0 objetivo dos governos desenvolvimentistas era estimular a criação de uma solução habitacional de baixo custo 
na periferia, visto ser ela conveniente para o modelo de capitalismo que se implantou no país a partir de 1930, por 
manter baixos custos de reprodução da força de trabalho e viabilizar o investimento na industrialização do país." 
(Bonduki 1998. p.12J
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«o Seguindo a mesma lógica, muito pouco se construiu em termos de equipamentos sociais e infra-estrutura urbana na 

maioria das grandes cidades brasileiras.

Em São Paulo implantava-se um importante parque industrial, gigantesco investimento protagonizado pela indústria 

automobilística das multinacionais. 0 crescimento da cidade, e paralelamente, o sucesso de seu parque industrial, 

atraíram um grande contingente de migrantes.

Ao final da década de 50. o Brasil vivia um clima de grande entusiasmo em função do crescimento económico gerado 

nos anos do governo de Juscelino Kubitschek. A própria arquitetura moderna brasileira, com os sucessos das obras 

de Brasília, era amplamente reconhecida tanto no plano nacional como internacional. Por outro lado, nesse mesmo 

período, o estado praticamente abandonou a produção da habitação de interesse social e deixou que a periferia dos 

grandes centros urbanos crescesse na base da auto-construção, gerando a explosão de uma mancha urbana caótica 

e sem um mínimo de infra-estrutura. Conforme Nabil Bonduki:



A Convocação dos Arquitetos Paulistas

FAU-USP por ocasião de sua anistia, Artigas não deixou de relembrar o episódio:
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Em seu discurso proferido na

0 ensino público encontrava-se em situação muito precária. 0 Convénio Escolar, restrito à capital, executou somente 

a metade das escolas propostas no plano inicial. Ao longo da segunda metade dos anos 50, em função da pressão 

popular, retoma-se o delírio das soluções provisórias ou de emergência, das 'escolas galpão’, junto com a prática de 

aproveitar a rede existente aumentando o número de períodos de funcionamento (...) vicissitudes que a escola 

pública já conhecia (...)" [Artigas 1986, p.113]

Na área escolar, o PLADI do governador Carvalho Pinto, propunha a construção de quase oito mil salas de aula, sendo 

a metade em edifícios escolares novos. Trabalho de porte inexeqiiível para a estrutura do DOR Entra em cena nesse 

momento o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESR que contrata arquitetos diretamente, de fora dos 

quadros oficiais, para projetar escolas e fóruns. Paralelamente, em 1960, é criado o Fundo Estadual de Construções 

Escolares - FECE, órgão encarregado de elaborar, desenvolver e custear o programa de construções escolares do 

ensino primário e médio no Estado de São Paulo. A partir de 1966 o FECE fica encarregado também da construção 

dos prédios escolares, assumindo progressivamente o lugar do DOR Esta foi a estrutura com a qual o governo do 

estado se reorganizou administrativamente para a execução do "Plano de Ação".

Um plano de emergência, e "para a emergência os órgãos de projeção do estado não estavam preparados" [Artigas 

1986 p 114]. Pela primeira vez na história de São Paulo, o estado convocou em massa "arquitetos de fora da 

estrutura do funcionalismo público" [Artigas 1986, p.114]

Segundo o arquiteto Abraão Sanovicz, o governador Carvalho Pinto havia se reunido com o próprio Juscelino em 

Brasília onde o presidente mostrou a identidade criada entre sua administração e os edifícios que esta produziu, e 

sugeriu que se o governador "quisesse ter o mesmo resultado, seria necessário usar os quadros que tinha em São 

Paulo." [Sanovicz In Revista AU no 17,1988, p.56].
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E segue-se outro trecho do texto "Sobre escolas...", do mesmo arquiteto:

'Assim foi projetado, em tempo relativamente curto, um conjunto apreciável de escolas e a sociedade tomou 
conhecimento da existência dessa reserva técnica que são os quadros da arquitetura paulista". [Artigas 1986, p. 114]

Trata-se de um ponto de inflexão na história de nossa arquitetura, porque é nesse momento, e somente a partir dele, 

que os arquitetos paulistas passaram, finalmente, a participar amplamente na construção dos equipamentos públicos 

e sociais.

Mesmo nesse contexto de aproximação do Estado com os melhores arquitetos, é surpreendente que "inicialmente 

os pedidos do IPESP (...) eram para que as construções não fugissem das soluções usuais em alvenaria de tijolos, 

tesouras de madeira e telhas de barro". Superada essa premissa desconcertante, as escolas passaram, 

ironicamente, a serem verdadeiros protótipos do que a mais sofisticada técnica construtiva possibilitava realizar. 

Optou-se em levar ao limite a tecnologia do concreto armado, material que passava a ter custos mais acessíveis - 

na medida em que a indústria nacional passou a suprir a demanda do país. 0 texto do arquiteto Paulo Mendes da 

Rocha, publicado na revista Acrópole em 1 970, ilustra bem o clima em que foram desenvolvidos os projetos.

' as awes em -
Na verdade, constitui-se um verdadeiro grupo de UatX T 'mP°rtan™ da revlsao dos planos e Programas, 

revelam um notável avanço gerai na Prática profiss^

==—==== 

diqamos assim o afastamento social do arquiteto pela incompreensão de seu papel a desenvoher, ate aque e 
pLo histórico fazia com que nós só conhecêssemos o exercício do traçado espacial ate o nível da residenc.a 

amigo intimo que arriscava o seu passado, a pequena fortuna e algum futuro para botar na maoei u^ovem 
arquiteto. a aventura de acrescentar alguma coisa no espaço urbano de São Paulo desse tempo [KAflNSKf1998.

p.24]
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Mais adiante, o arquiteto confirma serem as duas primeiras escolas projetadas por Artigas paradigmas da produção 

desse grupo de trabalho. Os ginásios de Itanhaém e Guarulhos "foram os modelos básicos desse conjunto de obras" 

[Rocha 1970, p.35]. Projetadas em 1959 e 1960 respectivamente, essas escolas incorporam o "tradicional galpão 

coberto, 'área de recreio', como espaço vital no edifício, um novo espaço exibindo os grandes vãos, a iluminação 

superior, 'janelas para o espaço', paisagem recentemente conquistada destinada à oficinas, teatro, exposições..." 

[Rocha 1970, p.35]
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Em depoimento gravado em 1962, Artigas relembrou seus professores e o tipo de formação que teve no Ginásio do 

Estado do Paraná:

O
oi 
o

«F

.... ..........

cursar o ginásio e o curso secundário.
■0 curso ginasial foi marcante navnda de João Baptista. Na década de 20. o ensino público foi objeto de um conjunto 
de revisões de influência positivista que abarcaram a eliminação dos castigos corporais e a implantaçao do ens no 
leigo universal. 0 primeiro Estado brasileiro a promover uma reforma de ensino foi Sao Paulo, em 1920. Em 1924 
foram reformuladas as escolas públicas do Rio de Janeiro e do Ceará. No mesmo ano. as revisões pedagógicas 
chegam ao Paraná por meio do professor Lizímaco da Costa, professor de fisica no Gymnásio Paranaense. Joao 
Baptista começa a frequentar o ginásio em 1927. tendo sido, portanto, aluno desses pioneiros do pensamento 

pedagógico republicano’. [Artigas 2003. p. 243]

'Os professores do ginásio em Curitiba eram homens feitos na luta republicana, no período do simbolismo, do ponto 
de vista artístico. 0 professor de História Universal era um homem como o Dario Velloso. poeta do simbolismo, 
ardente anticlerical, que nunca se deu ao relaxamento de dar uma aula de história para nós. Polemizou conosco e 
arrasou com o clero brasileiro, com uma veemência enorme (...] Claro que o Dario Velloso era uma expressão mais 
ardente do movimento, mas havia Sebastião Paraná, lizímaco Ferreira da Costa é um nome só conhecido hoje no 
Paraná, evidente, desempenhou cargos políticos, foi secretário da Viação e Educação do Estado em várias 
oportunidades, mas um apaixonado pela exploração do petróleo no Brasil. Em 1928, nas aulas de química que esse 
Dr. lizímaco Ferreira da Costa nos dava, que não eram também tão aulas, ou eram aulas parecidas com as de Dario 
Veloso, a polémica era em tomo da grande sinclinal de petróleo que começava na região de São Pedro no Estado de 
São Paulo e ia pelo norte do Paraná até as margens do Rio Paraná. Estou repetindo as palavras daquele tempo, pois 
nunca uve interesse de confirmar a possibilidade da existência dessa grande sinclinal de petróleo, que para mim só 
existe dentro das palavras do lizímaco Ferreira da Costa, naquela época. Os outros professores, todos eles viviam

paranaenses, com giz de cor. Conseguia despertar no conjunto de alunos de 4» e 5» Z “



riquezas do nosso Estado, morreu lá abandonado, tuberculoso e esquecido. Mas a recordação que me fica desse 
curso secundário é muito menos do aprendizado do que da capacidade que esses homens tiveram de formação da 
juventude, gigantesca, extraordinária capacidade. E aqui eu ligo de certa forma quase que uma porção de atitudes 
que hoje eu sou obrigado a tomar em consonância com esses aspectos do passado, com esse reconhecimento da 
própria realidade da vida que eu vivi quando jovem até a formação do ginásio." [Depoimento a Rodrigo Lefévre, 
outubro de 1962, apud Thomaz 1997, p.37)

□
o 
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Como o próprio Artigas chama a atenção, esses "aspectos do passado", aqui representados na sua própria formação 
escolar, são a chave para revelação de algumas posturas que o arquiteto tomará ao longo de sua vida. Em primeiro 
lugar, é claro para Artigas a importância da educação, que não se limitaria, ao aprendizado, no sentido restrito, mas 
envolveria a "formação” da juventude. Formação aqui entendida também capacidade de análise crítica, evidente no 
termo "polemizar" como substituto de “dar aulas". É explícita a dimensão política do processo educacional para 

Artigas, declarada na descrição afetuosa da memória da escola, e, afirmada na arquitetura que terá possibilidade de 
realizar. Em segundo lugar, deve-se notar a valorização da República Velha, aqui identificada como período de “luta” 
pela emancipação, assim como as expressões "patriotismo" e "anticlericalismo" a ele associados.

“A elite intelectual paranaense estava tão encharcada nos dogmas do positivismo de Augusto Conte que os jornais 
curitibanos exigiam, logo após a proclamação da República, que fosse instituída uma ditadura militar em caráter 
definitivo. Na base do ideário positivista estavam o desprezo ao clero e a louvação da ciência, que desenvolveriam 
a nação a partir de bases racionais. Disso derivou o anticlericalismo curitibano, um dos mais ortodoxos que houve 
no Brasil." [Dudeque 2001, p.262] I

A valorização das realizações republicanas é perceptível em diversos depoimentos e textos de Artigas, entre os quais 
Sobre escolas [Artigas, 1970], possivelmente o mais enfático. Um conhecido desdobramento dessa postura, já no 
campo da arquitetura, ocorrerá no início da década de 1950, com a polêmica travada com todas as vertentes 
historicistas da arquitetura moderna brasileira, segundo as quais a compreensão de património histórico seria 
circunscrita a arquitetura do período colonial. A disputa mais acirrada foi travada com os arquitetos Demétrio Ribeiro 
e Edgar Graef, entre outros, ligados ao Partido Comunista do Rio Grande do Sul.

"Sempre estive em desacordo porque achava que era um património que só defendia o nosso passado histórico ao 
nível do colonial, que nunca soube analisar nossa contribuição no período da República e valorizar o conhecimento

|



Grupo Santa Helena

por artistas de origem muito
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o grupo Santa Helena, formado

Artigas sempre insistiu na importância que teve em sua formação o convívio com os artistas do grupo Santa Helena, 
do qual faziam parte Alfredo VolpL Rebolo Gonzáles, Mário Zanini e Clóvis Graciano. Entre 1936 e 1939, frequentou 
diariamente as sessões de modelo vivo em tomo das quais se reunia o grupo, “para buscar por meio do desenho da 
figura humana, a compreensão do significado mais profundo da subjetividade capaz de organizar o pensamento 
artístico" [Artigas 1989, p.50j.

p* 1 “ s"“01 » «0 3 «ta IW3S

veladamente disputados entre a SPAM (Sociedade Pró-Arte Moderna^ S3'06' Ma'°'

duas associações ligadas aos artistas modernistas. b d°S Art'StaS Modernos|' as

Quase como um contraponto, surgiu informalmente

d0 ecletismo (...) Não houve uma patovra para o dubugras. etc. Não disseram uma palavra sobre a história da 

arquitetura brasileira’. (Artigas apud Corrêa 1998. p.135]

Não é objetivo deste trabalho avançar nessa polêmica, já bastante estudada por diversos autores. Mas ficam esses 

apontamentos sobre a educação paranaense e os ideais republicanos aos olhos do jovem Joao Baptista.
Em 1932. Artigas ingressa na Escola Federal de Engenharia do Paraná. Concluído o primeiro ano, muda-se para Sao 

Paulo para prestar os exames de transferência para a Escola Politécnica de São Paulo (ou Poli), que oferecia 

especialização em arquitetura. Ao ingressar na Poli travou “contato com uma geração de engenheiros e técnicos que 

formavam a elite paulistana como Alexandre Albuquerque, Prestes Maia e Anhaia Mello" (Artigas, 2003, p.243] 

Graduou-se engenheiro-arquiteto, com outros quatro colegas de turma em 1937. No início de 1940, quando ainda 

não tinha completado 25 anos, foi convidado pelo professor Anhaia Mello para ser seu assistente nessa escola, 

iniciando assim sua carreira de professor dentro da Universidade de São Paulo. Artigas permanece como professor 
da Politécnica até 1957.



vindo do Paraná, estudante de arquitetura numa escola de engenharia, e guardando
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"0 Salão de Maio timbrava em ser vanguardista e ousado. Contrariamente, a Família Artística Paulista, desdenhando 
mesmo do rótulo de Modernista, procurava restabelecer um certo equilíbrio, retomar o fio da tração em arte, 
prevenindo e prevenindo-se contra os desvarios e facilidades cometidos em nome da liberdade de expressão. (...) A 
Família Artística Paulista, a nosso ver. tinha como características principais, dentro do movimento modernista, o 
senso do equilíbrio, o respeito pelos conhecimentos técnicos, a crença no 'metier* como elemento imprescindível 
para a realização da obra de arte perdurável. (...) a própria composição daquele grupo de artistas determinava ou 
favorecia semelhante conduta. Constituíam-no, em parte preponderante, alguns profissionais de pintura de paredes 
ou de outros ofícios manuais, providos de inata curiosidade pela pintura artística, e sensibilidade apurada para a 
compreensão de seus problemas. E principalmente daquela humildade que a arte exige de seus fiéis no período de 
aprendizagem. Numa pequena sala do Edifício Santa Helena (...) improvisou-se um atelier, onde se reuniam os 
componentes desse núcleo. (...) Em verdade, poucos movimentos artísticos se revelaram fecundos como o da 
Família Artística Paulista. Ela inseriu, de maneira definitiva, na lista de nossos melhores artistas, meia dúzia de nomes 
pelo menos, que servirão para recomendá-la aos exegetas da evolução das artes plásticas no País. Lembrar Volpi, 
Zanini, Rebolo, Bonadei ou Graciano, aqui mencionados sem preocupações de hierarquia, é lembrar a Família - aquela 
'Paulista Família' em cujo seio se formaram e foram revelados ao mundo da paleta e do pincel". [Almeida 1961, pp. 

51-56]

humilde, muitos dos quais eram pintores de parede e artesãos, que começaram a se reunir em sessões de desenho 
livre na Escola Paulista de Belas Artes por volta de 1936.. Alguns anos depois o grupo transferiu-se para a sala que 
Rebolo alugava no edifício Santa Helena, vindo daí o nome que identificou o grupo. Mário de Andrade escreveu um 
artigo no jornal O Estado de São Paulo sobre o grupo, com o título de Esta Paulista Família. Parte desse grupo ficou 
então conhecida como Família Artística Paulista, e realizou duas importantes exposições em São Paulo, em 1937 e 
em 1939. Esses artistas eram bastante reticentes ao panegírico artístico da vanguarda moderna paulistana, e 
empenhados num aperfeiçoamento técnico que buscava valores na arte moderna, especialmente no expressionismo 
alemão, Kathe Kollwitz e Ernst Kirchner, mas também nos afrescos de Giotto e nas telas de EI Greco. Desta forma, 
eram ignorados pelos acadêmicos de tradição Beaux Arts e distanciados do grupo modernista mais eufórico. Havia 
entre a maioria dos integrantes do grupo Santa Helena uma explícita simpatia pelos movimentos de esquerda (ainda 
que ideologicamente confusos nesse momento), fossem anarquistas, socialistas ou comunistas. Paulo Mendes de 
Almeida assim descreveu o teor desse grupo:



Entre a Arquitetura e a Construção
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A formação politécnica parece ser determinante na arquitetura desenvolvida por Artigas ao longo de toda sua obra. 

Permitiu ao arquiteto exprimir-se, desde cedo, com uma linguagem parceira de soluções técnicas precisas, muitas 
vezes bastante refinadas. Alguns aspectos práticos da vida profissional; negligenciados no curso da Poli, Artigas 
aprendeu trabalhando no escritório de Oswaldo Bratke (Bratke&Botti), onde permaneceu entre 1935 e 1937 
desenhando e acompanhando as obras. Em 1938, recém formado, Artigas foi recomendado (ou designado) pelo 
professor Alexandre de Albuquerque para assumir um cargo na Secretária de Viação e Obras Públicas. Embora não 
tenha permanecido lá por mais de 6 meses, foi onde Gregori Warchavchik o conheceu, convidando-o em seguida 
para participar do concurso para o Paço Municipal de São Paulo. Premiados em segundo lugar, repetiram a parceria 

no concurso para a remodelação da Praça da República, onde foram desclassificados pela "ousadia na própria 

ZZn,«1'T.“sà" "ul“ ” *"*,M| a ae [I omaz 1997, p.61], A partir da Artigas se distanciou profissionalmente de Warchavchik

===. 

residências para a classe média. Consegue com isso para além d t6 C°nStrUld0S'' Sendo a grande maioria 
ISSO, para atem de sua formação politécnica, uma grande experiência

certa simpatia pelos moVrmentos de esquerda, rap.damente se — os — —

sábados inclusive, para desenhar, pintar e discutir arte, conscientes de que só a prát.ca d.ana poderia propor» 
algum desenvolvimento. Representa a negação do impulso criativo e genial que imperava entre os modermst 

paulistanos, isso pode ajudar a compreender, pelo viés da arquitetura, a aproximação com o pragmatismo empírico 
de Wright (assunto que será abordado adiante) e algum desprezo pelos modernistas locais. Artigas, como e sabido, 

sempre manteve certa reserva em relação à arquitetura fantasiosa de Flávio de Carvalho, ou o funcionalismo "de 

fachada" de Warchavchik, uma proposta estética desvinculada da própria técnica que a gerou.
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A Aproximação com Frank Lloyd Wright

"Nesse tempo, era significativo o prestígio do arquiteto americano Frank Lloyd Wright entre os arquitetos de São 
Paulo. Sobretudo quando, no fim dos anos 20, o estudo de sua obra foi introduzido na Escola Politécnica por Victor, 
Dubugras, renovando o ensino tradicional e obsoleto da arquitetural...)'1. [Acayaba 1986, p.15]

nos canteiros de obra, ainda que nos dois primeiros anos, seus projetos fossem em geral "variações ecléticas” 
vinculadas aos valores estéticos de São Paulo.
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A partir da 1939, alguns projetos de Artigas assumem mais claramente princípios da arquitetura moderna, ora numa 
linha racionalista européia, ora num organicismo ligado a Frank Lloyd Wright. Já nos três anos iniciais da década de 
40 prevalecem os projetos wrightianos. Embora Artigas relate que tenha descoberto Wright no final da década de 
1930, quando trabalhava no escritório de Oswaldo Bratke. a obra do arquiteto americano não devia ser desconhecida 

em São Paulo.

As casas que Artigas projetou no início da década de 1940 .eque efetivamente manifestam.uma nítida.influência.de 
Frank Lloyd Wright, são poucas frente ao volume de sua produçãoJO-perígdq, A recorrente comparação dessas 
pequenas casas paulistanas (ainda que acusadas de mansões por Bruand) com as "casas de pradaria" feitas por 
Wright no final do século XIX e início do século XX, parece um pouco simplista. As condições em São Paulo eram 
totalmente distintas, desde o tamanho reduzido do lote, do orçamento da construção, passando por todas as 
peculiaridades da mão-de-obra e materiais locais. Quase todas e.ssasxasas- eram -muito compactas, -longe.das 
generosas áreas usualmente emptegadas.pelo.ar.quiteto americano-nas-!easasde.pradaria".Portanto,.essainfluência 
arquitetônica de Wright deveria ser associada,mais.com.seus-mo.delos.de.habitação.econômtcadçomo o tipo 4-

"Assistente de Anhaia Mello na Politécnica, construtor de residências para a burguesia paulistana, frequentador do 
grupo dos artistas do Santa Helena e ao mesmo tempo com estreitos relacionamentos profissionais com Gregori 
Warchavchik. Em síntese, esse erá o perfil profissional de Artigas por volta dos vinte e cinco anos de idade". [Thomaz 
1997, op.69]

n%25c3%25adtida.influ%25c3%25aancia.de
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■Se pode ser considerada uma obra de exceção sob alguns aspectos, a 'casinha' pode set vista também como 
síntese das pesquisas que Artigas vinha desenvolvendo desde 1939. sob a forma de pequenos ensaios" [Thomaz 
1997,p,114]

limitou ao plano formal, envolvendo a absorção de todo o ideáno do arquiteto americano.

’0s projetos de FrankUoydWngbt chamam a atenção do jovem Artigas pela
mantendo em alto nível um ideal cívico (a liberdade democrática), uma moral construtiva (o respeito a
coisas) e um principio formal (o espaço contínuo)-. [Kamita 2000, p.t 1)

Em alguns momentos de exceção, Artigas pôde aprofundar uma pesquisa tecnológica importante nessas casas, 
adaptando novas soluções arquitetônicas à realidade do canteiro e dos construtores paulistas. Esse esforço de 

interpretação da"arquitetura moderna, no caso a de Wright, tem seu primeiro grande momento na.pequena casa que 
Artigas constrói para si mesmo. Finalmente livre da necessidade de realizar uma arquitetura condicionada ou 

vendável, o projeto é feito com grande desenvoltura, apesar das modestas dimensões. Daí o apelido "casinha1*, onde 

pela primeira vez pôde expor íivremente o que pensava sobre arquitetura naquele momento, definido princípios que, 

das mais diversas formas, serão reconhecíveis em sua obra posterior.

Artigas projetou sua primeira casa em 1942. Construída nos arredores da cidade de São Paulo, destinava-se a uma 
casa de fim de semana para o casal ainda sem filhos.

A implantaçao do volume único de forma independente dos limites do lote, rompe, de início, com a noção tradicional 
de acnada. A construção organiza-se a partir de um núcleo volumétrico claro, onde estão concentradas as 
insi alaçoes, permrtmdo ass.m que os chaminés da lareira e do fogão, a caixa d'água e os caixilhos do banheiro não 

=========



"A casa não tem paredes internas. Somente um volume central, em torno do qual se pode circular, sem interrupção. 
Dá-se, então, a visão em movimento, associada a planta aberta. Há. assim, a valorização do. olhar. A visão, 
entretanto,'não domina tudo ao mesmo tempo. Há uma sequência de visões, como foi observado em Wrighf. 
[Corrêa 1998, p.99]
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entrada. 0 acesso da casa é feito através da varanda, na qual a altura do forro plano não chega a dois metros. Essa 
radical compressão do espaço, além acentuar o aspecto singelo da casa, prepara o percurso, muito à maneira de 
Wright. Transposta a porta de entrada, no interior ocorre o contrário, ou seja, os forros acompanham as inclinações 
da cobertura e unificam o espaço interno. A continuidade espacial exercida pelo piso (e também pelo forro) vai se 
desdobrando no percurso ao redor do volume central. Cada janela se abre numa direção, relacionando cada ambiente 
a um recorte distinto da paisagem. Os espaços de estar, jantar e cozinha vão progressivamente se revelando, assim 
como alguns detalhes: o desenho cuidadoso da lareira (um simples recorte baixo na esquina do volume central), a 
estante de livros pendurada na estrutura do telhado, os peitoris de 40 cm, o grande caixilho que avança em três faces 
sobre o beiral plano. Aí surge a maior surpresa, que tanto o terreno plano como a volumetria externa não indicaram: 
a casa se desenvolve em três níveis, ou melhor, meios-níveis. 0 quarto fica situado meio nível acima da sala, 
formando um mezanino sobre o estúdio, situado por sua vez meio nível abaixo da sala, tudo sob uma única grande 
água do telhado. A relação de escalas é curiosa, no limite do quarto-mezanino em relação ao vazio do estúdio, não 
existe altura suficiente para se ficar de pé. É preciso uma “concessão corporal” (expressão do próprio Artigas) para 

se chegar até o guarda-corpo. Na realidade, a vista para a rua através da grande janela do estúdio só se revela na 

hora em que se deita na cama, como uma última surpresa.

I
A construção é feita com alvenaria portante de tijolo de barro e estrutura de madeira no telhado, recoberto com 
telhas cerâmicas (tipo marselhesa). As paredes foram erguidas como sé fossem ser revestidas, ou seja, sem nenhum 
tipo de acabamento interna e externamente, foram apenas pintadas de branco, conservando uma textura bastante 
áspera. Esse tratamento das alvenarias que se estende aos muros de divisa não impediu, contudo, pequenos 
detalhes internos extraídos do assentamento diferenciado do tijolo, como o desenho dos chaminés e os nichos para 

livros no quarto.
A organização da planta permitiu a resolução da estrutura da cobertura-sem tesouras. O madeiramento principal
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. Implantação num único volume, de desenho sóbrio, singelo e reservado em relação à rua.

. Riqueza espacial reservada ao interior, baseada na continuidade espacial, oferecendo percursos e espaços 

inesperados.
. Achatamento da escala através de alturas muito baixas, que em geral fazem transição para espaços altos.

. Rigor técnico, ou uma moral construtiva, que se revela na atenção à construção e no emprego dos materiais 

segundo sua natureza.
. Distribuição vertical em meios níveis proporcionando uma maior integração entre os ambientes.

. Opção por não esconder com revestimentos as marcas da construção, como identificação ou até a valorização do 
fazer.

X^cotódo espacial da-casiÍÍá comparecer em diversas outras formas ao longo de todo o percurso de 

Artigas, daí a descrição minuciosa desse projeto, resumida abaixo:

Além dos aspectos acima citados, deve-se notar o uso bastante limitado de acabamentos, a eliminação de 

arremates entre matenais distintos, a atenção reservada ao apoio do telhado sobre o muro de divisa, feito com 
delicados pilaretes de madeira.
Estes princípios wrightianos (relação exterior-interior, continuidade espacial e rigor construtivo), comparecerão em 

m^ou menor grau na obra posterior de Artigas. Da sobriedade das fachadas ao seu contraponto na inesperada 
dinamica do espaço interno. podemos entender o movimento como "interiorização" do projeto 

ssxsx m ** -•
direta e sempre associada a outras influências. Projetadas em C°mPareCera Wma mUlt° menos
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casa, no jogo volumétrico que tendp a um mnrvu que tenoe a um cmetismo ou a
- -3 relações de opacidade e transparência, ao

difícil, marcado por forte aclive. Aqui a
A casa Rio Branco Paranhos foi construída sobre um terreno especialmente 

influência de Wright é a mais reconhecível entre todas essas casas.

na obra emblemática desse periodo'. [Ingoyen 2002. p.131]

0 forte aclive do teneno foi enfrentado com o estabelecimento de dois eixos perpendiculares entre si: um paralelo 

às curvas de nível e outro perpendicular, este fazendo com que parte da casa esteja parte enterrada e parte solta do 

terreno. A projeção do estúdio em balanço, a partir de vigas-peitoril de tijolo (laminado e armado), com um telhado 

de beirais profundos, é surpreendente. Demonstra, por outro lado, que também existem outras influências 

wrightianas nesse projeto; um pouco Fallingwater, um pouco Robie House e outro tanto paulistana.
A casa Leite Ribeiro, construída também em 1943, do outro lado da rua, implanta-se sobre lote de forte declive, com 

uma ampla vista sobre o Vale do Pacaembu. Vista da rua, a residência lembra a singeleza da primeira casa Artigas: 

um sobrado de paredes caiadas e janelas venezianas pintadas. Apenas a cobertura de fibrocimento denuncia alguma 
modernidade. 0 programa foi distribuído em três andares: no térreo fica sala e cozinha, no superior quartos e 
banheiro, e no inferior (abaixo do nível da rua), os serviços. Quando se olha a casa do lado do vale, à distância, ela 
se revela outra. A começar pelos materiais: pedra, concreto, tijolo, fibrocimento e vidro. Duas grandes contenções 
de concreto ciclópico, com ângulo de inclinação negativo (invisíveis da rua de cima), delimitam a varanda de serviços. 
Sobre ela projeta-se em balanço o volume da sala, na forma de um balcão de concreto armado aparente vedado com 
caixilhos contínuos de madeira e cobertura de uma água. Os caixilhos recuam nas esquinas evitando a conformação 
do canto, e sobre eles os caibros da cobertura avançam (também em balanço) formando um pergolado na modulação 
das janelas. A parte que acomoda os dormitórios permanece recuada, e o corredor que limita essa face também é 
2 Z d^T C6rta f°™ UnffiCand° °S d°iS telhad0S' A sala P°ssui ™ varanda

onde dois pilares de concreto em perfil trapezoidal invertido sustentam o bloco superior A casa vista do vale 
cravada na encosta, bnlha em meio à monotonia do casario ao redor. ' d° '

A influência de Wright fica nítida nesta face da c— 
desmaterialização do volume através de balanços e de pergoládos, das
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uso dos materiais in natura etc. Entretanto, a fachada voltada para a rua já não indica qualquer semelhança, aliás, se 
contrapõe a outra. Apesar de sua singeleza, essa fachada de alvenarias brancas e pesadas, com janelas standart de 
madeira e telhado de fibrocimento, prenuncia a nova postura que Artigas irá adotar em suas obras dos anos 
seguintes.
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Como ressalta Dalva Thomaz, essa aproximação de Artigas com o ideário do PCB não deve ser, entretanto, 

compreendida como única razão para essa mudança. A pesquisadora aponta outros fatores que devem ser 

igualmente considerados. 0 primeiro seria a aproximação de Artigas com o grupo dos arquitetos modernos para a 

criação do IAB paulista. Juntamente com o arquiteto Eduardo Kneese de Mello e outros arquitetos paulistas, iniciativa 

que nasce como forma de definir novos parâmetros para o exercício da profissão e da inserção social dos arquitetos, 

parâmetros esses já bem mais estabelecidos no Rio de Janeiro. Para a pesquisadora, também não seria desprezível, 

nesse momento, a grande repercussão causada pelo livro Brazil Builds, publicado em 1943. Talvez Artigas "tivesse 
se dado conta que enquanto se empenhava para construir uma arquitetura de características locais, já despontava 

ao mundo uma outra arquitetura reconhecida como brasileira". [Thomaz 1997, p.125] Razões que ficam claras 
tarso de abertura do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos proferido por Léo Ribeiro de Moraes:

e »~ d.de J“ * 08 a,
„ds,s! „ P«u» d. é»— .P— »™ de » apraximaÇa« a «haçe.

Partido Comunista Brasileiro (PCB).

‘Através do grupo de intelectuais e por intermédio de sua esposa, Virgínia, ele passou a travar contato com o PCB, 
e aqui o paralelismo foi imediato. A sua entrada no Partido combinou-se com o início de sua produção referenciada, 
tanto no grupo carioca, como em te Corbusier. (...) Assim, a nova posição político ideológica que adotava, seria a 
chave para a arquitetura moderna racionalista, na medida em que, ela havia conquistado no período imediatamente 
anterior a condição de uma produção nacional, capaz de representar a nação, constituindo-se num elemento de sua 
identidade. Era o projeto nacional-popular que o PCB incentivava, que levou Artigas a inibir o desenvolvimento de sua 
expressão wrightiana, antes de outras caracterizações de cunho político da produção do arquiteto americano, e 
antes das consequências da divisão do mundo em blocos, com a Guerra Fria". [Buzzar 1996, p.249]

d.de


■

"Um clima novo, de efervescência cultural e política, parecia vir se instaurando em São Paulo, de modo mais 
contundente do que entre outros pontos do país. A cidade ganhara importância económica decorrente, em parte, 
das próprias circunstâncias que marcam aqueles anos de guerra, acentuando-se ao mesmo tempo os conflitos 
gerados no interior desse mesmo processo de crescimento". [Thomaz 1997, pp. 138-139)
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Os projetos realizados entre 1944 e 1946 já revelam uma mudança significativa na linguagem. Entre essas obras 

destacam-se o conjunto de quatro residências para Jaime Porchat de Queiroz, a casa paroquial do Jaguaré e as 

residências Riviera Mendonça, Ricardo Ricaldoni e Benedito Levi. Nesses projetos, Artigas simplifica a volumetria, 

que passa a ser também caracterizada pela incorporação do telhado na volumetria, (resultado do uso de telhas de 

fibrocimento), e do revestimento das alvenarias. Aos poucos, os pilares cilíndricos de concreto vão surgindo nesses 

projetos, cada vez com mais expressão.

0 ano de 1945, marcado mundialmente pelo final da II Guerra, é também o fim da ditadura Vargas é o Estado Novo. 

No Brasil o clima se altera, e em São Paulo ainda mais radicalmente:

Congresso. E ele foi realizado em um momento de grande importância na história política de nosso país, porque 
havia, naquele janeiro de 1945, uma efervescência democrática que fazia com que todas as classes buscassem 
novos rumos para nossa pátria". [Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, pp. 19-20]

Neste momento, abre-se para Artigas a primeira possibilidade de realizar uma obra de maior porte, onde será 

possível expressar, de forma mais efetiva, uma visão sobre a cidade. Trata-se do Edifício Louveira, cujo anteprojeto 

foi feito em 1946 para a família Mesquita, que traz como novidade a resolução do programa não em um, mas em 

dois blocos idênticos. Artigas consegue assim diminuir a escala do prédio, que ficou com apenas oito andares em 

cada bloco, e criar, entre os dois, um amplo jardim que se relaciona visualmente com a Praça Vilaboim, situada em 

frente. Relação que se fortalece com a liberação parcial do térreo em pilotis.

"A tipologia e a implantação do edifício Louveira tomaram-se modelos para muitas outras construções em altura em 
São Paulo principalmente pelo modo como equilibraram as exigências de aumento.de densidade populacional por 
área, nas grandes metrópoles com a sua contrapartida, isto é. a ampliação de áreas livres que o crescimento da 
malha urbana impõe". (Kamita 2000, p.15] . ...

aumento.de
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serviço para conectar os dois vestíbulos (social e de serviço) e evitar o devassamento da sala de jantar, as cores 

fortes (vermelho, amarelo, ocre, azul e verde) utilizadas nas fachadas e ainda o mural pintado por Rebolo na entrada 

do primeiro bloco.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos adotaram uma série de ações estratégicas para se 

aproximarem do Brasil, temendo, frente à oscilação de Vargas, um apoio do Brasil ao nazismo. Entre essas ações, a 

mais significativa foi a implantação de uma usina siderúrgica em Volta Redonda, em troca da base aérea para os B- 

25 Mitchel em Belém.

Diversas ações no âmbito da cultura também foram empreendidas, sendo a de maior repercussão no campo da 

arquitetura, a exposição e a publicação do catálogo Brazil Builds, realizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova 

York em 1943. Entre uma série de ações menores, foi concedido um grande número de bolsas para brasileiros 

estudarem nos EUA, entre elas uma para o arquiteto João Vilanova Artigas.

■Em 1946. auge do idílio, Vilanova Artigas obtém uma bolsa de estudos da John Simon Guggenheim Memorial 
Fundation para estudar arquitetura moderna na América do Norte. (...) A documentação relativa à viagem de Artigas 

atSX^S ,
Ocorre, entretanto, que entre o pedido da bolsa no final de 1945 e o embarque em setembro de 194R Arf 

ter mudado o enfoque inicial da viagem de estudar arouitetrira
ministrado nas universidades norte-americanas. PeSqU'Sar 0 ensmo de arquitetura
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Na mesma época aumentava dentro da Universidade de São Paulo a pressão para a abertura de uma escola de 

arquitetura desvinculada, no plano do ensino, da Escola Politécnica. Um fator que catalisou esse processo foi a 

condição de doação da Vila Penteado à Universidade de São Paulo, que expiraria em 1948 caso o palacete não fosse 

ocupado por uma escola de arquitetura.
A questão era como deveria ser formatado esse novo curso, sem recorrer aos modelos derivados das escolas de 

engenharia ou de belas artes, que definiam o ensino em São Paulo e no Rio, respectivamente. Buscava-se um modelo 

de escola moderna, nos moldes da Bauhaus, que por esse período estava sendo implantado nas grandes 

universidades americanas, fruto da migração dos mais importantes arquitetos europeus para os Estados Unidos. 

Entre eles nomes como Walter Gropius, J.LSert, Mies van Der Rohe, Mareei Breuer.

Os desdobramentos dessa viagem serão muitos, tanto no plano do ensino como da arquitetura. Aspectos que foram 

tema de pesquisa para Adriana Irigoyen:

1997. p.27]

“ - * —«. 
nso a onmwtek fc ‘ otoarae' ™ «taWwlfc no MT.
Sba primeira década de atividade profissional ( ) Na pa h™a admirado 6 emuladt>
algumas refe.êncras que pemitem intuir deS“Zpt “p é descobm

Espero que os estudos que eu venha a fazer tragam apreciáveis vantagens para a arquitetura brasileira. Em meu 
país trata-se justamente agora, da reorganização dos cursos oficiais de arquitetura. Nessa tarefa, e na de ensinar na 
minha universidade, poderia colaborar ajudando os arquitetos modernos de minha pátria, se pudesse juntar aos meus 
conhecimentos, a expenência que a América e os seus homens me pudessem proporcionar. A Universidade de São 
Paulo e interessada direta em meus estudos e providenciará a publicação do que eu julgar necessário". [Artigas apud 
Ingoyen2001,p.148l



Casas Paulistanas e Edifícios Londrinenses

Artigas retorna ao Brasil no final de 1947 e logo reestrutura seu escritório com Carlos Cascaldi, que, apesar de ter 

trabalhado ao longo desse período na Secretária de Viação Pública, tinha sido responsável pela aprovação legal do 

edifício Louveira.

Em junho de 1948 é finalmente fundada a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 

ocupando a Vila Penteado. Artigas passa a integrar o seu corpo docente, a convite de Anhaia Mello, onde 

permanecerá até seu afastamento compulsório em 1969. A participação de Artigas na consolidação do ensino da 

FAU será decisiva. Sua participação crescente na definição dos rumos do ensino terá o ponto alto no início da década 

de 1960, quando apresenta o novo programa curricular logo após ter projetado o novo edifício da FAU na Cidade 

Universitária.
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O clima otimista vivido pelos comunistas, desde 1945 com a legalização do Partido Comunista Brasileiro, se altera 

em 1947, com o novo decreto de ilegalidade, reflexo direto do macarthismo americano que começara no ano anterior 

com a conhecida “caça as bruxas". Essa situação obrigará seus membros a viverem um longo período de 

clandestinidade. São os primeiros sinais do período da Guerra Fria, que fomentará um debate ideológico 

extremamente acirrado entre intelectuais, artistas, lideranças políticas e operárias nacionais.

Entre 1948 e 1953 Artigas realiza uma série de projetos significativos, numa linguagem bem próxima à escola 

carioca mas com características próprias. Entre esses projetos destaca-se uma série de residências para a classe 

média em São Paulo e um surpreendente conjunto de obras públicas e particulares realizadas em Londrina. Em 1952, 

vence o concurso para o projeto do gigantesco estádio do São Paulo Futebol Clube,.no recém aberto bairro do

tem por objetivo elucidar a origem de certos princípios que caracterização o modelo paulista. Vilanova Artigas adapta 
e incorpora certos elementos da arquitetura daquele pais, condensando formas conhecidas em uma nova unidade". 
[Irigoyen 2001, p.178]



■Nas casas de Artigas (...1 tudo é aberto, por toda parte o vidra e os tetos baixos - muitas vezes, a cozinha não é 
separada e o burguês que se deixasse levar pela novidade e pedisse uma casa a Artigas, chocado com tão pouca 
intimidade, cego por tanta claridade, se apressaria em fechar com pesadas cortinas as vidraças(...J". [Bardi 1950, 
p.021
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tampas e escadas. A casa é de uma transparência radical para a época, e nesse sentido, chega a ser atípica entre 

as residências de Artigas, mesmo em relação às posteriores. Mas talvez seja a que tenha mais motivado o

comentário de Una Bo Bardi na revista Habitat:

Outras duas casa deram continuidade à pesquisa dos volumes trapezoidais, resultado do telhado em águas 

simetricamente invertidas, ou simplesmente "telhado borboleta". A casa Bitencourt (1949) e a segunda residência do 

arquiteto (1949), projetada logo em seguida. Nos dois casos trata-se de residências térreas e de programas 

compactos. A planta se desenvolve linearmente numa sequência bastante incomum, onde um núcleo de banheiros 

e cozinha divide as zonas de estar e dormir. Os telhados são assimétricos, sendo o maior com altura suficiente para 

gerar um pavimento elevado na ponta, onde foram localizados os estúdios.

Estúdio e sala, além de estarem em níveis distintos, são separados por uma varanda, que está, por sua vez, 

incorporada à volumetria. Surge assim um segundo núcleo na casa, agora definido pelo vazio, que se contrapõe 

virtualmente ao núcleo volumétrico dos banheiros. Esta varanda, estratégica, prenuncia um átrio, ou seja, é o espaço 

aberto para onde se voltam sala e estúdio, além da escada envidraçada que encerra uma das laterais. Como se a 

XaT“'”30 — d" “““ * «uO.
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1. Garage
2. Kitchen
3. Living
4. Terrace
5. Bathroom
6. Bedroom
7. Studio

1. Abrigo
2. Cozinha
3. Sala
4. Terraço
5. Banheiro
6. Quarto
7. Estúdio
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nara a compreensão do desenvolvimento posterior da obra de Artigas.
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Santos projetada em 1949. 0 partido é semelhante ao das casas em "telhado borboleta, ou seja, no 

desenvolvimento linear da planta mediado por um espaço vazio, delimitado lateralmente pela circulação vertical 

(agora em rampas). A volumetria partida e deslocada em meio-nível é também reagregada pela cobertura única-, 

plana e com um pergolado horizontal sobre o pátio. A segunda casa com esse tipo de partido foi projetada em 1950 

para Geraldo Destefani. Essa casa inclui todas as soluções anteriores: rampas, meios-níveis, "telhado borboleta” e 

pátio central. A novidade é o pátio descoberto, configurado como um jardim interno no centro da construção, permite 

a organização de todas as funções da casa ao seu redor.

Além da sempre comentada aproximação com o repertório da arquitetura carioca (ou corbusiana), perceptível na 

simplificação da volumetria, na progressiva expansão das estruturas de concreto, nos revestimentos de pastilhas 

coloridas, nos blocos vazados e nos brises, há que se ressaltar que Artigas não abandona, contudo, algumas soluções 

advindas da obra de Wright. Soluções que ficam muito visíveis em sua segunda residência: plena continuidade 

espacial, o núcleo hidráulico como volume organizador do espaço interno, o expressivo volume da lareira (“solto" na 

sala), o tijolo sem acabamento, o piso de cimento vermelho com juntas espelhando a modulação, etc. Outro aspecto 

interessante, importante de ser registrado, é a afinidade dessas obras com casas feitas no mesmo ano por arquitetos 

como Corbusier (casa Curutchet, em La Plata) ou Breuer (casa para exposição no MoMA de Nova York)
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CASA ALMEIDA

CASA GERALDO DESTEFANI
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CASA CURRUTCHET EM LA PLATA (LE CORBUSIER)

CASA PARA EXPOSIÇÃO NO MOMA 
DE NOVA YORK (BREUER)
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Fronteira Agreste
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Entre !948 e !953 Artigas projeta uma série de obras na cidade de Londrina, interior do Paraná. Pela primeira vez 

surge a oportunidade de projetar para o poder público, oportunidade que em São Paulo só se concretizara em fins e 

1959.0 caráter heroico dessas obras em Londrina transparece na descrição do próprio arquiteto:

■Os primeiras passos em Londrina, em relação à Arquitetura Moderna, vieram principalmente do nosso voluntarismo 
que refletia o próprio espirito da cidade na época. Muitos queriam construir e eu era arquiteto. Mas foi de fato um 
grande desafio para a criatividade de um jovem arquiteto e o ternário proposto para Londrina se enriqueceu com 
certa facilidade. Tínhamos em londrina, uma fronteira agreste, mais vermelho de terra que o vermelho da Revolução, 
mas também o vermelho da esperança que nascia para aqueles que abandonaram seus locais de origem e vieram 
para Londrina em busca de uma nova vida. 0 ano de 1950 foi uma etapa histórica, não só para Londrina, mas para 
o mundo inteiro. É inegável que a forma da estação rodoviária com todas as suas curvas elegantes, tem traços da 
Arquitetura da época. Tínhamos a certeza de que organizávamos uma linguagem de projeto que a própria Arquitetura 
Brasileira conhecia pouco nessa época. Não elaborei nenhum projeto, para Londrina, com intenções isoladas do 
pioneirismo que houve na cidade. Era uma comunidade formada por pessoas que viviam do pós-guerra. Pessoas às 
quais um novo mundo estava sendo oferecido para que o moldassem". jArtigas 1997, p.67]

O contato com a Prefeitura de Londrina foi feito por intermédio do irmão de Carlos Cascaldi, na época Secretário 

Municipal de Obras. Londrina tinha nessa época cerca de 75 mil habitantes, a grande maioria de imigrantes recém- 

chegados do Estado de São Paulo para trabalhar nos cafezais da região.

£ “P“7 ^Ueb preteta contemplavam a possibilidade de contratação de um profissional para atender 
s festoes de utasmo da cidade, através da elaboração de um plano diretor, e outro para projetar as obras

° Pnme'"° CaSCalí' ““ PreSteS M“' Pa'a ° Se9U"d" Ortigas."
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A Casa da Criança se destaca, logo de início, pela disposição vertical do programa no edifício, bastante incomum, 

onde as crianças ficavam justamente nos andares mais altos. 0 térreo era ocupado pelas áreas de administração e 

serviços, incluindo uma grande área para engarrafamento e limpeza dos recipientes do leitel No primeiro andar 

localizavam-se os consultórios médicos e odontológicos, sala de raios-x e demais áreas de apoio. 0 berçário ocupava

algumas obras para empresas de transporte da região e o Country Clube de Londrina, foram desenvolvidos os dois 

projetos que gerariam maior repercussão: a estação rodoviária e a Casa da Criança.

No conjunto das obras de Londrina, a estação rodoviária tornou-se a mais conhecida, até por ter sido uma das 

primeiras construídas no país. A solução, que lembra muito alguns projetos de Reidy do mesmo período, é um 

desdobramento quase natural da pesquisa feita em suas últimas residências. Artigas adota, agora em grande escala, 

o prisma regular que inclui em sua volumetria a cobertura de fibrocimento. Muitas vezes esses prismas são tratados 

como lâminas e empregados perpendicularmente, com variações na altura, muito à maneira do Ministério da 

Educação e Cultura (e de toda arquitetura carioca subseqíiente). A estrutura independente de concreto armado passa 

a ter expressão cada vez mais clara e ousada, seja nos pilares em V do edifício Autolon, seja na delicada sequência 

de abóbodas elevadas da rodoviária. Outros traços comuns são as rampas, interligando'andares distribuídos em 

meios níveis, os brises metálicos associados à cortina de vidro, enfim tudo aquilo que.vinha sendo pouco a pouco 

experimentado nas casas paulistanas. 0 conjunto de obras de Londrina, incluindo obras não construídas como o 

Ginásio e o Hospital Municipal, deu notoriedade a Artigas não só em São Paulo mas no plano da Arquitetura Moderna 

Brasileira.
Entre esses tantos projetos para Londrina, Artigas realiza pela primeira vez um edifício ligado à temática infantil, a 

"Casa da Criança de Londrina". 0 projeto foi concebido como instituição de assistência infantil e destinava-se a 

crianças de seis meses a um ano e meio de idade.

“| ) a obra constitui-se num marco para a questão social, tornando-se a primeira creche da cidade (...) era um prédio 
muito conhecido e apreciado pela população, que recebeu muito bem suas formas modernas". [Suzuki 2003, p.101]
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CASA DA CRIANÇA
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Todo mundo gosta de desenhar, amorosamente, um tema dessa ordem' [Artigas 1989, p.80]

todo o segundo pavimento, havendo ainda um solarium na cobertura, espaço um tanto inusitado, delimitado por 

paredes curvas. A conexão desses andares é toda feita por rampas.

A dedicação que Artigas a esse projeto fica clara em suas próprias palavras proferidas em 1984 durante seu concurso 

na FAU, e certamente pode se estender a todos os seus projetos envolvendo edifícios para o ensino:
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II.C. OS CAMINHOS DA ARQUITETURA NA DÉCADA DE 1950
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"Se nas artes plásticas o debate opunha duas formulações culturais diferentes, duas concepções políticas distintas, 
que buscavam suas raízes na interpretação da Revolução Russa e nos seus desdobramentos artísticos ■ 
abstracionismo versus realismo na arquitetura esta discussão mostrava-se mais tortuosa. Isto porque, tanto os 
defensores da arquitetura moderna brasileira, tal como ela vinha se configurando em termos construtivos e 
historiográficos, como os seus críticos e opositores, eram divulgadores de uma arte realista e pregavam uma 
arquitetura anti-purista. contrária ao 'mecanismo frio da inteligência1, fruto de um funcionalismo cosmopolita que. em 
última instância, tinha origem na degeneração burguesa". [Buzzar 1996. p.193|

Ao escrever o texto "Os caminhos da arquitetura moderna” em 1952, Artigas fez duras críticas à arquitetura moderna, 

representada nas figuras de Le Corbusier e de Frank Lloyd Wright, às correntes racionalista e organicista 

respectivamente. Esse texto, escrito no tom cáustico e raivoso comum ao dos intelectuais do Partido a partir do 

Manifesto de Agosto (de 1950), “exala a tensão do momento político vivido pela esquerda, os embates ideológicos 

do período da Guerra Fria e a consequente campanha contra o imperialismo americano" [Kamita 2000, p.22]. Essa 

crítica dura revela uma atitude extremamente corajosa, na medida em que a sua própria obra estava claramente 

influenciada pelos dois arquitetos, e que até então não indicava propriamente um novo rumo a ser tomado. O texto, 

ao final, convocava os arquitetos brasileiros a “uma atitude crítica em face da realidade". Nesse momento, ao que 

parece, Artigas estava como que se impondo um desafio.

No final do ano seguinte visita a URSS com um grupo de intelectuais brasileiros e seu retorno coincide com um 

período marcado por poucos projetos. Segundo Dalva Thomaz, existem indícios de que Artigas teria se constrangido 

profundamente diante da realidade herdada do período stalinista e entrado numa profunda crise que o distanciou do

0 início da década de 1950 foi rico em debates polêmicos e acalorados no âmbito da cultura. É conhecido o embate 

em torno da arte abstrata, tida como ponta de lança da política cultural imperialista americana, e que cercou a 

realização da I Bienal de São Paulo. No campo da arquitetura essa discussão se manifestou de forma peculiar: 

envolveu o embate entre a arquitetura moderna e a arquitetura acadêmica e sobretudo a vertente moderna 

historicista. Artigas participa das duas polêmicas. Escreve na revista Fundamentos em 1950 o artigo “A Bienal é 

contra os artistas brasileiros", onde se posiciona em defesa de uma arte figurativa nacional.
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O Essa lacuna na cronologia de seus projetos também pode ser compreendida por outro lado, pelo início da obra do 

Estádio do Morumbi, na dedicação às atividades didáticas e, sobretudo, pela intensa militância política [conforme 

entrevista de Júlio Migas a este autor em out/2003). 0 projeto de execução do Estádio do Morumbi foi feito entre 

1952 e 1953, quando Cascaldi deixa a sociedade e segue para Londrina. 0 início da obra do estádio foi provavelmente 

no início de 1954, e Artigas teve papel importante no gerenciamento da obra, de vulto inédito na cidade. Foi talvez 

o que tenha levado Migas a se afastar do cargo de editor da revista Fundamentos, ainda que em seguida tenha 

participado da fundação do jornal Notícias de Hoje e da rádio Espanha Livre, todos veículos de informação ligados ao 
PCB.

* “• “ “ ™ ■*»» «ta Ma s tosfe1la

—çá o d. „ «ri* — (nii «« enwfa »
e 1940, começa a ser ensaiado numa

aasxsssssxssx:
palavra: 'crise”. [Thomaz 1997, p.ZOBj

Outro indício é a entrevista de Jacob Gorender sobre a viagem à URSS em 1953. publicada na revista Teoria e Debate 

em 1990, onde lembrou o desconforto causado entre os intelectuais brasileiros que lá estiveram.

‘Lembro-me de Artigas. um dos principais arquitetos brasileiros, fez uma viagem à União Soviética e retornou 
perplexo e irritado, porque a arquitetura praticada na URSS era antiquada e de mau gosto . [Gorender apud Thomaz 

1997. p.2081
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■(...) a prática arquitetônica de Artigas caminhará no sentido de cuidadosamente desmontar padrões estéticos 
colocados pela 'arquitetura moderna brasileira1. Numa tentativa corajosa, e nem sempre compreendida como tal, 
Artigas iniciará, ao nosso ver, um decidido e sinuoso processo de trabalho que não admitirá mais vínculos ou 
compromissos com ideários pré-estabelecidos. Que ira penetrando nas raízes concretas das questões arquitetônicas 
e se apropriando criticamente do conhecimento universal. Prescindindo da busca de harmonização sob condições 
adversas do binómio arte-sociedade, pela qual tanto se empenhara, Artigas não hesitará em explicitar pelo caminho, 
as contradições imanentes ao universo técnico e artístico da arquitetura em permanente confronto com a realidade 
social, política e cultural do país". (Thomaz 1997, pp. 231-232]

serie de residências e que culminará nos edifícios escolares de Itanhaém, Guarulhos e naturalmente no projeto da 

FAU-USR

Portanto, quando Artigas retoma a prática arquitetônica em 1956, parece amadurecido e decidido a buscar uma nova 

expressividade para sua obra, agora de forma mais independente da arquitetura moderna brasileira. Talvez não fosse 

incorreto supor que após esse momento de revisão mencionado no discurso, chegara o momento de tentar dar uma 

resposta ao seu próprio texto publicado quatro anos antes.

Uma série de casas construídas ao longo da segunda metade da década de 1950 revela o percurso pelo qual o 

arquiteto foi passo a passo reencontrando uma maneira de fazer e pensar arquitetura, embora não exista 

propriamente uma negação de sua obra anterior, ao contrário, soluções já experimentadas são recicladas e 

retomadas com novo vigor. Programas e terrenos muito semelhantes gerando sempre soluções diferenciadas e 

surpreendentes.

-( I a partir do texto Os Caminhos da arquitetura moderna. Artigas assumiu uma nova postura ao demonstrar a 
oposição em termos teóricos, entre o organicismo e o racionalismo, as duas correntes determinantes da arquitetura 

d rna I IA obra de Vilanova Artigas é permeada por essa oposição, ou mesmo se distingue pelo desejo de sua
Leracão resolvendo-se esteticamente em forma de tensão. (...) Artigas tinha uma teoria e sobretudo uma visão
L da arquitetura Buscou uma prática capaz de incorporar as sugestões da realidade e não limitada a um 

p° .,n. mãos as formas, os detalhes e a tecnologia mudaram. Ao longo de sua vida, pela



Casa Baeta (1956)
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A casa Baeta identifica o ponto preciso dessa nova guinada no trabalho de Artigas e a retomada da prática 

arquitetônica após quase dois anos praticamente sem projetar. A construção desta casa surpreende na conjunção 

de referências aparentemente irreconciliáveis: o perfil da casa popular paranaense imbricado numa expressiva 

estrutura de concreto armado de grandes balanços, coberta com telhas de barro, e um interior marcado pelo desenho 

e cromatismo do neoplasticismo holandês. Artigas nesse momento, ou a partir dele, encontra na dialética um 

caminho para expressar com bastante vigor angústias e contradições que cercavam sua vida. De certa forma, esta 

casa contém todas os elementos que serão gradualmente depurados nos projetos seguintes: implantação compacta 

num único volume; definição da estrutura como elemento expressivo e caracterizador do partido arquitetônico; a 

distribuição do programa de forma aberta, se valendo de meios-níveis e a integração do estúdio em continuidade ao 

espaço da sala, aberto mas resguardado pelo meio-nível. É claramente o desenvolvimento de um espaço que já 

estava presente nos projetos anteriores, mas agora radicalizado por uma nova unidade espacial determinada pela 

estrutura (empenas e cobertura) e pela configuração do volume.

Artigas pensa a casa a partir de uma visão sobre a cidade, onde a unidade residencial qualifica o espaço urbano 

através de uma implantação concisa. Em função disso a casa é implantada simetricamente no lote, na forma de um 

retângulo puro, portanto incorporando garagem e serviços na volumetria da construção. Vista da rua, a casa não 

possui qualquer abertura. A empena branca e cega da fachada contrasta com alguns elementos fortemente 
colondos, como o pilar azul e as alvenarias vermelhas. Elementos estruturais distinguem-se, além das cores, na 

textura áspera das fôrmas sobre o concreto.

E possível imaginar a casa Baeta como um sobrado, onde a sala ocupa metade da planta em pé-direito duplo e os 

quartos ficam sobre a cozinha e os serviços. Quartos e serviços na face norte, estar, jantar e estúdio na face sul 0 

mteressante aqui e a cnaçao de um grande patamar elevado cerca de 1 metro do terreno, que parte das divisas 

frontars do lote e estende-se sala adentro conformando o estúdio. Artigas cria assim uma nova topografia para o lote
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onginalmente plano (num processo semelhante, mas oposto ao que tinha feito na "casinha" de 1942, onde o patamar 

escavado e limitado ao espaço interno). Mas se a extensão desse patamar para dentro da sala configura o estúdio, 

externamente ela achata a proporção da casa, e faz com que o balanço de quase 5 metros da empena lateral fique 

pairando a menos de 1 metro do solo. Não obstante, Artigas fecha com alvenarias, em plano ligeiramente recuado, 

o vão sob os balanços, como que lhes tirando a leveza inerente, ou recusando algo da imponência que a estrutura 

gerou. Na verdade substitui a transparência por um plano opaco de forte valor cromático. Como essa solução se 

repete na fachada oposta (fundos), agora sem o patamar, o arquiteto novamente surpreende evitando a continuidade 

visual entre a sala e o amplo jardim, que poderia decorrer naturalmente da solução estrutural.

A estrutura define-se em apenas seis pilares, destacados das paredes e nitidamente assimétricos em relação ao 

corpo da casa, gerando um expressivo balanço da cobertura apoiada nas empenas laterais, que são na realidade 

vigas de concreto. 0 vão central é amparado por uma mão francesa que escora a borda do telhado no pilar central 

(só concretizada numa recente reforma da casa em 1998). Apesar da cobertura em telhas de barro, o telhado se 

estrutura em vigas e lajes de concreto, evitando o madeiramento. Nos ambientes internos a distinção entre pilares, 

alvenarias e empenas de concreto é reforçada com uso de planos distintos, criando segmentações nas paredes que 

são reforçadas pelas cores fortes. 0 piso da sala é feito com ladrilhos hidráulicos coloridos que formam uma espécie 

de painel "mondrianesco", muito semelhante ao piso da casa Rietveld/Schroder (1924), onde cada cor.está 

associada a uma função, deixando entrever, como aponta Dalva Thomaz, uma reconciliação com a arte abstrata.

escada e de cimento preto. S qlie se encaixa n0 conjunto. Tudo está ligado a esse ideário

“■XX* * - “■« -- "■ “
limitações das paredes". [Artigas 1997, p.72]
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1. ABRIGO
2. ESTÚDIO
3. SALA
4. OUARTO
5. COZINHA
6. LAVANDERIA
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Casa Ferreira Fernandas (1957)
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A casa Ferreira Femandes tem um part.do muito semelhante ao da casa Baeta. Nesta casa Artigas explora a idéia 

de uma única cobertura sob a qual desenvolvem-se, em meios-níveis, os diversos programas, agora articulados por 

rampas. Essa cobertura, construída em teto plano com chapas de compensado de madeira e impermeabilização 

asfáltica, apóia-se em duas vigas treliçadas de madeira que cruzam a sala e a varanda. Um muro de pedra estende- 

se desde a ma para o interior da sala de estar, delimitando um jardim elevado na mesma cota da sala, resguardando 

a vista para o interior da casa. A sutil defasagem de eixos entre esse arrimo e a alvenaria do bloco de dormitórios 

conforma a lareira e uma estante baixa na sala de estar.

A largura do lote possibilitou uma planta quadrada, implantada com recuos simétricos, que privilegia os dormitórios 

com a fachada oeste, e resguarda a sala com caixilho em pé direito duplo na face sudeste. Este é um dos raros 

projetos do arquiteto onde existe edícula nos fundos do lote.

A pintura dos caixilhos na cor preta, e o acréscimo de painéis opacos e coloridos em alguns requadros, associado ao 

Pé-direito duplo da sala e sua treliça aparente na cobertura, lembram muito a casa dos Eames (1948) na Califórnia.
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Casa Mendonça (1958)
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A estrutura parte de 8 pilares de seção trapezoidal, mas se em planta eles se destacam pela simetria e regularidade, 

no espaço tornam-se surpreendes. Os pilares partem de níveis distintos, sendo que os pares das extremidades ficam 

perpendiculares aos centrais, solução que será retomada no ginásio de Itanhaém no ano seguinte. A presença desses 

pilares é acentuada pela cor azul aplicada diretamente sobre o concreto desformado. 0 teto da sala de jantar é 

marcado por 2 vigas de seção triangular, cujo ângulo coincide com o da escada. Os guarda-corpos são substituídos 

por largos bancos de concreto. Se na casa Baeta a laje inclinada foi recoberta com telhas de barro e na casa 

Fernandes, Artigas empregou a impermeabilização asfáltica sobre teto plano de madeira compensada, na casa 

Mendonça o arquiteto finalmente realiza a laje plana de concreto impermeabilizada.

A casa Mendonça parte de uma situação difícil: lote estreito em forte aclive. A garagem foi construída no nível da 

rua, e, ao seu lado, localizam-se as rampas que conduzem à casa propriamente. 0 acesso à casa, como nas casas 

de Wright, oferece um longo percurso. Sobe-se dois lances de rampa antes de atingir o nível de acesso. Protegido 

pelo balanço lateral, surge ao final da segunda rampa uma varanda estreita que conduz a porta de entrada, já quase 

no meio do lote. Ao entrar, o espaço desmonta impressão externa insinuada pela sobriedade da volumetria. O 

programa é articulado em 4 meios-níveis em torno de um pequeno espaço vazio e central. A entrada é feita no nível

Ao projetar a casa Rubens de Mendonça, ou simplesmente “casa dos triângulos", Artigas praticamente define uma 

nova tipologia para a casa paulistana. Novamente organiza o programa em meios-níveis, mas agora os articula em 

tomo de um pequeno vazio central, retomando um partido que terá inúmeros desdobramentos em sua obra. A 

estrutura é pensada de forma vinculada ao partido, e foi, como nas outras, calculada pelo próprio Artigas. Pouco a 

pouco pilares e vigas vão se afastando do vocabulário típico da arquitetura carioca e se fundido em formas mais 

contínuas, ganhando uma maior expressividade dentro das obras.

"(...) a estrutura passa a ser concebida não mais como mero arcabouço de sustentação do volume, mas como forma 
expressiva que enriquece e dinamiza a espacialidade da obra”. [Kamita 2000, p.24)
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da sala de estar, que se prolonga na forma de uma varanda sobre a laje da garagem, onde é protegida pelo balanço 

do bloco dos dormitórios. Percebe-se então que o acesso não corresponde ao ponto mais baixo da casa. Meio nível 

abaixo estão sala de jantar e os serviços, ficando os dormitório e banheiros no andar superior, divididos em pares e 

conectados por uma ponte. Entre esses dois níveis, tal como na casa Baeta, localiza-se o estúdio, agora limitado por 

paredes altas mas que não alcançam o teto com pé direito duplo, e recebendo luz por uma janela alta.

Este estúdio, definido como um volume autónomo, opaco e pesado, defasado em meio-nível do restante do programa 

e sem transparências, é o embrião de uma série de espaços característicos das escolas de Artigas; será o atelier- 

interdepartamental da FAU-USE a biblioteca do Centro Educacional de Jaú e o auditório da Escola Técnica de Santos. 

As quatro fachadas foram pintadas em afresco por Rebolo a partir de desenhos de Mário Gruber e Artigas, onde o 

triângulo é matriz do esquema geométrico. A idéia era atribuir valor de superfície ao volume. A partir dessa casa a 

participação de artistas plásticos nas obras de Artigas será recorrente. 0 próprio Gruber ainda faria para Artigas um 

grande mural no ginásio de Guarulhos, projetado em 1960.0 resultado plástico da casa Mendonça foi tão marcante 

que ficou conhecida como “casa dos triângulos", o que talvez tenha desviado um pouco o enfoque que se tem dado 

a este projeto, ofuscando qualidades de um espaço interno que é dos mais ricos na obra do arquiteto.

•Gosto imensamente dessa casa. As cores começaram a me impressionar. Esses triângulos concretistas são azuis. 
A minha intenção era. inicialmente, fazer as pinturas com operários comuns. Uma p.ntura que nao fosse p.ntada, 
mas que fosse um afresco como Michelangelo fazia. Como essas forma são absolutamente «responsavas em 
reteção^à reprodução de aspectos humanos, acabou que nós tivemos poucos trabalhadores que pudessem tocar isso _

arn e t Assim quem acabou executando esses afrescos para mim, foi o Rebolo, sobre um estudo que rizemos 
para trente. «ssmi. q nho abstrat0 se forma tem a
com Mário Gruber. Vejam que na plant ° fezer a casa inteira ser transformada em

. » dn, triângulos" aponta também, ainda que timidamente, a retomada do vazio central a partir do 
A planta da casa erminante seguinte, a segunda casa construída para a
qual se articula o programa, solução que sera
família Bílencourt, construída n. sn.uinta. P-.s — ad-e.
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'Essa casa destaca-se pela estrutura. Trata-se de duas paredes de carga em concreto armado que permitiram a 
resolução do conjunto estrutural, apoiado em quatro pontos. Há um esforço no sentido de resolver as plantas em 
função de um espaço interno próprio, independente das divisas do lote, exíguo, como normalmente são os lotes dos 
bairros residenciais em São Paulo. Essa abordagem do problema permite reunir todo o programa em um só bloco, 
solução que poderia concorrer para a reorganização dos bairros residenciais, em geral de aspecto anárquico, dado o 
vicio de distribuir os programas das residências em pedaços, com edículas e blocos separados". [Artigas 1997 p 82]

A segunda casa feita para a família Bitencourt contém basicamente os mesmos elementos das residências 

anteriormente comentadas, mas representa outro grande passo. Se na casa Mendonça a organização do programa 

é feita a partir de um pequeno espaço vazio interno, aqui ele é assumido como um pátio relativamente amplo e 

descoberto. 0 partido claramente retoma a experiência da casa Destefani (1950), mas a estrutura tem um sentido 

bastante diverso. Pilares e vigas de borda finalmente se fundem num pórtico que envolve toda a casa, caracterizando 

sua volumetria e definindo um espaço interior próprio, de tal forma que as relações entre os diversos ambientes 

tendem a se intensificar ao redor desse pátio. As empenas laterais, verdadeiras paredes de carga que recebem o 

peso das lajes, apóiam-se em apenas quatro pontos, que correspondem por sua vez aos quatro tubulões, suprimindo 

o bloco de fundação. A fusão dos elementos estruturais se faz, portanto, desde o subsolo. Como se a arquitetura não 

se limitasse ao desenho do visível, mas se comprometesse com qualquer forma inerente ao processo de construção.

A organização do programa é feita em dois blocos de dois andares, defasados em meios-níveis e interligados por um 

conjunto de rampas que delimitam o pátio. Característica diferenciada desse pátio é a escala das aberturas. Como a 

sala de estar fica meio-nível abaixo do pátio, surge um inesperado caixilho baixo, limitando esse pátio na face oposta 

à rua Nas laterais, as empenas de concreto, apoiadas em quatro pontos, se aproximam do terreno deixando frestas 

muito baixas, que quase não permitem a passagem de uma pessoa. Os dormitórios estão orientados para nordeste, 

sendo que o do casal volta-se para o pátio, na face noroeste. Como na casa Baeta, os grandes caixilhos da sala e do 

estúdio na fachada oposta ficam protegidos do sol, ou seja, é o prolongamento da estrutura como um todo que cria
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os beirais sobre as

fechamento externo feito com caixilhos de vidro 

cerâmico executado por Francisco Brennand.

A pintura empregada por Antigas nesta obra se desvincula tanto das cores primárias do neoplasticismo como da 

geometria concretista, para se aproximar, talvez, de um repertório popular: branco, cor-de-rosa, azul-daro e ocre.

A casa Bitencourt, também conhecida como "casa dos pórticos", é a matriz de grande parte dos edifícios 

subsequentes feitos por Antigas, especialmente dos escolares. A idéia de que, fundindo os elementos estruturais, 

pilares, vigas e fundações, e ao mesmo tempo ampliando os vão e concentrando os apoios, a estrutura passa definir 

espaços quase que por si só. A casa Bitencourt foi projetada poucos meses antes do ginásio de Itanhaém, a primeira 

escola construída por Antigas, e o paralelo entre essas duas obras é evidente. ■
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janelas. Não existem alvenarias externas além das empenas de concreto, sendo todo o 

e painel. A exceção é o bloco da cozinha, revestido com um painel
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0 texto teve forte impacto sobre os arquitetos brasileiros e logo recebeu respostas entusiasmadas de Mário Pedrosa 

e Vilanova Artigas, que muito habilmente transforma o tom intimista e pessoal do discurso de Niemeyer numa síntese 

que corresponderia não só ao seu trabalho, como à coletividade dos arquitetos modernos brasileiros.

“0 depoimento de Niemeyer é uma síntese feliz do que se continha no espirito de todos os arquitetos sérios do Brasil 
e marca também o ponto de partida para uma nora fase do desenvolvimento de uma arquitetura nacional que, dessa 
forma, mostra o seu rico conteúdo, capaz de novas e mais elevadas manifestações formais." (Artigas 1958, p.225]

A partir desse momento a arquitetura brasileira desenvolve-se de maneira diferenciada. A realização de Brasília 

consolidou e popularizou a arquitetura moderna por todo o país, que passou a se desenvolver com características 

regionais e mais independentes da escola carioca. Surge ainda uma maior afinidade entre o desenvolvimento 

subsequente da arquitetura de Oscar Niemeyer com os arquitetos paulistas

"O Manifesto de 1958 foi prontamente sentido pelos colegas: seu 
esquerdas e certamente tomou-se um ponto de partida para uma 
Paulo, a Tinha paulista”. (Segawa 1997, p.tM)

conteúdo foi seminal para os arquitetos das 
nova linha: um tipo de arquitetura feita em São

X —- p*. pp» •° “de “■Nes,e “ 
texw, em wm de smceraaulwrilKs.oarqyilelocaóotareewihece uma certa subseràènciâ de P8rtellB suas obras 

ao mercado imobiliário, comprometendo a qualidade de sua arquitetura.

■Neste sentido, passaram a me interessar as soluções compactas, simples e geométricas; os problemas de 
hierarquia e de caráter arquitetônico; as conveniências de unidade e harmonia entre os edifícios e. ainda, que estes 
não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas pela própria estrutura, devidamente integrada na 

concepção plástica original'. [Niemeyer 1958, p.222]

Essa "linha paulista" mencionada por Segawa é sempre associada à figura de Vilanova 
arquitetos ligados a ele. em geral alunos, ex-alunos e professores da Far w a . 935 6 Cral°

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
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[Lemos] poderia ter levado isso mais além: 'o que Artigas fez para criar uma arquitetura dele? Fiquei com esse peso 
enorme na cabeça e com a necessidade de dizer: 'que diabo!, se você criou uma arquitetura paulista onde ela está? 
Foram todos esses contatos de concretistas, de ironias daqui pra lá, que podem justificar o equilíbrio todo, e dizer: 
'Você faz uma arquitetura diferente daquela que se faz no Rio'. Ouvi isso milhões de vezes, anos e anos a fio [...), 
uma coisa que nunca quis absorver muito bem porque não tem profundidade maior, não passa de uma querela sem 
sentido." [Artigas 1989, p.50]

i

I

Carlos Lemos, em seu livro "Arquitetura Brasileira" [Lemos 1979] atribuiu a Artigas a responsabilidade pela “definição 

da arquitetura paulista", numa variante que Segawa aqui chamou de "linha paulista". Artigas nunca aceitou de todo 

essa definição, chegando a ironizar essa colocação em sua aula de 1984:

Artigas portanto relativiza a importância de uma eventual escola paulista e também de seu próprio papel na definição 

dessa produção. Querela ou não, essa arquitetura logo foi ganhando novos rótulos da crítica nacional e estrangeira, 

confirmando sua singularidade: linha paulista, escola paulista, brutalismo paulista etc. Mas, no que consiste 

exatamente essa arquitetura? Em primeiro lugar, é evidente que a escola (linha, tendência, etc.) paulista não é uma 

realização pessoal de Artigas, nem de seus colegas e tampouco de seus discípulos isoladamente. E Lemos 

certamente não quis dizer isso. Seria desprezar uma experiência acumulada pelos arquitetos paulistas que vem sendo 

cada vez mais afirmada e reconhecida. Segawa talvez tenha simplificado um pouco essa questão ao apresentar essa 

produção como decorrência direta da interpretação de Artigas sobre o depoimento de Niemeyer, como se a 

arquitetura paulista começasse a partir desse momento.

'■0 caráter mais marcante da arquitetura paulista - a estrutura como arquitetura - é tnbutário das conclusões de
° 1 oqn 1960 ( ) Ao assimilar a autocrítica de Niemeyer, Artrgas encontrou uma sarda de como

Oesde . início • dée.do do >« . — ‘“
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Arquitetura Moderna em São Paulo

8 <

I 
í 
á 

M90 desenvolvimento da arquitetura moderna em São Paulo foi bastante diverso do ocorrido no Rio de Janeiro. É 

assunto bastante estudado e sempre se aponta para as mesmas questões, o Rio de Janeiro como capital federal, 

onde o poder público desde o início da era Vargas patrocinou a arquitetura moderna; a herança da Escola Nacional 

de Belas Artes' a figura de Lúcio Costa como mentor intelectual de uma geração inteira de jovens arquitetos etc. 

Tudo isso frente ao misto de industrialização vertiginosa e (in)conseqúente processo de urbanização em São Paulo; 

ao provincianismo da cidade; à subordinação do ensino de arquitetura às escolas de engenharia; aos arquitetos que 

dependiam do capital privado e em geral atuavam como construtores; ao contingente de arquitetos europeus que 

emigraram en, s» nraia.ia». W* P<W™ • “““"" “ ” ””

padrão à arquitetura da cidade etc. '

■

do Morumbi, a maior estrutura de concreto armado produzida com capital privado no país. E mesmo a sequência de 

residências acima apresentada, que Artigas desenvolveu a partir da casa Baeta tem inequivocamente na estrutura e 

na simplicidade volumétrica a definição do partido arquitetônico. Cabe ainda lembrar projetos como o ginásio do 

Clube Paulistano (projeto por Paulo Mendes da Rocha), e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (projeto de Una Bo 

Bardi), ambos projetados em 1957, e tão definidores do que se poderia chamar de linguagem paulista quanto 

qualquer prédio de Artigas. 1

Além dos projetos mencionados, o próprio texto "Os caminhos da arquitetura moderna", como foi dito, pontuou um 

momento de reflexão, de busca ou afirmação de uma nova diretriz que talvez tenha estreita relação com a origem 

dessa produção que se convencionou chamar "escola paulista".
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Artigas, Jacob Ruchti etc.].
A partir da década de 1960, os arquitetos mais jovens, sobretudo os ligados aos movimentos de esquerda, 

reconhecem nas figuras de Niemeyer e Artigas os dois grandes mestres da arquitetura brasileira, como fica evidente 

no texto de Sérgio Ferro “Arquitetura Nova". Somente a partir de 1968, com o "racha" das esquerdas, a produção 

desses dois arquitetos será mais duramente criticada. Mas será também o momento que a arquitetura moderna será 

mais duramente questionada em todo o mundo.

A Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas couberam papéis bastante distintos na definição da arquitetura brasileira. Oscar 

Niemeyer é reconhecido internacionalmente como o maior arquiteto brasileiro, dono de uma inventividade 

extraordinária e irreprodutível; Artigas compreende o trabalho do arquiteto a partir de sua função social, recusando 

o papel de gênio criador para dedicar-se a projetos exemplares; Niemeyer é capaz de sozinho estabelecer ou alterar 

os rumos da arquitetura brasileira; Artigas empenha-se na construção de uma escola, para tornar a arquitetura 

expressão artística de um saber coletivo; Niemeyer conquista admiradores em toda parte; Artigas forma um coeso 
grupo de discípulos. É natural que nesse contexto, Niemeyer seja reconhecido na grandeza e particularidade de sua 

obra, e a obra de Artigas seja associada a uma escola.
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Apesar de sua crença na necessidade de formar um grande contingente de arquitetos, como única maneira de fazer 

frente aos reais problemas urbanos das cidades brasileiras, aos olhos de hoje, talvez, a grandeza da obra de Artigas, 

cada vez mais, tende a se sobrepor à generalidade do termo "escola paulista".

'(Artigas) não recusou a idéia de uma 'escola' (...) enquanto obra de e para todos. Por isso se afastou da ideia de 
uma 'arquitetura de autor (...). Talvez Artigas tenha perdido essa luta, apesar de muitos arquitectos paulistas se 
reverem nos seus princípios. Talvez, afinal, Artigas se tenha tomado um 'autor. [Milheiro 2001, p.66]

A compreensão do que seria essa escola paulista' passa, para além das mencionadas particularidades do 

desenvolvimento da arquitetura moderna em São Paulo, por uma síntese que Artigas parece realizar a partir de 

meados da década de 1950 e culminou no início da década de 1960. Artigas parece ter conciliado, de um lado, a 

solução estrutural como elemento definidor da forma, que a obra de Niemeyer e de Reidy desde cedo apontavam, e 

de outro, agregou a isso um tipo de espacialidade interior muito peculiar, totalmente diversa da carioca. Essa síntese 

de projeto decorre da própria formação de Artigas: no primeiro aspecto está associada a sua formação politécnica e, 

no segundo, à uma antiga afinidade com o espaço wrightiano.

Artigas vincula solução estrutural com a definição da forma, tendo sempre o concreto armado como ponto de partida. 

Um pensamento que já se manifesta com toda nitidez no concurso para o Estádio do Morumbi em 1952. Poucos 

programas permitem à arquitetura exprimir-se tão claramente como estrutura, ou vice-versa. Vale lembrar que o 

projeto do Estádio do Morumbi antecede construções referenciais como o Parque Ibirapuera, a Escola Brasil-Paraguai 

e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

O desenvolvimento da tecnologia do concreto armado no Brasil permitiu estruturas cada vez mais ousadas com 

grandes vãos ou formas de plasticidade inovadora. Grandes estruturas que geram por si só o espaço. Nesse sentido 

a obra de Reidy cumpre um papel determinante, explicitando a solução estrutural de forma quase didática (deixando 

inclusive o concreto sem qualquer revestimento] na Escola Brasil-Paraguai e no Museu de Arte Moderna do Rio. 

Niemeyer desenvolve esse raciocínio de forma embrionária na Igreja da Pampulha (1942), onde a própria estrutura 

define simultaneamente a forma do espaço interior e .exterior, ainda que sem a concisão que caracterizará seus
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■A solução de um edrficio com volume aparentemente pesado elevado do chão vinha sendo tentada por Oscar 
Niemeyer desde 1960, quando projetara o Museu da Universidade de Brasília, na Praça Maior, não construído. Este 
é um partido estrutural que incorpora a viga com grande altura como elemento delimitador do espaço do edifício. 
(...) O projeto do Museu da UnB inaugura esse partido para com duas vigas de 10 metros de altura, com as quais 
Oscar Niemeyer pretende vencer vãos de 150 metros, criando ambientes com 4 metros de pé-direito no térreo (...). 
A expressividade desse projeto não é decorrência dos desenhos peculiares dos seus elementos construtivos, como 
acontece em alguns edifícios em Brasília, mas do próprio volume, visualmente pesado e aparentemente suspenso 
por uma camada de 'ar comprimido1 aprisionada entre o solo e o prédio." [Cabral 2002, pp.120-121]
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projetos posteriores. No projeto para o Museu de Caracas (1956). esse tipo de percepção em relação à estrutura se 

desenvolve em proporções muito maiores. Niemeyer projeta o museu na forma de uma pirâmide invertida de 

balanços gigantescos, levando ao limite a tecnologia disponível no momento. Tratando as paredes como planos 

estruturais, a iluminação natural é resolvida por uma grande cobertura iluminante, que permite a luz escoar pelos 

planos inclinados da pirâmide até os níveis mais baixos. Após os sucessos de Brasília, particularmente o do 

Congresso Nacional e da Catedral, que muitos julgaram irrealizáveis, Niemeyer projeta em 1960 o Museu da 

Universidade de Brasília (UnB), um prédio que parece definir os contornos da arquitetura paulista subsequente.

Se o raciocínio estrutural já parece amadurecido nesse momento na obra de Niemeyer, esse projeto evidencia que o 

espaço interior característico da escola paulista tem origem diversa. O Museu da UnB foi projetado no mesmo ano 

que o Ginásio de Guarulhos, onde Artigas inaugura na arquitetura brasileira o espaço vazio central, congregador, com 

luz natural zenital, capaz de articular ao seu redor as diversas funções do edifício, intensificando o convívio entre seus 

usuários. 0 edifício da FAU-USP projetado no ano seguinte parece o ponto de convergência entre esses dois projetos: 

a superestrutura de concreto, capaz de definir por si só a forma, e a criação de um espaço interno de grande unidade 

espacial, capaz de impor uma dinâmica própria à vida dentro do edifício. Estava lançado o modelo para a nova 
arquitetura paulista.

O projeto do prédio da FAU-USP e algumas obras que foram finalizadas no início da década de 1960, como o Estádio 

do Morumbi e a Casa de Barcos, trouxeram a tona, principalmente pelas mãos da crítica internacional, a alcunha de
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■As últimas residências que [Millan] construiu em São Paulo revelam uma tendência para o que a crítica, em especial 
a européia, chama de brutalismo. Um brutalismo brasileiro por assim dizer. Não creio que isto se justifique de todo. 
0 conteúdo ideológico do brutalismo europeu é bem outro. Traz consigo uma carga de irracionalismo tendente a 
abandonar os valores artísticos da arquitetura, de um lado, aos imperativos da técnica construtiva que se transforma 
em fator determinante: de outro lado, a forma surgiria como um acidente da solução técnica. Como só o artista 
colhesse, na anarquia das soluções técnicas, os momentos de emoção que não predeterminou mas que surgiram 
ao acaso-. [Artigas apud Segawa 1997, p.150]

•brutalismo" a essa arquitetura peculiar que surgia em São Paulo. Ainda que se possa fazer analogias com o uso do 

concreto aparente ou com a espacialidade interior da escola de Hustington (esta até anterior à fase do concreto 

aparente na obra dos Smithson), talvez seja pouco para justificar o termo "brutalista" à arquitetura de Artigas, que 

aliás não reconhecia muitos valores em comum entre as duas tendências. Reagindo a essa comparação, Artigas 

assim escreveu numa homenagem póstuma ao arquiteto Carlos Millan, conforme citação utilizada por Segawa:

Independente de localizar todas e quais foram as influências que incidiram sobre a arquitetura paulista, talvez seja 
possível indicar alguns elementos que caracterizam essa produção. Normalmente apontam-se os seguintes 

aspectos, a relação serena e discreta do edifício com o entorno e a paisagem, manifesta na simplificação do volume 
e na sobriedade da forma exterior; vigorosas estruturas que participam da própria definição da forma; a ênfase na 
riqueza do espaço interior, vazio e iluminado zenitalmente, quase com um contraponto a sobriedade exterior. 
Circulações abertas, generosas e o uso extensivo das rampas e dos meios-níveis; a forte presença do concreto 

srrnado aparente, material da estrutura que se expande para paredes, bancos, guarda-corpos, divisórias e mobiliário, 

dessas^me ? ° qUaMlCa deSqUahflCa nenhu™ arQuitetura propriamente, pois a partir

.i- “ T™ af‘“tas e ,ata»»* p»

wduçí“00 ““esc* 
Artigas trata seus edifícios com certa conten ão 10™^ ™'S tiP° claSSÍflCaçã0-
didática capaz de expressar antes de tnrtõ - ' bUSCand°evidenciar o desenho da estrutura, com numa
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apoio e garantindo a forte expressividade da arquitetura. Tal como Niemeyer e Reidy. Mas o curioso e que. vistas e 

perto, essas estruturas estão tão próximas do solo que é possível tocá-las, ou seja, tornam-se táteis e algo 

vulneráveis. Perdem a imponência prometida pelo desenho.

É comum a quem visita uma obra de Artigas que apenas conhecia por fotos, ficar surpreso com a escala da 

construção, que sempre se mostra muito menor do que imaginava. A viga do vão central da Casa de Barcos, por 

exemplo, paira elevada a menos de 2 metros do terreno. Tanto que é comum a Artigas o recurso de rebaixar o 

terreno, ou enterrar parte do programa, para "achatar* a construção. Além da Casa de Barcos, isso fica evidente na 

casa Viterito (1962). Artigas preserva na cota alta do terreno apenas sala e bloco de serviços, rebaixando ao 

pavimento inferior a porção íntima do programa (dormitórios e banheiros). Desta forma realiza com toda liberdade 

uma estrutura que paira sobre o solo, limitada a quatro pilares e duas vigas de concreto, com balanços simétricos de 

9 metros. A casa Vitento fica num exíguo lote urbano, cercado de construções enfadonhas dos dois os lados, tendo 

alguma vista apenas no fundo do terreno em declive. Não interessando a relação lindeira com os vizinhos, Artigas 

‘ spós .s«,»ls»« . * ,1!endo m esss esMun abso|utamente incomum

“ 1190 kâ9l Os c. ,te com t mam úa alMa 

zzzr,T'"u“'e*“,*’s""sós“^ levada ao limite na casa Martiram (1968). * M

Outro ponto importante é o uso extensivo do concreto aparente II 

das tábuas queomoldaram, expondo uma irregularidade £

tempo. Mas para Artigas esse tratamento (ou falta rioi a a 9° ant'9°' des9astado e corroído Pe’°
3 ° a°COncreto SU9ete também um outro sentido. Dizia
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Há uma poética extraída dessa ambiguidade que surge entre a rusticidade do trabalho operário e o saber cientifico 

representado pelo desenho. 0 concreto é moldado em formas toscas de madeira, cuja execução é difícil. O manuseio 

do concreto as desloca e as deforma, resultando normalmente num sólido muito menos preciso do que o definido 

pelo desenho. Esse grau de deformação acaba indicando a qualidade da mão-de-obra.

0 concreto aparente de seus edifícios, torna-se cada vez mais denso, opaco e pesado. No mesmo movimento, 

Artigas começa a retirar das fachadas as janelas. Coloca-as em planos recuados ou simplesmente as elimina. O 

caráter dos edifícios começa a assumir outra dimensão.

■(...) Artigas começa a eliminar as janelas, pelo uso destacado da empena destacada do plano de fechamento, o que 
da profundidade a fachada e, principalmente, um aspecto primitivo dramático - pelos vãos escuros, em contraste 
com a luz na empena. Esse gosto foi observado na obra de louis Kahn e identificado com o desejo de dotar a 
arquitetura moderna da dimensão histórica que lhe faltou, entretanto, não pela linha historicista, mas pelo resgate 
de valores arquitetónicos arquetípicos". [Corrêa 1998, p.156]

contrário, quer estampá-las no concreto como um testemunho da dificuldade do fazer.

'Aquecer cortar dobrar, deslocar podem descrever atividades dignifrcantes. aptas a submeter as coisass a> deslgnms 

humanos. Mas servem também para indicar tarefas exaustoras. A degradaçao provocada por es
trabalho impregnar homens e mulheres, maltratar seus corpos e mentes. [Naves , P

“ ’ '»«• «W * i*«. o há ™ rato totanta. O espaço

"• “ I—. necessita ao. apre-Oo 0*

Z «Z Z h“ a “ “ !“d“” »» — *■
u espaço interior na obra de Artioas nãn
construído, enriquecido e depurado, como tão clatameZ”16' deSC°berta' f°' Se"d° Paulatinamente 

de Wright. tão evidente na "casinha" de 1942 a problem 8 COnt™dade espacial advinda

de transparências internas (casa Artioas <íp 1 oxm da íelaçao exterioi7interior, as cores fortes e a busca

”>™Orgáni.ia„,toSa Destefani de
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1950), a participação da estrutura como elemento expressivo também do espaço interno (casa Baeta de 1956), o 

uso das rampas, estendendo o percurso e afrontando o imediatismo das escadas, e finalmente a incorporação de 

tudo isso com a circunscrição da intimidade doméstica pela própria estrutura. Ao combinar sofisticação estrutural 

com contenção formal, sobriedade volumétrica com riqueza do espaço interior, fluidez e continuidade espacial com 

intimismo, Artigas consegue estabelecer a base para sua arquitetura de dimensão pública, manifesta com toda a 

clareza nas escolas e clubes projetados no início da década de 1960.

Paulo Mendes da Rocha certa vez afirmou que "você tem que inventar a arquitectura de acordo com a sua visão de 

mundo, e completou Isso é Artigas!" [Milheiro 2001, p. 53], Nessa busca por uma arquitetura capaz de expor uma 

visão de mundo, Artigas não poupou esforços. Com sua perspectiva de transformação do futuro, para construção de 

uma sociedade mais digna, o arquiteto certamente confiava numa nova educação para as crianças. É natural que, 

nesse contexto, sejam as escolas os edifícios que mais claramente representem esse ideal.



III. AS ESCOLAS DE VILANOVA ARTIGAS
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III.A. CONSTRUINDO UM MODELO
GINÁSIO DE ITANHAÉM -1959

GINÁSIO OE GUARULHOS -1960
GINÁSIO OE UTINGA-1962

CENTRO EDUCACIONAL DE JAÚ -1962
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Asquatro primeiras escolas apresentadas decorrem diretamente do Plano de Ação promovido pelo Governo Carvalho 

Pinto em 1958, iniciativa que pela primeira vez, convocou escritórios de arquitetura particulares a projetarem para o 

Estado. Não havia um novo projeto pedagógico definido para amparar o desenho dos novos edifícios escolares. 

Artigas se aproxima dos 'trabalhos dos pensadores da pedagogia brasileira moderna, Fernando Azevedo e Anísio 

Teixeira". [Artigas 2003, p.250j. Esse primeiro conjunto de projetos busca a construção de uma nova tipologia de 

edifícios escolares, experimentando uma série de inovações técnicas e espaciais, que ampliaram o repertório de 

formas da arquitetura moderna brasileira. São edifícios exemplares. A escola de Itanhaém, projetada em 1959, 

introduz a idéia de abrigo, onde todo o programa é livremente disposto sob uma única cobertura. Nessa nova 
organização espacial, a estrutura cumpre papel definidor sobre a forma. No ginásio de Guarulhos, projetado no ano 
seguinte, Artigas acrescenta às conquistas anteriores, os meios-níveis e o espaço vazio central, ao redor do qual o 
programa se distribui. Esse espaço, introvertido e iluminado zenitalmente, é inaugural na arquitetura brasileira, e será 
“ , to PMe* Jrqo-Ietul, p,uhsla dssanrtids DS dfada de |g60 0 gWsio de utjnga é uma

d. fctaW espaçai d. de Guaru|hos à tecnologia d. ceno.et. pré-moldado. buscando um no» 
p.d.» taU» paia s dscob. „ c,fc Edutscim| Je Jaú apesa( saa p omb ,m se

““ ““ « ucn pe*ISde.biperWcd
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d.d® rfMds P» Go». «• «0 de & Pauta. 0 P— praielo desenvolvido fo. 0 Fórum para 
cidade de Promissão, no interior do estado. Em seguida, é convocado para projetar, em carater experimental, uma 
pequena escola ginasial no litoral. A E.E. "Jon Theodoresco"; projetada em setembro de 1959, na cidade de Itanhaem, 

subverte a lógica até então aplicada aos projetos escolares em São Paulo.
A primeira escola projetada por Artigas define-se numa única cobertura que abriga os três blocos do programa (aulas, 
administração e sanitários) e a área de convivência, ou pátio de recreação, criando um sentido de integração 
inaugural na tipologia do edifício escolar brasileiro. A assimilação do antigo galpão no corpo principal do prédio nâo 
era novidade, sendo já utilizada em 1950 por Oscar Niemeyer, no projeto da escola de Diamantina, por Reidy na 
Escola Brasil-Paraguai em 1953, e nas últimas escolas do Convénio Escolar. Entretanto, em todos esses casos, as 
escolas eram resolvidas em dois ou três pavimentos, ficando o pátio de recreação no térreo, em pilotis, separado das 
salas de aula, sempre localizadas nos pisos superiores. A novidade da escola de Itanhaém é a assimilação do "galpão" 
não mais como anexo de um edifício principal, ou como pilotis, mas como o espaço de integração orgânica das 

n e sas atividades. Desta forma, espaços exclusivamente destinados à circulação praticamente desaparecem da

*“ “ses “es tesa «ruiura! tradicional da

* w. «fad.,«22 22S2222Z7>"7 w Nieme”'calculado por Joaquim Cardozo. 0 uso de „m , S Pa° °'na fabnca de biscoitos Duchen' Proieto 
generosos, não somente a fluidez necessária p^ P°rt'Cada - a1™00' permitiu- com seus va0

■ Mas o uso mais marcante do sistema de pórti ° COnvivancia'como def™ plasticamente o edifício, 

por Affonso Reidy em 1954, num aprimoramento d -° M°derna do Rio de Janeiro, projetado
antes. 0 texto escrito por Artigas para a publicação d eStíUtUra'da ^scola Brasil-Paraguai projetada um ano 
na justificativa da técnica empregada: S'°na revista Acrópole, em 1961, é bastante enfático

0 concreto armado é material que se ’ ~

________ O eamen °denlat*e'ra'ma's calhas e telhados (...).
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No projeto para o Ginásio de Itanhaém tivemos que enfrentar, do ponto de vista construtivo, toda uma série de 
preconceitos, na maior parte justificáveis, contra o emprego de estrutura de concreto armado naquela região do 
litoral paulista". [Artigas 1961, p.241 ]

ata-se da primeira escola paulista a ser construída com laje plana e impermeabilizada. 0 concreto armado 

empregado sem revestimento, registra o relevo das formas de madeira, imprimindo na estrutura as marcas da 

construção e atribuindo um caráter mais despojado ao edifício. É importante registrar que na primeira casa que 
Artigas construiu para si mesmo, em 1942, o tijolo foi assentado sem qualquer preocupação com o acabamento. Na 

casa Leite Ribeiro, construída no ano seguinte, o arquiteto executou um balcão em balanço com estrutura de 

concreto aparente apoiado, por sua vez, sobre contenções de concreto ciclópjco. Essas experiências, feitas desde o 
começo de sua vida profissional, demonstram o interesse do arquiteto em registrar em suas obras o fazer da 
arquitetura. Manter essas marcas impressas no assentamento dos tijolos ou nas fôrmas do concreto, parece 
significar para Artigas um respeito por quem as construiu. Assim como expõe uma tensão entre o saber, 
representado pelo desenho, e a dificuldade do construir, estampada nas marcas do concreto.
A estrutura do Ginásio de Itanhaém, no entanto, não se limita à simples repetição dos pórticos; os pilares das pontas 
são perpendiculares ao sentido da estrutura, facilitando seu travamento e, ao mesmo tempo, permitindo acessos 
mais generosos para a escola. Esses pilares de exceção têm outro desenho e são pintados de vermelho, gerando 
uma dinâmica no espaço interno (essa pequena liberdade no desenho da estrutura terá desdobramentos curiosos em 
obras posteriores). Da mesma forma, a cobertura não é continua, libera uma faixa descoberta entre dois pórticos de 
forma a trazer mais luz para o pátio e principalmente para os banheiros. Pequenos desníveis no piso dó pátio coberto 

distinguem, de forma bastante sutil, o uso dos espaços, como por exemplo, a área de convivência e o espaço da 
cantina Nos espaços internos, o desnível permite que as pequenas salas administrativas tenham uma altura menor 
do que as salas de aula. Externamente, o tratamento desses desníveis, com muros de pedra que extrapolam o limite 
da cobertura, vincula ainda mais construção e terreno, afirmando o desenho do edifício como elemento qualfcador 

taadX escala à. condições d. *» * sáà de — to I—os. Wk.

o próprio Artigas:
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■(...) apesar da relativa modéstia de orçamento que não permitia, de forma alguma, soluções mais requintadas, tanto 
o problema do calor como o da umidade. foram plenamente resolvidos. 0 prédio dispõe de ampla ventilação cruzada 
e a disposição da cobertura cria um beiral generoso, frente às salas de trabalho, que garante ampla proteção contra 
os raios diretos do sol. em geral, causticantes. A sombra, no litoral, é sempre agradável quando combinada com a 

brisa constante que vem do mar.- [Artigas 1961, p.241 J

Artigas, mais uma vez, aproxima-se das escolas de Diamantina e Paraguai utilizando pilares inclinados para fora da 
projeção do edifício, proporcionando um amplo beiral para a proteção das salas de aula. 0 isolamento térmico da laje 
de cobertura foi resolvido através da aplicação de um forro na face inferior das vigas, gerando, em função da grande 
altura dessas peças, um razoável cofre de ar. A proximidade em relação ao mar exigiu também cuidados no emprego 
dos materiais:

"0 clima do litoral, o ar salitrado do mar, não permitem o emprego de caixilhos de ferro, calhas, condutores de ferro, 
nem dobradiças comuns, que facilmente se oxidam e desaparecem. Essa foi uma das razões para empregar a 
ventilação pelo peitoril; solução simples e cômoda para o caso de caixilhos de madeira" [Artigas 1961, s/ numeração)

E, finalmente, até a qualidade da mão-de-obra local foi considerada:

'Procuramos detalhes simples, exageradamente simples, partindo do princípio de que a mão-de-obra à disposição 
dos construtores não seria capaz. 0 acompanhamento da construção nos deu razão de sobra". [Artigas 1961, s/ 
numeração]

Outra caractenstica marcante nessa escola, mais raramente lembrada, é o cuidado em relação à escala dos 
ambientes. Pela primeira vez se realizou uma escola com um pé-direito de três metros nas salas de aula, bem abaixo 
da altura então correntemente utilizada. Esse mesmo pé-direito é utilizado também no pátio de convivência, de forma 
" “ZZ " “1,e ” "risacou essas apçóes coe» uma 

■ZZ ZZZZ”' ’ “ ““ **• ‘ W -*» 
sntwda. mafe ao mo sZZrasÒ'™' óomésta tem a escola

i-r. tecl" ’“e cha™óe uma escala "mais
Nesse sentido, vale reforçar a importância das cores fortes aXm .

' qui empre9adas também de forma pioneira. Nos prédios
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realizados pelo Convénio Escolar, a utilização das cores foi bastante restrita. A parede que marca a entrada da escola 
recebeu um painel cerâmico de Brennand retratando o Padre Anchieta. Artigas, para viabilizar o painel teve de que 
arcar com os custos pessoalmente, lembrando a atitude de Niemeyer na Obra do Berço (1937). onde o próprio 
arquiteto carioca pagou pela colocação do brise soleil:

"(...) acabei pagando a colocação do mural na frente da escola. As professoras não gostaram muito porque o 
Anchieta do mural, feito pelo Brennand, é um pouco difícil de ser assimilado pela cultura delas. Mas é uma das coisas 
mais bonitas que já vi" (Artigas 1997. p.85).

No croqui de anteprojeto feito por Artigas, a ideia de um painel artístico marcando a face da entrada já existia 0 
desenho contem também a escultura de um busto sobre um pedestal. Na realização da obra somente o pedestal de 
pedra foi construído, nunca tendo recebido qualquer escultura. Curiosamente, esse pedestal vazio foi repetido em 
algumas obras posteriores do arquiteto, como se vê, por exemplo, na entrada da Casa Elza Berquó.
Ao contrário de todos os edifícios escolares produzidos até então, o Ginásio de Itanhaém não possui um acesso 
definido. Portão, marquise, escada ou rampa, são totalmente suprimidos do projeto. Trata-se de uma cobertura 
pousada sobre o chão, inteiramente vazada, onde apenas as salas (de aula e administrativas) possuem portas, num 
gesto radical de abertura da escola para a comunidade e para o entorno.
Para concluir, pode-se dizer ainda que cada simples aspecto experimentado de forma embrionária no Ginásio de 
Itanhaém, teve, de algum modo, um desdobramento em suas escolas posteriores: a relação linear do edifício com a 
paisagem, a grande cobertura unindo organicamente blocos funcionais independentes, a estrutura definindo 
plasticamente o edifício, o pátio como elemento organizador em substituição aos blocos isolados, o concreto 
aparente, a laje plana impermeabilizada, a recusa em definir acessos precisos ou o fechamento do prédio com 
portões e gradis, o uso das cores primárias, o uso de desníveis para zonear atividades específicas que devem 
permanecer integradas, a incorporação de painéis artísticos na arquitetura, a parede lousa e até o escoamento das 
águas pluviais pelos pilares. Ainda assim, todas essas soluções parecem acanhadas quando a comparamos com suas 
sucessoras, as escolas de Guarulhos e Utinga; mas seu papel embrionário foi fundamental. Tanto em seus aspectos 
programáticos como construtivos, o ginásio de Itanhaém registra, com toda a clareza que a arquitetura pode 

proporcionar, o preciso momento de mudança no caráter do edifício escolar paulista.
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A segunda escola projetada para o IPESP Unstituto de Previdência do Est^ 
situada na área central de Guarulhos. Tudo o que de certa maneira se anuncia na escola de Itanhaem e agora 

plenamente realizado, tanto nos seus aspectos técnicos como nos espaciais. Em Guarulhos, não só o programa e 

bem maior, como a topografia do terreno é mais complexa. Localizado num dos pontos mais altos da cidade, o E.E. 

■Conselheiro Crispiniano" implanta-se de forma bastante distinta, criando uma forte relação entre edifício e paisagem, 

atípica da arquitetura praticada em São Paulo naquele momento. 0 edifício mostra-se para a cidade como uma 

espécie de ponte, delicadamente pousada sobre o solo.
0 ginásio de Guarulhos, como o de Itanhaém, define-se num único volume, caracterizado por uma estrutura porticada 

de concreto. Da mesma forma, o programa é organizado em blocos funcionais, dispostos sob essa grande cobertura. 

Também não existem portas ou acessos muito definidos, podendo-se entrar e circular no interior do edifício de 

diversas maneiras. Um primeiro acesso à escola é feito pela cota baixa do terreno, pela fresta resultante entre o 

volume horizontal elevado da escola e a depressão na topografia. A pequena altura dessa entrada prepara a 

amplitude do espaço interno. Faz com que o entrar se prolongue, ou que a apreensão do espaço interno não seja tão 

imediata.

t» w m ,ó,„ * „-nc.„ shuad0 nama cata jntmefcna em ielaç.o aos pisos da

™ “ distancia 
itráçâolenU.lsctalsXíTeZ’“fc'™Sd° WÍW°' ° “S° d’ 

que limita o pátio do auditório tudo co ^P^ ° P'ntad° P°r Mario Gruber na parede 

Os programas específicos das atividades didáticas d1^0 Un'dade eSPaC'al d° Préd'°’ 

extensão do prédio, na face posterior está bl Senvolvem'se todos num único piso. Ao longo de toda a 

No Wo 0Ma. ura * de *■ “Wdas ao longo de uma generosa

cruzando o vazio sobre ã cantina eo pátio internn 9 bl°C°S da administraÇão, biblioteca e laboratórios, 

Aponte. Nesse momento, um jogo de escadas, onde o
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0 ginásio d. Ilanhaém tato «„ „ d.fadanr* sobíe „
porticos e a laje plana definem o espaço interior. Na escola de Guarulhos, essa mesma idéia persiste, mas o terreno 

no interior da escola é totalmente recriado. Assim coexistem no edifício dois tipos de espaços, um decorrente do 

sistema portico-cobertura e outro que resulta da manipulação da terra e sua estabilização, gerando esforços que 

implicam em certa massa de construção. Masao Kamita fez essa distinção em dois princípios construtivos que 

coexistem e são antagónicos: o telúrico, ligado à terra, e o transcendente, que representa a estrutura visível. A Escola 

Brasil-Paraguai de Reidy é um tratado sobre essa questão. No ginásio de Guarulhos a questão é lançada, mas o 

brilhantismo em sua resolução viria no ano seguinte, com o projeto da Casa de Barcos.'

A implantação do pátio coberto no centro da escola, rebaixado em meio-nível, permitiu a redução na altura da 

volumetria de todo o edifício, reforçando sua horizontalidade e, principalmente, criando uma maior correspondência 

entre o uso e a escala dos ambientes. Desta forma, as salas de aula com pé-direito de 3.00 metros regulam a altura 

da cobertura plana, enquanto o pátio interno fica com 4.50 metros de altura. 0 corte transversal no pátio revela ainda 

um segundo movimento; o trecho da cantina e dos vestiários é novamente rebaixado em meio-nível, estabelecendo 

uma nova conexão com a parte baixa do terreno.
Artigas parece trabalhar mais claramente num registro dialético, opondo formas e procedimentos para em seguida 

os conciliar, com certa tensão, num novo equilíbrio para o conjunto. 0 raciocínio de ampliar a estrutura de forma a ' 

conseguir vãos maiores, e, portanto, expandir os espaços e torná-los mais contínuos, é acompanhado pelo 

movimento antagónico de aproximar o edifício do chão. Esse duplo movimento, mais uma vez, permite amemzar ou
a presença da —. a— da - d.-» d. - escala. A «« d. d. O-as e 

definida „«.sacasãod.‘ —■ «*°*«"1"JXd« 

largos o srfci.nl. par. a- a P»I.W— d. He d. cab.d.e piMeçae d. -ha... ■*>—
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daouele espaço.
Pela primeira vez Artigas empregou a iluminação zenital, solução que se tornará uma característica recorrente em 
seus edifícios. Na escola de Guarulhos, a luz é captada por pequenas clarabóias retangulares cobertas por vidros 

coloridos. Essas clarabóias são dispostas regularmente no teto plano, mas seu desenho não segue os eixos 
cartesianos do prédio, fazendo com que o desenho de seu conjunto sugira certa aleatoriedade ou alinhamentos 
diagonais, dinamizando ainda mais o espaço interno. 0 projeto da FAU, feito no ano seguinte, transformará as 

clarabóias em vazios decorrentes da própria estrutura.
Toda a organização do programa da escola de Guarulhos é feita a partir de dois eixos paralelos de circulação. A 

relação que estabelecem com os vazios que se sucedem na faixa central do prédio, somada à sua largura e a 
presença constante de generosos bancos, dão-lhes um ar de varanda. São sobretudo espaços de estar. A varanda- 

circulação junto a face norte é protegida por blocos vazados de concreto, recriando em toda sua extensão um 
muxarabi. Quando essa circulação cruza o vazio do pátio central, ela assume a forma de ponte, ou um mezanino sobre 
o espaço da cantina. Nesse ponto fica a escada que faz a interligação vertical do programa. A escada é em parte 
embutida na plataforma do pátio central, que corresponde ao seu patamar, e parte solta no espaço, onde o patamar 
intermediário, e somente ele, é protegido por um peitoril de concreto.
"° ,™o de tafeém, Artg.s cel.ct» o pM óe Fmdm Bíen„and M q

=«-’"^">^^mebe0aíatUa.EmGu^.o^|()eMS|toGtuU,é[^toao Qnde

~wesa a
o edifício. tesM es„te,., num cta



catálogo da exposição Frank Uoyd Wright no Museu de Arte1 No mesmo ano em que Artigas projetou essa escola, escreveu o texto para o 

Moderna do Rio de Janeiro.
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desdobramentos diretos, espaciais e técnicos, dos projetos de suas casas. Processo que fica particularmente nítido 

quando se pensa nas casas Mendonça e Bitencourt. Curiosamente, os artistas que colaboraram nessas obras 

também coincidem: Brennand e Gruber.

O Ginásio de Guarulhos anuncia uma maior reaproximação com a arquitetura de Frank Lloyd Wright'. A partir daí, a 

arquitetura paulista passa a ter um desenvolvimento próprio, e a intimidade de Artigas com a obra de Wright, assim 

como com a de outros arquitetos que trabalhavam nos EUA, tem relevância. Portanto, no ginásio de Guarulhos 

algumas soluções remetem diretamente à obra não residencial de Wright, como a organização do programa ao redor 

de um espaço central, de grande unidade espacial, enfatizando um movimento de interiorização do projeto.
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ELEVAÇÃO RUA LUCIUA 

ESCALA 1:750 
„, S 10"

i-rs.-^^si _ . a_

<èv.. >.-,. V. > -í7 -si»^



Cr~

O

i
3 
ã

2
5

185

lEWÇÃ0 RUA ARMINDO DE LIMA 
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Projetado em abril de 1962, o ginásio de Utinga é a primeira experiência de Artigas com um projeto de estrutura 

industrializada, envolvendo concreto pré-moldado e vigas pretendidas. Por motivos económicos, o projeto for 

totalmente revisado em 1966 para o FECE (Fundo Estadual para Construções Escolares), de forma a adaptá-lo para 

estrutura convencional de concreto moldado in loco, e assim foi construído. Essa alteração acabou por esvaziar um 

pouco o significado dessa obra. Apesar da exiguidade do terreno, trata-se da maior escola ginasial pública projetada 

por Artigas.

Nota-se nessa escola, sobretudo quando comparada ao ginásio de Guarulhos, ou à FAU, uma certa simplificação 

formal, privilegiando o caráter industrializável da construção. Utinga é o primeiro projeto do arquiteto sem exceções 

no desenho da estrutura, que se repete rigorosamente modulada ao longo de todo o prédio. Apesar de projetada 

apenas dois anos após o ginásio de Guarulhos, essa escola aproxima-se muito da lógica construtiva dos edifícios 

projetados já no final dos anos 1960 e meados da década de 1970.

A pré fabricação e a industrialização da construção eram questões perseguidas pelos arquitetos paulistas desde o 

. início dos projetos decorrentes do Plano de Ação. Até aquele momento, somente algumas poucas obras em Brasília 

trnham sido viabilizadas com essa tecnologia. A idéia de pré-fabricação surgia como uma possibilidade elevar os 

parâmetros quantitativos e qualitativos das construções escolares, como confirmou o arquiteto Paulo Mendes da 

Hocha em depoimento a este autor:

■Surge a idéia de pré-fabricação, pelo controle da qualidade das construções, que se associa ao conceito de 
planejamento, não fica a mercê da qualidade da mão de obra local (...) a idéia de pré-fabricação envolve a idéia se 
livrar da miserabilidade, do que enseja o canteiro de obras, que esfola as mãos (...). Os pórticos são, muito 
claramente, um módulo sobre essa questão, como se pudesse fazer assim um raciocínio: a estrutura é o êxito da 
forma", (depoimento de Paulo Mendes da Rocha ao autor em out/20031

Esta escola foi assim descrita no Roteiro da Arquitetura Moderna Paulistana:

instXrfips rtATr"116 .COlp°S l™16'051)6 135m de comprimento, que abrigam, no nível superior, as 
dispostos 2 pátios '"emrirvX *' labW““!s'cantina’pQrtana- sanitários etc. Entre eles acham-se 
^sPost°s2pátios, em nfvelrntermediário.e uma área para esportes, no nível térreo". [Xavier 1983, p.62)
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’ ” mau, d. es,uema d. gi*io de Goafc. ou sei., „ !u„Sú

entre blocos paralelos, embora aqui as circulações envolvam simetricamente esses pátios. Simetria que é, em 

seguida, sutrímente desmontada com o pequeno avanço das áreas administrativas, o suficiente para encobrir os 
pilares de um único lado. A sequência desses pátios é praticamente a mesma de Guarulhos: jardim, área de 

convivência coberta (iluminada zenitalmente) e, ao invés do auditório, a incorporação da quadra esportiva coberta, 
contingência da falta de terreno.

0 espaço interno, com seus vãos generosos, faixas contínuas de iluminação zenital, pontes que cruzam os pátios 

num único vão, as circulações abertas-que parecem flutuar sobre os jardins, cortinas de vidro sempre protegidas por 
largos beirais, a enorme "gola" de alvenaria que envolve a quadra, revelou-se dos mais belos espaços projetados pelo 

arquiteto.
A solução dada para 3 cobertura do pátio de recreação e da quadra esportiva merece atenção. Artigas desenhou uma 
única peça de concreto (hiperestática), pré-moldada e em forma de "t", que funciona aplicada em posições 
alternadas. Consegue assim que uma cumpra o papel de calha, e a seguinte o papel de shed. Pra que o desenho 
efetivamente funcione, foi preciso dobrar levemente as abas do “t", conformando a calha e simultaneamente o shed. 
Na colocação, essa dobra faz com que a peça apóie-se delicadamente no centro, descolando as abas laterais. Além 
da delicadeza da solução, garantiu-se ventilação permanente em toda extensão da cobertura e evitou-se o uso de 
peças translúcidas, uma vez que a luz entra rebatida nas peças de concreto. Entretanto, durante a obra, alterou-se 
osenlido dessa cobertura, „«.Pneetedeseehod.p.ra-« t«lo o râe central. A conslr^ãoievelaqse leram 
estendidas «9a,calha de — eetre.spia.es. (az.nd.c-p.e.speç.sP»—adasd— 

bem menores do que no projeto inicial.
Apesar do vigor da estrutura modulada, pequenos gestos poéticos pontuam o projeto: 

das águas pluviais pelos pilares finalmente se sofistica - a água c —

eetre.spia.es
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sendo em seguida lançada em cascata sobre pequenas bacias nas bases desses pilares. Essa solução, na realidade 

uma variante do pilar do clube Anhembi projetado no ano anterior, comparecerá também no projeto do Centro Escolar 

de Jaú. Os bancos de concreto que substituem os tradicionais guarda-corpos têm um desenho sofisticado em seus 

apoios, repetido em várias outras obras do período. Os banheiros possuem os lavatórios dispostos em totens 

triangulares, coroados com espelhos de caminhão, solução inusitada que evita os tradicionais corredores estreitos 

ladeados por pias e mictórios, solução que será repetida em muitas outras escolas.

Assim como o ginásio de Itanhaém recebeu um painel feito por Brennand, e a escola de Guarulhos um mural de 

Gruber, em Utinga, uma escultura metálica de Caciporé Torres foi incorporada ao pátio coberto da escola. Pela última 

vez um artista brasileiro colaborou em uma escola do arquiteto.
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0 Centro Escolar de Jaú foi projetado em 1962, simultaneamente ao Ginásio de Utinga. A construção dessa escola 

resultou num processo moroso e conturbado, concluído somente em fins de 1977. Talvez em função desse processo, 
que se arrastou por quinze anos, a escola de Jaú seja um dos projetos escolares menos conhecidos de Artigas. 

Originalmente o programa incluía os cursos pré-primário, primário e ginasial. A escola foi projetada num único volume, 

de planta quadrada e dois pavimentos, onde o térreo abrigava, além das áreas administrativas, os cursos de pré- 

primário e primário, deixando todo o segundo pavimento para o curso ginasial. 0 primário e o ginásio compartilhavam 

o pátio de recreação coberto, enquanto o pré-primário tem um pequeno pátio externo independente.
A partir de princípios semelhantes aos das escolas anteriores, esse projeto resultou num edifício bastante atípico, 

principalmente quando comparado ao conjunto de todas as escolas de Artigas. Foi também um partido que não teve 

desdobramentos diretos em projetos posteriores. A planta define-se num quadrado perfeito que circunscreve um 

quadrado menor, o pátio central, em dupla altura, lembrando a escola de Hustington, projetada pelos Smithson em 
1955.0 segundo andar organiza-se a partir de uma circulação perimetral ao pátio, distribuindo o programa de salas 

aula, laboratórios, vestiários, ficando o pátio de recreação com pé-direito duplo. 0 ponto de maior interesse é a 
cobertura desse espaço central, definida com uma estrutura totalmente independente do restante do edifício. Trata- 
se d. - rtSWpH,. apo-Bdo num ínit0 p(ar to|.ado no o majmo pjar

r “zr? T”" d” ,e”a“°d»'«" p* ™'° 
0 pátio interior Além tf d°parabolóide em relação ao bloco da escola, ilumina zenitalmente
a iluminação artrficiai doH3'300'0106 ® PerfUrad°por 16 óculuns W além de clarabóia, são suporte para 

Toda a simetria da estrutura e do volume é desmontad
e de um grande bloco opaco que se projeta sobre 0 -3 ™ C°m ° reCUÍS° d°S meios"níveis-rampas

com o vazio central, de pé-direito elevado se inse °' 3 biblloteca e 0 grémio. A relação desse bloco

e que se desdobrou no Atelier Interdepartamental da SeP^nCla iniciada coni o estúdio da "casa dos triângulos" 

meio-nível entre o térreo e o pavimento suoerinr Suspenso em uma estrutura independente e defasado 
»'«^,Mcmoesplço.terndOpst. quetenderjaaum
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bibhoteca, e ainda, pelo rebaixamento do piso sob esse mesmo volume, acolhendo o espaço da cantina

No projeto original, as salas de aula e laboratórios que ficavam localizadas nos quatro cantos do prédio, possuíam 

caixilharia em dois dos lados, em esquina, permitindo uma franca relação com a paisagem. A caixilharia desse edifício 

limita-se ao fundo das vigas da laje nervurada, deixando largas frestas de ventilação permanente entre as nervuras. 

Em 1968 o projeto da escola foi refeito, mantendo-se a estrutura que em parte já estava construída, e adaptando a 

escola a um novo programa. 0 projeto perdeu bastante qualidade nessa segunda versão, que acabou sendo a 

efetivamente construída. Na publicação dessa escola na revista Acrópole de 1970, Artigas apresenta a proposta 

original de 1962, evidenciando seu descontentamento com as mudanças impostas pelo FECE.

A disposição da estrutura também tem continuidade com pesquisa iniciada no edifício da FAU. Ao invés de assimilar 

o desenho do bloco de fundação no desenho do pilar, ou vice-versa, Artigas agora suspende todo o bloco de 

fundação, até aflorá-lo no nível da superfície do terreno. Seu desenho complexo resulta, na realidade, da fusão de 

dois sólidos geométricos distintos. Isso permite que a laje do primeiro pavimento apóie-se diretamente sobre o bloco 

de fundação, evitando a solução de consolo utilizada em Utinga. 0 consolo gera, naturalmente um esforço horizontal 

no pilar. Essa solução permitiu que os pilares de Jaú fossem extremamente esbeltos. A descrição da estrutura foi 

feita pelo próprio Artigas em memorial para a publicação do projeto na revista Acropole:

suportam a cobertura. Os pilares dos quatro cantos sao pêndulos. [Artigas . P-

• - chuva é escoada por condutores embutidos nos-pilares periféricos, em forma
Como no ginásro de Utinga, a agua (e|evadoL,as águas são



até serem despejadas horizontalmente sobre uma grelha de captação no piso. Artigas recusa o imediatismo da 

solução padrão, e expõe uma poética de tensão entre natureza e engenho. Trata-se de um fazer ver os fenômenos 

naturais cotidianos, manipular a natureza. Em dias de chuva, essa sequência de pilares despejando a água, fazendo 

ouvir seu delicado ruído, aproxima as pessoas, desperta-lhes lembranças, aflora sentimentos, emociona. Uma 
poética de recursos mínimos, recursos emprestados da própria natureza.
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III.B. CONSOLIDANDO UM MODELO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -1961 

COLÉGIO XII DE OUTUBRO-1962 
ESCOLA INDUSTRIAL DE VILA ALPINA -1968 

ESCOLA TÉCNICA DE SANTOS -1968
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Em 1961 Artigas realiza seu projeto mais emblemático, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo (FAU-USP). Nessa escola, o discurso ensaiado nos ginásios de Itanhaém e Guarulhos, ganha incrível 

solidez, num edifício que é uma das maiores realizações da arquitetura brasileira. Além de desenvolver raciocínios 

presentes nas escolas anteriores, Artigas incorpora novas referências ao seu trabalho, realizando um espaço capaz 

de transmitir de forma eloquente suas idéias.
Em 1962, foi projetado o Colégio XII de Outubro - única escola particular desenvolvida pelo arquiteto e o último projeto 

escolar que contou com a colaboração do arquiteto Carlos Cascaldi. Trata-se de um partido bastante compacto e 

vertical, derivado de um embasamento que ocupa integralmente o lote e um bloco suspenso; transforma o subsolo 

num andar altamente aproveitável, através de grandes recortes na laje, que permitiram a criação de pátios, jardins e 

uma quadra coberta abaixo do nível da rua. A escola, construída em área consolidada na zona sul de São Paulo, 
estabelece relações interessantes com o entorno.

Em 1968, Artigas projeta duas grandes escolas técnicas. A primeira é o SENAI da Vila Alpina, em São Paulo. O 
projeto, que teve a colaboração do arquiteto Fábio Penteado, introduz a grande oficina como espaço centra! do 
edifício. Em seguida, somada à colaboração do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, a equipe projetou a Escola Técnica- „fnutode c„ 0 da Fslw E da Ma w ,ni solução 

r a fau™ ™■<» K“ed's"ú!ws*4s’"-™’*



FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
junho de 1961 

localização: rua do Lago, 876, Cidade Unh/ersitáría. São Pado, SP 
CÓDIGO BIBLIOTECA 

PAR 78/727.3F V.I-3
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Prédio da Faculdade deArquiZ“ 

* seus a„o»s. piares t„a lm „ Mnsçio enK a ee 2"XeA 

devota se cootapóeépeuneabitarktal térreo. A medida em que nos apraxmamos, a precisão do cenido 

vai sen o lentamente desmontada, permitindo uma sucessão de pequenas "descobertas". Percebe-se a pontuação 

cromatica das poucas alvenarias (pintadas nas cores vermelho, azul e amarelo), a textura das tábuas impressas no 

concreto, o engenhoso caixilho contrapesado, com padrão único e repetido sem exceções ao longo de todo o edifício. 
0 térreo, levemente elevado em relação ao terreno, reforça a suspensão da construção, como algo desconectado do 

solo. Um trecho desse piso avança para além dos limites do edifício, indicando o ponto de acesso. A passagem entre 
o interior e exterior é bastante tênue. Portas ou limites físicos são suprimidos em favor de um espaço de acolhimento, 
onde a altura da empena e os balanços sucessivos da estrutura prolongam o momento de entrada no edifício. Chega- 
se então ao interior do prédio, onde um pátio central já revela o caráter organizador de todas as atividades que o 
circundam. Começa-se a ouvir sons reverberados, o alarido tão característico da escola. 0 olhar em direção a esse 
pátio central reserva outras surpresas. Em contraposição à homogeneidade do volume exterior, o interior da FAU 
surge como um espaço dinâmico e complexo em sua volumetria, realizado quase todo em um único material, o 
concreto aparente. Lâminas e blocos de concreto parecem estar em suspensão, mesclados com paredes de vidro, 
paredes coloridas, pilares com desenhos distintos, varandas internas, um conjunto de rampas, tudo iluminado 
naturalmente pelo grande teto translúcido. 0 alto brilho do piso epóxi confere profundidade ao espaço como um todo. 
Ao se subir pelas rampas, vai-se progressivamente desconectando do exterior e imergindo num ambiente totalizador.

Os percursos sé. *e»ados com . »rso *s ™ *is. —. P» «• ‘

quedetetaa.iotetoApa  ̂que detemoa P pr.pn0 M0K1„ „ d„(K j,
é continuidade espaçai. c.n«. — » ’ ° „ps „

interior da FAU: "como se procurasse uma transpa
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dos que nele agem, trabalham e criam" [Artigas 1970. p.17], "Procurasse" porque essa transparenc.a nunca e 
plenamente manifesta, exigindo do observador o contínuo deslocamento para a apreensao do espaço, que demora 

a se realizar. 0 edifício da FAU possui um tal nível de integração entre os andares que é possível percorre-lo por 

caminhos diversos. Só assim percebe-se a riqueza da sucessão de transparências, opacidades, frestas, vistas que 

recortam ora o andar, ora todo o prédio e assim por diante. Como se arquitetura exigisse uma certa intimidade para 

seu desvendamento.
As galerias em 4 pavimentos que envolvem o Caramelo são distribuídas em 8 meios níveis. Os dois primeiros 

pavimentos ficam abaixo do terreno, sendo que o mais profundo contém o auditório. Seu foyer é uma praça rebaixada 

com piso de mosaico português, permitindo somente aí que a luz natural atinja o subsolo. Meio nível acima deste, 

estão os diversos laboratórios, sendo o principal o de maquetes (chamado de LAME - laboratório de modelos e 

ensaios). 0 nível térreo corresponde ao Caramelo, ao redor do qual se realizam todas as atividades. A administração 

da escola também se localiza neste mesmo pavimento. A posição da cantina, ao final da primeira rampa, funciona 

como passagem obrigatória e portanto como espaço de encontro e discussão, livre de relações hierárquicas e 
burocratizadas. Todo o primeiro nível é dedicado a atividades complementares, realizadas sob a responsabilidade e 
coordenação dos alunos: museu (grande espaço para exposições) e grémio. A biblioteca tem localização privilegiada, 
ocupando todo o segundo nível. É o único espaço no prédio que possui transparência total, tanto para dentro como 

para fora do prédio. 0 terceiro nível compreende os três departamentos e um grande atelier para alunos e 
p.olessoies. «W-te cta* de WóepsrmWa,. (pefe

”, ta,s „ deta s «paços d. 1U|1S, des»»MmenM de p,oietos p„ ;|n,; . O último
“ X “ * “ '»» ««« vestiários. sanitários e
cozinha. Em linha gerais, assim e distribuído o programa no edifício.
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sso uçao do volume, a complexa relaçao entre o espaço intemo e externo, herdados do pilotis, estão presentes, 

mas o solo náo atravessa simplesmente o edifício, desmontando a primeira impressão, o edifício não se solta 

plenamente do solo. 0 terreno é cortado, escavado, enfim, é trabalhado como um novo relevo, uma nova geografia, 

que se percebe na passagem sutil entre interior e exterior, mas, mais do que disso, é fundamental na configuração 

do espaço interno. Portanto, se fosse possível retirar todo o volume de concreto pousado sobre o terreno, surgiria 

uma construção subterrânea, a porção telúrica do edifício.

Como na escola de Guarulhos, o edifício da PAU organiza-se a partir de um espaço interno vazio, para onde 

convergem todas as atividades. A ideia de um espaço introvertido, em parte desconectado do exterior, iluminado 

zenitalmente e organizador do edifício ganha agora um desenvolvimento vertical, atingindo 13 metros de altura. 

Característica peculiar desse vazio é sua forma pouco definida, sendo difícil precisar seus limites. A cobertura 

iluminante, não se restringe à projeção do salão Caramelo, mas se expande sobre todo o edifício. Se existe uma 

matriz wrightiana nesse espaço, ele assume aqui uma conformação bastante distinta. A cobertura parece um 

elemento autónomo, que cobre untomemente todos os espaços independente do seu programa. Portanto o sentido 

de continuidade espacial e a unidade do espaço interno ganham uma nova dimensão no edifício da FAU.

A volumetria interior, que de alguma maneira circunscreve esse vazio central, assume uma complexidade tal que não 

caberia falar em fachadas internas. 0 espaço é pontuado por rampas, varandas internas, paredes suspensas 

transparentes e opacas, em drferentes alturas. Dois volumes se sobressaem na caracterização desse espaço, a 
, , ., . n psoaco intemo e o imenso bloco de concreto do atelier

biblioteca com suo tachado envidraçada p 

cortina de concreto, na realidade, o tecn
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homogeneamente da cobertura é substituída pela iluminação artificial. Nesse momento a biblioteca aparece como 
uma grande lanterna que ilumina o interior do edifício. 0 atelier interdepartamental, situado um andar abaixo dos 

estúdios, é o contraponto à grande vitrine da biblioteca. 0 volume é definido por paredes cegas e desloca-se da 

projeção do nível superior, se debruçando sobre o salão Caramelo para buscar a luz zenital. Esse grande bloco opaco 
e pesado avança quase de 6 metros sobre o vazio central. A origem do "AI" aponta para o estúdio da casa Mendonça 

e comparecerá como um recurso de dinamização do espaço interno nas escolas de Jaú e Santos.

A solução estrutural em pórticos que caracterizou as escolas de Itanhaém e Guarulhos é por ora abandonada. No 

edifício da FAU, a estrutura toma-se muito mais complexa e livre de qualquer imediatismo. Além de vãos generosos, 

os balanços conferem excepcionalidade à estrutura do prédio. As vigas perimetrais são desenhadas em média com 

7,5 metros de altura e definem um prisma retangular de 66 por 110 metros de comprimento. Vigas capazes de conter 

(ou conformar) em seu interior o espaço dos estúdios e salas de aula. Como as tais vigas do Museu da UnB, projeto 

de Niemeyer que tão bem sintetiza o desenvolvimento da arquitetura brasileira na segunda metade dos anos 1950. 

A associação desse tipo de estrutura com uma nova espacialidade interna não é simplesmente uma somatória de 
duas soluções, resulta de uma relação de reciprocidade. 0 enclausuramento do espaço interior pela estrutura 
potencializa de tal forma a convivência dessas soluções, que consolidou definitivamente um novo modelo', "uma 
experiência que a arquitetura paulista absorveu, comprovando a sua legitimidade". [Artigas 1970, p.16]
Timidamente experimentada na escola Guarulhos, a iluminação zenital do prédio da FAU é agora decorrência da 
própria estrutura da cobertura. Impressiona em sua escala e homogeneidade. São 8 mil metros quadrados de "laje 
translúcida". Para conseguir essa uniformidade na cobertura, Artigas opta por vigas invertidas de 2 metros de altura. 
“ esses glandes»édi«da „ 9* „fcr„ „ 
sesge. em V. cada« „ „„ „e



10

todas mudanças que

s 
í 
f
õ
a

i z i 
o
MI
3

s 
í i
□
Q

i
221

iciid com you domus de fibra-de-vidro.

^ssa s°luÇão nermile que a luz irrada sobre todo o ínterlordo prédio decima única eese issoperwicialieaa realisaçãr 

e uma condição espacial introvertida, mas ao mesmo tempo extremamente vulnerável a

ocorrem no exterior. A simples passagem de uma nuvem sob o sol pode tornar-se um evento magnífico. 0 anoitecer 

nao é visto, mas sentido. A chuva é percebida pelo som, pelos respingos ou umidade que chegam ao vazio central. 

0 vento é conduzido por frestas criadas na própria estrutura. Como se o radical isolamento em relação ao espaço 

externo fosse apenas simulado, permitindo na realidade uma atuação vigorosa e única da natureza sobre o prédio: 

"como se a arquitetura pudesse surpreender a natureza e obrigá-la a revelar seus segredos" [Rocha em entrevista ao 

autor em 2001],

Para reforçar a integridade da grelha de cobertura, optou-se por limitar o número de pilares que chegam até ela. Se 

os vãos definidos pelas lajes são baseados em intercolúnios de 11 metros, na cobertura, esse vão é duplicado. Os 

pilares internos que seguem até a cobertura são mais espessos e incorporam em seu formato cilíndrico shafts para 

instalações hidráulicas. Portanto, o corte transversal da FAU evidencia na cobertura 3 vãos idênticos de 22 metros. 

As lajes dos pavimentos são do tipo caixão perdido, com 0,80 m de altura. Esse tipo de laje proporciona total 

continuidade da forma, pois tudo é concreto. Os balanços conseguidos permitem o delicado movimento.de 

recolhimento dos volumes envidraçados, sob o volume suspenso. Para se executar as rampas nos vãos de 22 metros 

com a mesma altura das lajes, elas foram pretendidas.
A disposição ta p—ta » tata .M — - diferenças «•.»« ta «tata "«« ” - 
distinguem „s pi.ares — » tas — • — ta >«» os P.«S — ta A 
se ta elementos melo conhecidos de - ta W.« - » “ “ “" 
pilares, onde „ etotata esuulurals « *»—‘‘

I c rtn FAU ( I fez uma das figuras mais sólidas que há. De repente essa 
"Quando você (Artigas) projetou as edun d Aq, tem BSS3 parede que

pirâmide acaba num ponto e existe

movimento.de
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desce, vai se afinando até encontrar-se com a coluna. Nem sei se isso é coluna, porque é como se eu dissesse que 
é um elemento de vedação, a parede procura ser coluna. E a coluna também quer ser vedação". [Artigas 1989, p.71 ]

Em entrevista a Miguel Buzzar, o arquiteto Carlos Cascaldi ressaltou que o pilar da FAU, para além de sua visível fusão 

com as vigas/empenas, abarca em sua própria forma o bloco de fundação. Portanto trata-se de um apoio que unifica 

diferentes elementos estruturais (fundação-pilar-viga-vedação), de maneira independente até de sua visibilidade, o 

que revela um cuidado pelo construir.

0 senhor nunca vê isso aí em obra nenhuma (...) o senhor não está não está vendo o que está acontecendo lá em 
baixo (...) os blocos de fundação (...) as estacas (...) não se tira partido disso. Aqui (na FAU) não. É o bloco que tem 
esta forma e depois vai continuar (...) Ele brota." [Cascaldi apud Buzzar 1996, p.280|

0 bloco de fundação "brota"! É ele que se estende para receber, ou se fundir, com a viga/empena. Portanto o pilar, 

enquanto tal, se dissolve entre o bloco de fundação e a viga. Talvez não fosse descabido imaginar o pilar da FAU, no 
limite, como a negação do pilar. É de fato muito bonita essa sobreposição de funções. 0 pilar que é também bloco 

de fundação, que se funde com a viga, mas uma viga que é também a própria vedação do edifício. Funções distintas 

que sempre tendem a se confundir, para além da forma, no próprio material: o concreto aparente.
U é a primeira escola projetada por Artigas que utiliza o concreto aparente. É fundamental a unidade do material 

nesse protelo. que tanslo™ os <«<rs elementos eslwurais (pites, «pes, pl,edes, fundações e oobertutal num 
sislem. o„ penes indissociáveis. 0 o.„to a„ da FAU é uma conquista inerente ac êxito da forma. 

ZteZP“ ZZ AS ““ ™8utes ** *
° Z1ZT1T* *sss 0 concreto interno e moldado com chapas de madeira nbn,.

os dois tipos de formas, o que reforça seu caráter híbrido " P"3"* ““ fe,t°S
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A reforma de 1962 cumpria decisões das diversas reuniões e congressos sob o tema do ensino de arquitetura 
organizados dentro do IAB Organizar as escolas em tomo dos estúdios. Em São Paulo fomos um pouco mais 
além. Organizaram-se três departamentos: de Historia, de Projetos e de Técnicas. Não se conseguiu introduzir 
modificações nem mesmo discutir o departamento de Técnicas. Os outros dois foram significativamente 
aperfeiçoados. O estúdio de projetos tornou clara a temática de pesquisa com a instituição das sequências de 
comunicação visual, desenho industrial, edifícios e planejamento urbanístico. 0 departamento de História ampliou- 
se consideravelmente se considerarmos sua limitação anterior às disciplinas de Historia da Arquitetura e Teoria da 

Arquitetura.” [Artigas 1974, p.34J

No ano seguinte ocorreu o Fórum de 63, que ratificou e deu corpo à reforma de 1962.0 curso da FAU deveria estar 
completamente reestruturado em 1964, o que evidentemente não chegou a acontecer. 0 próprio Artigas passou a 
quase totalidade do ano letivo de 1964 exilado, primeiramente no Uruguai e depois no interior de São Paulo. Em 1967 
assumiu a direção da FAU o prof. Eurípedes de Paula, o que proporcionou uma nova abertura para a implantação da 

reestruturação curricular, feita a partir de um novo fórum no ano seguinte.

Ao projetar o edifício da FAU-USR Artigas não seguiu o programa de ensino vigente na escola, mas projetou-o com 

a perspectiva de uma total renovação curricular, onde o estúdio assumiria o eixo principal do curso.

0 projeto da FAU-USP é a mais bem sucedida experiência de conjugação entre interação espacial e integração 
social (...) Arquitetura, pensamento pedagógico e ideologia social alcançam perfeita sintonia, daí habitualmente se 
considerar a FAU-USP como o mais representativo projeto do arquiteto”. [Kamita 2000, p.35|

Artigas, como foi dito, tinha viajado pelos EUA em 1947 pesquisando o ensino de arquitetura, que estava sendo 

implantado a partir do modelo da Bauhaus. Participou da fundação da FAU-USP em 1948 e desde então teve 

participação ativa nas comissões que propuseram a reformulação do ensino da arquitetura. A primeira proposta mais 

consistente foi apresentada em 1957 por uma comissão formada por Rino Levi, Hélio Duarte e Abelardo de Souza, 
além do próprio Artigas. A proposta enfrentou forte resistência por parte dos docentes ligados a Poli e foi postergada. 
A proposta foi reformulada por Artigas e reapresentada cinco anos depois, induzindo o processo que ficou conhecido 

como "reforma de 1962".
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"A organização curricular que a FAU-USP introduziu no ensino de Arquitetura dentro da USP foi adotada totalmente 
ou em parte pela grande maioria das escolas de Arquitetura de todo o pais. Em discordância com a orientação 
chamada oficial. Parece-me que isto é mais ou menos inegável". [Antigas 1974, p.36]

ráter público. Implantada num campus completamente

A FAU-USP é mais do que a expressão de uma concepção pedagógica, é um edifício que realiza uma experiência de 
ensino. A unicidade do espaço, a integração de todas as atividades e a visibilidade do conjunto, marcam 
definitivamente seu curso de arquitetura. 0 raciocínio de projeto que realiza essa obra é o mesmo que se desdobra 
na atividade pedagógica, na especificidade do ensino de projeto enquanto processo coletivo e de forte caráter 
interdisciplinar.

dans la FAU la dénudatin de 1'esZc^nterior dém^thif$ exposent lê don™e Prive à 1,examen Public' 

ouverture renvoie au concept dart qui conespond à I 8U ,6t a at0eul du ^fnnent sont offertes au regard. Cette 
inspiration mystérieuse dont fintimité doit être nrrJ T"’0 ™deme brésfen- Au Contraire d'une 
responsabilrté sociale et s'expose au regard public" [CastroVdat^ ' °78]e traV3'' C0"eCt^' " aune

Mais do que a dimensão do coletivo, a FAU expressa um

==:~==:====S~ 
seguindo uma perspectiva presente em toda a produção cultural da epoca . [revis a

As propostas do Fórum de 1968 chegaram a ser aprovadas pelo reitor Hélio Lourenço, que, no entanto, foi cassado 

logo após o Ato Institucional n°-5, tendo todos os seus atos revogados. Em 1969, poucos dias antes da mauguraçao 

do edifício da FAU, foram cassados os arquitetos Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Jon Maitrejean, que 

permaneceram afastados da escola até a anistia em 1979.
Ainda que nunca tenha sido plenamente implantada, a proposta de ensino da FAU-USP foi o modelo para a quase 

totalidade das escolas de arquitetura do Brasil, e a contribuição de Artigas nesse sentido é fundamental.
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dissociado da cidade, a experiência da escala urbana é a todo tempo sugerida no seu interior. Percebe-se isso no 

recurso à luz natural zenital plena, na idéia de praça implícita no salão Caramelo, na largura das circulações, na 

riqueza da sucessão de eventos espaciais que alternam transparência e opacidade, claro e escuro, e na própria 

sobreposição de atividades. 0 espaço urbano como espaço de convívio, o espaço de convívio como espaço do 

aprendizado.

"La perception de la dimension collective de cet espace suggère une métaphore urbaine: lês circulations sont 
conçues comme dês rues et 1'espace central comme une place publique. Toutes lês activités associées à ces lieux 
urbains trouvent ici leur place: au delà d'une fonction de distribution. c'est um espace de socialisation infármelle, de 

rencontres et congrégation." (Castro s/ data, p.78] II ■
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A excelência do projeto da FAU-USR revelada por sua própria influência sobre a arquitetura paulista e brasileira, se 

evidencia pela simples observação do uso do edifício por seus alunos. Segue, por representar uma síntese narrativa 

dessa escola, a transcrição de uma breve entrevista de Paulo Mendes da Rocha a este autor, gravada em setembro 

de 2001:
■0 que há de extraordinário no edifício da FAO em São Paulo é justamente essa idéia. que foi exposta na própria pergunta, de eloquência. 
Porque tratando-se de uma escola nada melhor do que imaginá-la capaz de fazer um discurso, a escola em si, o edifício. E o que se nota 
nesse prédio é mesmo essa vontade, esse desejo imenso desse educador que foi o Artigas, de fazer com que a escola falasse o que ele 
queria dizer. Esse edificio é muito extraordinário, na minha opinião, por essa capacidade que tem de fazer ver a construção de uma idéia. E 
no caso, uma idéia sobre o ensino de arquitetura. Vejo no prédio da PAU uma clara manifestação de consciência na forma construída sobre 
a situação, por exemplo, da nossa juventude, da situação da nossa sociedade, no que diz respeito ao grande passo que é a saída dos jovens 
das casas e das famílias burguesas brasileiras e avançar pelo espaço público, do conhecimento. Mudar de endereço: entre oito da manhã e 
sete horas poder ter aquele despojado e lúdico palácio à sua disposição, um lugar de investigação e liberdade. Acho que a FAU é 
eminentemente uma escola educativa, o espaço da FAU. E a realização dessa vontade, que se conhecia no Artigas pelo seu discurso, é que 
faz com que tenha um valor muito grande como obra de arquitetura. Um edifício com uma força poética imensa de discurso. Deixa os meninos 
de certa maneira atónitos no início e, pouco a pouco, eles têm que conquistar aquilo, como quem conquista o seu lugar no mundo. É 

nteressante também considerar uma questão que a FAU desfruta muito bem, que é a idéia do tempo, uma idéia que se manifesta nesse 
~ 7 °“7 3“ eS‘Udan,eS; 'SÓ tem°S CÍnM an0S'Eu ,enh0 a “ meninos entram distraídos, muito espantados
assombrados no ho 7 7*° Patinam naS rampaS” Até que vâ° toma"d° consciência e começam a ficar

no universo. Nós estamos aqui para continuar e fazer contar ^“7 a"™ '
A FAU para mim diz tudo isso com muita candura Ou melhor su ' PÍ°CeSS0 qUe é do 9ênero humano e nao de cada um de nós- 
ou, um aprimoramento de uma consciência sobre essa sit^ n°S eStã°'3 ^orma^° de uma consciência sobre essa situação,
você pode dispor por uns tempos: Veja logo tudo que vamn7°ít e c°SS3 Mndiçao no univers<>, o tempo... Aquilo é como uma nave que 
pensamento, e que portanto, está no fulcro da questão da Ja / 7° ' FAU aSS'm’ eU vei° a FAU ™ edifício feito com esse 
talvez o crucial da nossa existência que está na angústia entre ida COl°C3r b8m h'^0, na construÇão, esse dilema humano inexorável e 
A Imguagem é a única realidade do pensamento. N ós , ” Ct"S3'
a questão^05 em 3 reMlU?a0de problernaS- Nós temos au70S i",ransformar 0 que Pesamos em coisa, daí a responsabilidade 

a. Sâ.fab,Kb/oawraí^^*nle a^Maraqmea»anagueis prédio: é possível
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12. DEPARTAMENTOS .
13. ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL
14. CONGREGAÇÃO
15. SECRETARIA
16. BIBLIOTECA
PLANTA BIBLIOTECA/Dl 
ESCALA 1:750 
01 5 10m
LI___ I-------1



9<9 0

____ I

_A
8A_ 

B

FITfflíWn

LLTPLL!
17

U-]7p tEi r
I 
5 
g 

I I 
i 
I 
g 

I
17. SALAS DE AULA 

18. BEDELARIA
19. ESTÚDIOS 

PLANTA ESTÚDIOS / SALAS DE AULA
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COLÉGIO 12 DE OUTUBRO

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

julho de 1962 
localização: rua Comendador Elias Zarzur, 301, 

~ Santo Amaro, São Paulo, SP
CÓDIGO BIBUOTECA

PAR 78/727

Colégio 12 de Outubro. In “Acrópole", São Paulo, n.377, Ano 32, Setembro de 1970, pp. 24-26.
FERRAZ, Marcelo Carvalho (coord. Ed.) ■ Vilanova Artigas, São Paulo: Instituto Una BoePM. Bardi e Fundação Vilanova Artigas. 1997.
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« ™ " >* * -ai ™E1,culasào ™ 'smpasf
«tone*»»** erguido sobre uma esteie de emtesemento. E n» .el.Cionamento decprrente en re 

esse embasamento e o bloco elevado das salas de aula, que o projeto mostra sua riqueza.
A topografia do terreno é redefinida a partir desse volume de embasamento, que ocupa integralmente a projeção do 

lote, por ser aprovado como subsolo. Grandes recortes na laje desse embasamento permitem a criação de pátios e 

jardins abaixo do nível da rua, tomando o subsolo um pavimento totalmente integrado ao conjunto da escola. Esse 

relacionamento é estabelecido através dos vazios gerados tanto no pátio de recreação, em duplo pé-direito como no 

átrio que define o bloco das salas de aula, elevado sobre o primeiro.

0 acesso à escola é feito pelo ponto mais elevado da ma, correspondendo ao térreo da escola. Percebe-se, somente 

depois de entrar, que o programa da escola desenvolve-se tanto para cima como para baixo. Esse nível funciona 

como andar de distribuição, uma vez que as salas estão no bloco de três andares elevado e o recreio coberto, quadra, 
cantina e administração estão rebaixados no subsolo. Para facilitar a integração do conjunto, distribuído 
verticalmente, existe um sistema de rampas, que parte do recreio coberto e sobe pelo vazio centrai do bloco das 
salas de aula. 0 térreo é, portanto, um andar livre, marcado pelos referidos recortes na laje: um sobre a quadra, outro 
sobre o pátio de recreação (e jardim) e um correspondente à piscina. 0 tratamento dado a estes recortes resulta em 
três soluções distintas, o primeiro é delimitado por volume elevado de concreto, que aumenta a altura da quadra e 
resolve sua iluminação e ventilação, o segundo é um amplo vazio para integrar o pátio rebaixado ao espaço da escola 
e o terceiro é preenchido com água.

«Wd.eese.JsaX?-«.e-oÍSsaae9„jKbtosóeped,a.Umamploiardira 

» * O declive da .aa pe-e cm 
pequena diferença de nivel, um peque 6 3 6 °S Vest’®rios da P'scina, foi previsto, em função da

ro paco (com dois camarins), flexibilizando o uso desse espaço em dias de
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festa.

0 bloco das salas de aula é, portanto, elevado dois pavimentos em relação ao pátio de recreação, fazendo com que 

este ganhe uma dupla altura. E organizado em galerias de salas de aula ao redor de um átrio central, que contém 

elementos característicos de Artigas: generosas rampas de circulação, iluminação zenital, alvenarias pintadas em 

cores fortes. Nos extremos da planta localizam-se sanitários e programas de apoio, ficando suas janelas 

resguardadas da fachada pela empena de concreto. Mas é a solução estrutural desse bloco que desperta atenção: 

composta por lajes tipo caixão-perdido e um único alinhamento de pilares para cada galeria, a estrutura de grandes 

balanços só é contraventada nos dois extremos, pelas empenas laterais de concreto. Essas grandes empenas, com 

recortes assimétricos que permitem a ventilação dos sanitários e dos laboratórios, são, na realidade, as fachadas que 

caracterizam plasticamente o conjunto.
O resultado, como em diversas outras obras desse período, é a surpreendente delicadeza com que se apóia esse 

volume de aspecto pesado. Para quem olha o prédio da rua, a continuidade do embasamento em toda a extensão do 

lote achata os pilares, trazendo todo o volume mais para perto do solo. Como no edifício da FAU, somente no interior 

do prédio é possível perceber a altura real dos pilares, revelada no pátio de convivência.
ESteedHfctoapro»ma-selan*émdopr<ie»<to£»láàóda^tw»»^0“>»™>-'^»P“«=»"'““<,8>»í».Em 

do lote, e outro mais vertical, que se contrapõe ao primeiro e delicadamente pousa sobre ele.
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ESCOLA INDUSTRIAL DE VILA ALPINA
ESCOLA SENAI HUMBERTO REIS COSTA 

abril de 1968 
localização: av. Luiz Inácio de Anhaia Mello, Vila Prudente, São 

Pado, SP 
CÓDIGO BIBLIOTECA 

PAR 78/727.4 VA

í
■I

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
Centro de Formação Profissional. In ■Acrópole’. São Paulo.n. 377. Ano 32. Set. 1970, pp 27-29.
VHanova Artigas recebe prémio Jean Tschumi. In 'Dirigente Construtor*. São Paulo, n.2. Ano 9. Set. 1972, pp 60-65.
Escola SENAI Humberto Reis Costa (1968). In "Construção São Paulo’. n° 1781. Ano 35.29 Mar. 1982. p. 31.
Escola Industrial da Wa Alpina SENAI, São fttls. SP In 'Modulo’[n" especial Wanora Artgas], Rio de Janeiro. Junho de 1985. p. 84. 
FERRAZ. Marcelo Carvalho (coord. Ed.) - Vilanova Migas. São Paulo: Instituto Una Bo e R M. Barrfi e Fundação Vilanova Artigos. 1997. 

XAVIER, Alberto et al - Escola SENAI Humberto Reis Costa. In 'Arquitetura Moderna Paulistana' São Paulo. IW. 1983.
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A Essda M. d. « AW —. P- dos <* ““ ' U* A “* 

operéd.sparaa Ml * aparelhos * «-»-» ’ -»d° C™ ™ “ baS“ 

, escola desenvolve-se bonronlatenre abai» d. grande laje plana de cobertura. 0 espaço «temo organua-se a 

partir de uma grande oficina central, que ocupa quase toda extensão do prédio.

■A oficina é o centro da escola. A intenção é relacioná-la com as salas de aula, de forma que sua presença constante

define o conjunto'. [Artigas 1970b, p.29]

A oficina central, rebaixada meio-nível em relação ao restante da escola, torna-se amplamente visível. Ponto focal do 

prédio, é iluminada e ventilada zenitalmente. Diferença marcante entre o espaço central dessa escola e os ginásios, 

é a total descontinuidade visual da oficina com o espaço externo, mais semelhante aos estúdios da FAU. Ao longo 

de quase toda sua extensão, essa oficina é cercada pelas circulações das salas de aula e pelos laboratórios. Muitos 

desses programas são vedados por caixilhos de vidro, reforçando a desejada continuidade espacial.

Como no ginásio de Utinga, a quadra esportiva é incluída nesse mesmo volume, agora cercada por arquibancadas e 

uma cantina. O acesso dos alunos é feito por uma varanda recuada na face principal e desdobra-se internamente 

numa ponte que divide quadra e oficina central, permitindo logo na entrada a apreensão de todas as atividades 
desenvolvidas no interior. As circulações seguem o que já se tornou um padrão na obra de Artigas: espaços 
generosos, abertos, delimitados por largos bancos de concreto em toda a extensão, rampas e diversas escadas que 
abreviam percursos, permitem variações, questionam a rotina.
Se. escola defne-se «la «rena SimpKd.de da volumeha. é ca lensáo entra as escalas q«e a construção se 

dlslln9UÊj ft,tl9as rão recorre aos pórticos caiacteristicce dos ginásios, mas trabalha com uma grelha estrutural com 
uma guarlrlcoia de 2W melros de lado. Dessa lorene.otundo d. grelha de cobertura eleva-se «2.20 metros

*. se estende por reais de ,50 meros. É esse acbatam.n,. „dica, d. vqtae que 0 toma „a 
pdlodyuin.

A cobertura é protegida termicamente por um filme de ánna -
ensaiando no CECAP de Guarulhos Não existe uma 6 Fábi° “

■ -ste uma correspondência direta entre a grelha estrutural e os dômus, ou

SimpKd.de
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seja, os furos nao decorrem diretamente dos vãos estruturais, mas são modulados por eles. O alinhamento dos 

caixilhos das fachadas longitudinais foge da modulação da cobertura, eles são fixados numa viga secundária (de 

exceção), permitindo uma ventilação permanente camuflada pela viga de borda.

O contido lirismo da escola Vila Alpina ganha algum espaço nas inusitadas gárgulas, bandejas de 2 metros de largura 

que pontuam as fachadas. Nos dias de chuva, a água que excede o nível do espelho d’água transborda e cai, 

formando uma primeira lâmina sobre a bandeja da gárgula e, num segundo momento, despejada sobre uma grelha 

no piso. Esse pequeno jogo de retardo do movimento, que recusa o despejo direto da água da chuva, toma o 

fenômeno da chuva mais audível e visível, e, portanto, presente dentro do edifício.

Artigas emprega uma série de elementos construtivos industrializados nessa escola. Ao invés das habituais 

alvenarias revestidas ou paredes divisórias de madeira pintada, dos caixilhos de ferro, do piso de concreto e dos tacos 

de madeira, a escola da Vila Alpina apresenta peitoril em concreto armado, caixilhos padronizados (maxim-air) de 

alumínio, dômus de fibra de vidro, paredes-divisória industrializadas (com acabamento em laminado melanímico), 

piso de borracha vulcanizada, portas de aço de enrolar etc.

PLANTA de cobertura 
ESCALA 1:1000

II I5 l10m

í;.- ■

fite#:.®®

OUSU0600000

;,P '■ ■



“3I CORTE A*

0



1 11 11 1 1 1 1 11 1 1 11

33 ._ÇC

11 11
i

lm

249

C3
3

Ê_ r
■ i-'

Sg

£
1

pÍF=ã=. F í fí r—7"

íB

hw ari [__ 1__ 1 '
LZ3^’^ ^-’i> 0

pw

1 | mrnm |~| j]f|rp^T"1T~1 

——q— ' c '

C0RTE CC (LONGITUDINAL) 
ESCALA 1:1000

II I5 |10m



I |OIÍTJ
_T íS”-, 

o 1







ESCOLA TÉCNICA DE SANTOS

BIBLIOGRAFIA ESPECÍRCA:
Escola Técnica de Santos. In "Acrópole", São Paulo, n.377, Ano 32, Setembro de 1970, pp. 22-23,
FERRAZ, Marcelo Carvalho (coord. ed.) ■ Vilawa Migas. São Paulo; Instituto Una Bo e PM. Bardr e Fundação Wlanora Artiças. 1997.

data: julho de 1968 
localização: av. Nossa Senhora de Fátima, Santos, SP 

CÓDIGO BIBLIOTECA 
PAfl 1WZ1A ETS (24FLS.)
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A Escola Téccòca * S.« l« «« - i* * “ >“““ “ “ " ,
Ma* da »,.u no moo..»» — ass«*s» A^s n. meto da CECAP da Gu-»S- *• 

escola «gr». O -ja.» d. Faculdade de Engenha» de Santos, uma iniciatl.a coneta da PROOESAN (Prqetos 

para0 Desenvolvimento de Samoa! cem 0 MEÍSléf» da Educação a Cultura. A escola técnica fel a única a te, 0 

projeto executivo desenvolvido, entretanto, nenhum projeto chegou a ser efetivamente construído.
A organização desta escola é feita de forma análoga à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USB tipologia aqui 

empregada por Artigas pela última vez numa escola. Um generoso átrio central, iluminado zenitalmente, articula com 

o recurso das rampas e dos meio-níveis o programa ao seu redor, encerrado por grandes paredes de carga. 0 interior, 

em contraste à sobriedade externa do edifício, é movimentado por volumes pesados que se debruçam em balanço 

sobre esse grande vazio. Mas se por um lado as premissas espaciais foram as mesmas, tudo na escola de Santos 
teve uma solução original e inovadora.

A escola é definida extemamente por uma estrutura perimetral de concreto, composta de quatro grandes paredes 
de carga, vazadas por grandes arcos. Nos cantos o arco se dobra e assim libera os cantos do volume com amplos 
balanços, como na FAU. Essas paredes de carga recebem no topo as vigas (invertidas e pretendidas) da cobertura, 

que por sua vez sustentam uma grelha de concreto com iluminação zenital. Os troncos de pirâmide que caracterizam 
a grelha da FAU são aqui convertidos em abóbadas, e os dômus desenhados em falsa-elipse. A grelha ocupa 
integralmente a área de cobertura, neste caso um quadrado de cem metros de largura. O prédio de Santos, embora 

mais baixo, tem portanto quase o dobro do tamanho (em planta) que o edifício da FAU.
Definida essa estrutura, a distribuição do programa foi feita com o recurso dos meios-níveis, conectados por rampas 

ao redor de uma grande praça coberta, tudo muito à semelhança da FAU A diforD ■ u • h

ZaZXZZeZZra  ̂ pe'° ^aixamento,

esse rebaixamento. Ao redor de todoTZmetTO\^Zuma'0306

uma transição entre a oficina central n C°ntlnUa' ma eSpécie de peristil°' 0 que faZ
spaço externo dos jardins. Na escola de Santos não existe um sistema
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ambos com amplos espaços de espera. No nível da praça/oficina central, ou seja, meio nível abaixo do térreo, cantina 

e restaurante, projetados como uma exceção, que avançam tanto no peristilo como na oficina central, sob o volume 
do auditório. A distribuição do programa privilegia, portanto, as grandes áreas de convívio e valoriza a grande oficina 
como espaço central, restringindo ao térreo as áreas administrativas e de serviço. A localização central do grande 
espaço de trabalho, iluminado zenitalmente, lembra em certo sentido os primeiros ensaios de Wright nos edifícios

Larkin e Jonhson Wax.
Mas, à parte toda a riqueza espacial contida na Escola de Santos, algumas soluções técnicas anteriormente 
ensaiadas tiveram um desdobramento curioso. Certamente o mais notável é a solução estrutural, que não desvincula 
as fundações da estrutura do prédio em si, pelo contrário, ignora a divisão entre subsolo e a estrutura visível, 
tratando-a com incrível unicidade. A péssima qualidade do solo definiu a prion uma fundaçao feita com estacas 
metálicas. A idéia foi utilizar trilhos ferroviários como estacas, soldados em feixes de 6 e 18 peças, conforme a carga 
previste Os piares, portanto, assumem formas diversas a partir * ama unidade de medida de sar,.. Esses lemes 
de Irilfios soldados afloraram na superfície, e elevam-se éetsa de 10 melros para apelarem dlrelamenle as viges de 

concreto. NSO existe p.dant. de tordaçtfo « ™s». fta O — é seu»" “ “ » 

sua arquitetura, d pé— independente d. n»sc- — * ««mg...— 

é pensado com o mesmo cuidado que o que é visível.
t , foi chamado o pessoal da fundação, porque era uma Várzea lá em

"A estrutura é muito bonita pela fundaçao (.. J estavam previstas para aquele tipo de edifício sena
Cubatão, era pura lama, e a melhor co'Sci pa 0 bto de fundaçáo e fez uma coisa



As estacas metálicas descritas por Paulo Mendes da Rocha são na verdade trilhos ferroviários, soldados em feixes 

de 6 e 18 trilhos, conforme a carga prevista. Os pilares, portanto, assumem formas diversas a partir de um único 

perfil (trilho), espécie de unidade de medida da carga, formando desenhos inusitados.

Outros aspectos surgem como desdobramentos diretos de soluções experimentadas na FAU. Segundo depoimento 

do arquiteto Jorge Caron, a grelha da FAU causou certa perplexidade na época do projeto por não evidenciar a 

solução de apoio da cobertura, que na verdade é feita por uma segunda grelha de vigas invertidas, invisíveis tanto de 

fora como de dentro do prédio.
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fundações não sustentam o edifício, o edifício não está ancorado'. (...) Portanto nao e o solo, voce consolida o solo 
para que a torre não desapareça na várzea, mas ela continuaria uma torre sempre. Ela fica em pé pela força da 
gravidade. (...) esse modo de fazer a mesma coluna, que funciona por atrito, aflorar onde não há mais o atnto em si. 
(...) é uma beleza de visão arquitetônica, é o sucesso da coisa, coisa no sentido da palavra, materialidade da coisa, 
idéia e coisa, então eis a coisa!". [Depoimento de Paulo Mendes da Rocha ao autor em 0ut/2003)

xizxr Si“1 * **,ca ”* * e*“* . p”

. "a questão que a grelha estrutural da FAU não é a grelha que se vê debaixo, é outra. Aquilo de repente causou um
"17 ,7 “aS ’-1 na realidade é uma espé“de aP°st0 (•■■) aquela colméia está pendurada na grelha, 

e Z Mas mie nã ° V'9aS 7SaS' Sâ° V'9aS Par3 mCer at,Ue,e ™ tOd°SSm b01al deteit° 1-1 de metros 
moduião das Z7) É ’ “ U “ ° COl™ia tem ™ ™ W». ela "ã° é a mesma 
modulo das vrgas. (...) E um ,ogo estetico mesmo. Um jogo de formas...aquele papo estava dançando". [Buzzar
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III.C. DESMONTANDO O MODELO
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PRÉ-PRIMARIA DA VILA ALPINA -1970 

GINÁSIO PRESIDENTE COSTA E SILVA -1971 
GINÁSIO POLIVALENTE DE MACAPÁ -1971 

CENTRO INTERESCOLAR DE PORTO VELHO • 1973 
CENTRO EDUCACIONAL PARANAVAÍ-1975
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Se até o projeto da Escola Técnica de Santos os projetos escolares de Artigas parecem ter um sentido de 

continuidade, de depuração e aperfeiçoamento de um determinado fazer, a pré-escola da Vila Alpina de Santo André 

estabelece uma nítida ruptura. Talvez sugestionado pela temática do jardim de infância, Artigas projeta uma escola 

onde o volume tende a se anular no seu imbricamento com a topografia. Em seguida, o arquiteto projeta escolas em 

Macapá e Porto Velho, partindo de princípios decorrentes da escola Guarulhos. No entanto, a idéia do espaço central 

como organizador do projeto se dilui, abrindo espaço para uma pesquisa que parece priorizar a sequência de espaços 

diferenciados. No Centro Educacional de Paranavaí, Artigas usa uma estrutura vigorosa de concreto, baseada em 

vigas vierandeel, grandes vãos, pavimentos atirantados e volumes semi-enterrados. Mas o arquiteto nâo recorre ao 
pátio central, à iluminação zenrtal, aos meios-níveis e outras características dos projetos escolares anteriores.
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CENTRO INTEGRADO OE EDUCAÇÃO PRÉ-PRIMARIA DA VILA ALPINA
2S3
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BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

outubro de 1970 
localização: rua Flora, Vila Alpina, Santo André, SP 

CÓDIGO BIBLIOTECA 

PAR 78/727 VA (51FLS.)
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As salas de aula e o salão de convivência apresentam plantas de geometria irregular, sem fechamentos paralelos ou 

perpendiculares entre si. Cada um desses ambientes possui caixilhos envidraçados, do chão ao teto, nas duas faces 
longitudinais, originalmente pintados de amarelo forte. As alvenarias que separam esses ambientes se restringem a

Menos de um ano após sua cassação na FAU. Artigas projeta esta pequena escola pré-primana para a Prefeitura 

Municipal de Santo André. 0 edifício, quase enigmático, difere das outras escolas desenvolvidas ate então pelo 

arquiteto, produção que nesse período se consolidava como um modelo assimilado por grande parte da arquitetura 

paulista: volume prismático suspenso de concreto e a distribuição do programa ao redor de um pátio interno.
0 terreno de 8 mil metros quadrados, bem localizado e de suave topografia, somado ao caráter experimental do 

programa da escola (vinculado às diretrizes municipais), indica a criação de um projeto diferenciado. 0 programa 

original resumia-se a 3 salas de aula, um salão de convivência, área administrativa, cozinha, vestiários e piscina. 

Artigas projetou um edifício térreo, esparramado sobre o terreno e definido por uma grande laje ocupada por teto- 

jardim. Ao redor do edifício ficam quadra esportiva, playground, piscina e jardins. Surpreendentemente, é o próprio 

edifício que estabelece as conexões entre esses diversos programas, através do seu teto-jardim (de geometria 

irregular, formada por ângulos oblíquos e curvas). A laje desenvolve-se sempre abaixo das cotas mais elevadas do 

terreno, que ora se funde, ora se conecta a ele por pontes e escadas, surgindo como um volume camuflado na 

paisagem, difícil de ser identificado como uma unidade volumétrica. 0 teto-jardim sobre toda laje, espécie de praça 

elevada, nasce da cota da quadra esportiva, faz uma ponte que abriga o bloco administrativo, desenvolve-se 
sinuosamente em dois sentidos. Num extremo permite o acesso à piscina (meio-nível abaixo) e no outro converge 
para uma grande escada, que conduz ao nível inferior da escola propriamente

■0 tratamento arquitetônico dado por Vrlanova Artigas ao Centro Integrado Piloto de Vila Alpina, é. na sua essência, 
de cara er pa.sag.sUco, Art.gas esclarece qoe seu objetivo não foi a implantação de um parque infantil numa praça, 
mas .ntegrar esses do.s aspectos; praça e parque formam um só conjunto, homogéneo e integrado da mesma forma 
como os concertos de cultura espiritual e física não devem cor □ -iardim de infância" 1’Nnww nimnc a • tomados separadamente. É um novo conceito de
jardrm . [ Novos rumos da arqu.tetura escolar; Dirigente Construtor, n° 8 São Paulo, Junho de 1973).
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pontuando o espaço aberto. Esses elementos são tratados com certa distinção, tornando-se referências claras no 

espaço. Os pilares são robustos e desenhados um a um, com formas distintas entre si. Da mesma maneira, as 

gargulas, grandes e expressivas, sugerem, por seu porte, pilares suspensos do chão. 0 desenho da escada é curioso, 

de certa forma exagerado, quase desproporcional, o que acaba acentuando o caráter lúdico da construção, na 
medida em que ela é o elemento que mais caracteriza plasticamente o conjunto.
A área livre, com projeto paisagístico de Waldemar Cordeiro, recebeu uma série de equipamentos específicos para 
as crianças, divididos por faixa etária, conforme descrição apresentada na publicação da revista Dirigente Construtor 
(n°-08, 1973). Desta forma, tem-se piscina, barco, balanço, gangorra, tronco de árvore, túnel, escultura ambiental, 
redes, torre sueca, areia, avião e pista para triciclos para crianças de 4 a 7 anos. Para crianças de 8 a 12 anos, estufa, 
canteiros, basquete, vôlei, futebol, barra, labirinto, auditório, sinais cibernéticos, elementos para construção, casa de 

bonecas, rua sinalizada, nascente de água, duchas e patinação.
A liberdade com que Artigas projetou a pré-escola da Vila Alpina faz lembrar o projeto do "jardim de infância" feito 
por Ramos de Azevedo atrás da Escola Normal de São Paulo, ainda nos primeiros anos do século XX, onde o tema 
foi interpretado com formas fantasiosas influenciadas pela arquitetura mourisca. Um tipo de liberdade nunca admitido 

para grupos escolares e escolas normais. nQS
No caso da Pré-escola da Vila Alpina, e preciso compree a esco|a da W|a A|pina
parâmetros de aceitação do poder público,que^ municipais constnjídos em toda região do ABC 

não é uma exceção, mas uma entre, dezenasi q(je disseminarm em áreas e

paulista, especialmente em Santo Andre,
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0 episódio tem um desfecho ainda mais irónico. Prossegue Acayaba, relatando uma conversa posterior com o 
engenheiro Osmar Souza e Silva:

"Isso é uma biblioteca infantil...eu fico imaginando...até gostaria de fazer, não fiz ainda...mas, numa situação como 
essa, um elemento como esse pilar tem outro peso simbólico. Imagine um totem no lugar desse pilar...que beleza! 
Então aqui você faz outro totem! As crianças vão dar um nome pra este, outro nome para aquele..." (Acayaba 1991, 
P-111
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"Logo depois ele fez aquela casa [Berquó-1967] que tem uns troncos de árvore segurando a laje e, por acaso, o 
engenheiro que fez aquela obra foi o mesmo que fez minha casa. Ele me contava: ‘o Artigas era um sujeito 
fantástico... Além de botar aqueles troncos de árvore. (...) tinha um tronco que ele chamava de Joãozinho...ele dava 
nome aos troncos!1. Você vê essa coisa do desenho, do caráter semântico, simbólico...o Artigas colocava tudo isso 
claramente!'. (Acayaba 1991. p.11]

A entrevista de Acayaba, demonstra bem a compreensão de Artigas, ao menos nesse momento, sobre a arquitetura 

e sua relação com a temática infantil, o significado lúdico do espaço e dos elementos construtivos. Lúdico no sentido 
de algo que se comunica com o imaginário das crianças, como algo a ser por elas descoberto no seu dia a dia, capaz, 

portanto, de ser efetivamente um espaço de aprendizado.

terrenos generosos, o uso corrente das grandes estruturas de concreto armado, lajes impermeabilizadas, iluminação 
zenital, componentes industrializados etc. Uma lógica que motivou a aceitação, na Vila Alpina, da laje 

impermeabilizada de 700 metros quadrados e ocupada com teto jardim, sua sofisticação estrutural, o uso extensivo 

de caixilhos de vidro, piscina etc. Principalmente diante do número reduzido de alunos previstos para frequentar a 

escola. Mas a liberdade desse projeto não se restringe ao uso expressivo da tecnologia construtiva, mas deve ser 

entendida como um desejo de aproximação com o universo infantil.
Uma entrevista de Marcos Acayaba, relatando o comentário de Artigas sobre seu projeto para uma biblioteca infantil 

(desenvolvido durante o seu segundo ano da FAU, em 1966) pode ser esclarecedor. Segue o comentário de Artigas 

sobre o projeto de Acayaba:
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Mas seria interessante analisar o projeto da pré-escola da Vila Alpina por um outro viés. Artigas tinha sido cassado 

da Universidade de São Paulo alguns meses antes de elaborar este projeto. Desde 1967, com o projeto da casa 

Berquó ( casa dos troncos"), ele já tinha se permitido ironizar através de sua arquitetura o momento em que estava 

vivendo. Ao apoiar uma laje de concreto sobre 4 troncos de madeira, chamou a atenção para um momento 

contraditório, onde toda a técnica do concreto armado e as formas da arquitetura moderna brasileira estavam a 

serviço de interesses diversos dos que os tinha gerado. Tornou a lançar ironias na série de casas produzidas entre 

1968 e 1969, na recriação de lambrequins, no encerramento quase total do espaço doméstico em relação ao espaço 

exterior etc.
Nesse período, Artigas passa a criticar a apropriação indiscriminada de um repertório formal, e acusa a arquitetura 

paulista de ter se transformado numa “saudável academia de formas.

brasileira". [Pazzaneze 1991, P-41)

• • imoHp das raízes culturais brasileiras que a atitude
"0 ardente desejo de descobrir a autenticidade e a o cult , e p«ca
revoltada frente à guerra fria churchiliana desperto em „
pue rt-i ter reconhecido na —

,*«»*>«*,,2Z^*‘*“*'* 
incorporadas indistintamente como
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da pré-escola da Vila Alpina, não só como uma aproximação ao universo da primeira infância, mas também como 

uma ironia à própria arquitetura paulista. Talvez Vila Alpina represente, na liberdade de suas formas, não um ou outro, 

mas um pouco de cada um desses aspectos. Principalmente porque esse projeto não seria exemplo isolado, mas a 

primeira de uma série de 5 escolas que se distanciam, em maior ou menor grau, do que se poderia reconhecer a 

priori como arquitetura paulista. Artigas parece por em cheque toda a produção decorrente da interpretação de sua 

própria obra.
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GINÁSIO PRESIDENTE COSTA E SILVA

L

outubro de 1971 
localização: av. Ana Néri, Macapá. AP 

CÓDIGO BIBLIOTECA 
PAR78/727.1 PCS (41RS.)
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Essa pequena escola ginasial integra um conjunto de edifícios feitos para a cidade de Macapá. Os projetos foram 

feitos para um consórcio de gerenciadoras, entre as quais fazia parte a Pavan Engenharia, cujo edifício sede foi 

projetado por Artígas em 1972. Entre a série de projetos feitos para Macapá estão: a sede da Divisão de Obras, o 

Ginásio Polivalente, o Museu Industrial, o Quartel da Guarda Territorial, a sede da Divisão de Segurança e Guarda, o 

Estádio Esportivo Zerão e a sede da Secretaria de Segurança Pública, todos projetos realizados entre 1970 e 1972.

Essa pequena escola ginasial apresenta, em função do lote reduzido, um partido bastante compacto, o que 

surpreende sendo o projeto numa cidade onde o valor do terreno não deveria representar um custo expressivo. A 

escola antecipa uma tipologia que seria comum aos projetos da década seguinte em São Paulo. A partir de uma 

malha estrutural absolutamente regular, o programa é disposto com certa independência, gerando alguns módulos 

vazios na volumetria. Essa solução torna-se interessante na assimilação do pátio de recreação coberto em duplo pé- 

direito no volume, fazendo-o participar da dinâmica do edifício.
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GINÁSIO POLIVALENTE DE MACAPÁ
GINÁSIO POLIVALENTE 00 GOVERNO FEDERAL 00 AMAPÁ 

maio de 1971 

localização: av. FAB, Macapá, AP 
CÓDIGO BIBLIOTECA

PAR 78/727.1 GP (34FLS.)
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0 projeto do Ginásio Polivalente de Macapá retoma algo da simplicidade das escolas de Itanhaém e Guarulhos. 

Implantado sobre um amplo terreno plano, o partido dispõe o programa a partir de dois blocos paralelos, onde a faixa 

central alterna auditório, biblioteca, cantina e laboratórios com pátios ajardinados.

No projeto desse ginásio, como vinha ocorrendo desde as escolas técnicas, Artigas não inclui o pátio de recreação 

coberto como elemento central e organizador do projeto, mas o compartilha com a varanda da cantina. O prédio, 

implantando perpendicularmente à rua, volta-se para o espaço interno, no caso, o vazio representado na sequência 

dos jardins com a varanda central da cantina.

O programa dessa escola inclui, além das salas de aula e laboratórios, oficinas para ensino técnico, biblioteca, 

auditório e uma série de quadras esportivas. A localização do auditório logo na entrada da escola, acentua a idéia de 

equipamento comunitário. Artigas faz isso até com certa solenidade, estendendo o módulo central em forma de 

marquise sobre a via. A biblioteca volta-se para o jardim que fica mais resguardado, separado do pátio da cantina 

pelo volume de cozinha e sanitários.

A estrutura de concreto armado baseia-se em módulos quadrados definidos por 4 vigas-calhas, com os pilares nos 

vertices, e uma cobertura em laje levemente abobadada. As vigas são desenhadas em "v", e os pilares rotacionados 

45 graus em relaçao aos eixos da estrutura. Estabelece-se assim uma maior declividade para as lajes de cobertura 

e um maior número de captações e descidas de água pluvial, atendendo ao alto índice pluviométrico da região. 0 

detalhamento do projeto é muito semelhante aos ginásios do IPESP.
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CENTRO INTERESCOLAR DE PORTO VELHO
CENTRO ESCOLAR DO GOVERNO 00 ESTADO OE RONOÓNIA EM PORTO VELHO 

data: julho de 1973 
localiação'Av. das Américas, Uberdade, Porto Velho, RO 

CÓDIGO BIBLIOTECA
PAR 78/727 PVV. 1-7

i

íE
§ .I



i
i
=

I 
i

Projetado em julho de 1973. o Centro Interescolar de Porto Velho, em princípio, é uma vanaçao do modelo do Ginásio 

Polivalente de Macapá. 0 edifício térreo é disposto no terreno sem alterar a topografia original, salvo a pequena 

escavação inclinada do auditório. Dois corpos paralelos estendem-se por quase 130 metros, contendo salas de aula 

e sanitários. Entre os blocos são dispostas as variações do programa: jardins intemos, bloco de administração, 

auditório, laboratórios, cantina, refeitório, recreio coberto e vestiários.
Artigas parte de uma estrutura rigorosamente modulada, definida por vigas bi-apoiadas com 25 metros de vão e 

balanços simétricos de 10 metros. Sob esses grandes balanços, acomodam-se salas de aula, blocos de sanitários e 

vestiários. Os pilares ficam espaçados a cada 8 metros. Em alguns momentos, como junto ao auditório, essa 

regularidade é rompida, reduzindo o espaçamento para 4 metros. Definida essa malha regular (ou quase) da 

estrutura, são estabelecidas 6 variantes no sistema de cobertura, permitindo que cada elemento do programa tenha 

uma peculiaridade espacial. A regra geral é pesquisar variações no sistema de cobertura para gerar sistemas de 

iluminação e ventilação permanente. No fundo são desdobramentos da cobertura central do ginásio de Utinga, onde 

se elimina o uso de vidro ou fibra, deixando a luz entrar indiretamente.

A entrada expõe o vigamento e a laje de cobertura em seu padrão mais simples. As duas circulações paralelas são 

marcadas por uma série de clarabóias pontuais, que lançam luz sobre os pilares, com desenhos variados. Para definir 

o primeiro jardim interno, Artigas eleva o nível das vigas transversais, para estabelecer um pergolado numa cota bem 

mais alta. No auditório, a cobertura passa a acompanhar o desnível do piso interno. Em seguida, ela se interrompe 

para permitir um vazio que ilumina os laboratórios. Nos laboratórios, a laje é nivelada pela face superior do vigamento, 

aumentando o pé-direito interno. 0 espaço da cantina e do refeitório apresenta um novo sistema de cobertura agora 

definidopor uma sucessão de sbeds.Aáie. d. «»asSo,

principal da escola por um novo jardim interno e conectada por uma marquise estreita

0 Cenlio Interscolar de Pede V*. »« canslmída. „s msB „a de

suas conlececcas, P-palmeo» .. sego.da m.ude da década de 19,0.. ,„e *a ,ue dnha apre{„ p0, essa 

escola. As ™g,s d. maq.ete ap.seal.m «l.ÇÕK „ „llçSo às
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Imodulo (recreio coberto) ainda não existia como corpo independente, sendo uma área delimitada por um elegante 

muro que se estendia a partir do próprio edifício. 0 desenho dos reservatórios de água, em forma de diamante, é 
também bastante diverso em relação ao da maquete.

Essa escola, embora seja de concepção espacial similar ao ginásio de Guarulhos - blocos paralelos definindo 
variações no módulo central - contém soluções diversas de projeto. A principal é a retirada dos espaços de recreio 
coberto e cantina do centro da planta e seu deslocamento para o extremo do prédio. Outro aspecto é o que parece 

ser um desejo de não se submeter completamente ao rigor da solução estrutural, por si já bastante marcante, mas 
utilizá-la como uma espécie de base para as inúmeras variações, imprimindo uma riqueza espacial específica para os 

ambientes, só revelada pouco a pouco no percurso pelos espaços da escola.
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CENTRO EDUCACIONAL DE PARANAVAÍ
ESCOLA ESTADUAL PROFA. EMIKO FUJ1M0T0 

Junho de 1975 
localização: Estrada da Adutora de Rio Claro, Jd. Paranavaí, Mauá, 

SP
CÓDIGO BIBLIOTECA

PAR7W77PMV.M
CÓOIGOFOE
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» Junho de 1975a. J* f — - "• »“* Sí" "" “
assa-,..— de W Santo André. Nos dois casos. trata-s. de «penénc» p,lo» para . ens.no 
municipal Sendo assbn. ambos os pro.eloo se b.netci.» de tenenos amplos e cena bb.rdade de desenho^ as 

no caso da escola de Maná, o projeto foi concebido de forne mais ambiciosa, concentrando num unrco edifiuo 

cursos pré-primário, primário, ginasial e colegial técnico. Na época, envolveu, além da Secretaria de Educaçao, outras 

três secretarias municipais. 0 porte da escola, a abrangência do programa visando sua inserção como mfra-estrutura 

urbana, e mesmo sua marcante presença na paisagem, remetem a experiências como as escolas-parque da epoca 

do Convénio Escolar, e experiências posteriores como os ClEPs de Niemeyer e os recentes CEUs, implantados na 

periferia de São Paulo, embora em Paranavaí não se trate de um edifício padrão.
0 Centro Educacional Paranavaí distingue-se na paisagem da região, define-se volumetricamente por uma lâmina de 

quase 150 metros de comprimento, suspensa sobre o terreno e paralela à Estrada de Mauá. 0 edifício é composto 

por dois blocos, cujo espaçamento vertical gera três andares: subsolo, térreo e superior. 0 acesso à escola é feito 

pela cota mais alta do terreno, que corresponde ao nível intermediário da escola, uma espécie de andar livre, sem 

estrutura, onde se localizam o saguão de acesso, a administração e o pré-primário. A distribuição do programa 
surpreende por inserir o pré-primário no meio do edifício, solução que se revela extraordinária para delimitação de 
programas diversos. 0 pré-primário corresponde a um único salão, totalmente envidraçado nas três faces que dão 
para o exterior, onde apenas uma parede baixa de concreto resguarda o sanitário.
A circulação, em rampas, permite que se suba diretamente para as salas de aula ou se desça para a área das 
oficinas, cantina, biblioteca e auditório. A cobertura desse bloco perpendicular ao das salas de aula, corresponde ao 
telo-jardim * prá-pnmáno. .asg-rtado polo simples desnive| d, rB|0 dj

l8rclineiras'1888118 88 a,eia‘'alnnn!o e uma série de biinquedos fixos, como gangona, escorregador, trepa-trepa etc. 

aZZsdZ esseóe ** 8 «8»»"—"-8|. °s
como no teto- jardim esT U™ 6SpéCÍe defita levemente solta do Piso. Curioso

888»^™b.«i«. .egul.da„ je. mas contornam as jardineiras por



r
ntro, formando desenhos inesperados. Alguns elementos altos, como o labirinto, também se sobressaem 

colaborando para criar uma espacialidade própria para as crianças menores, solução em continuidade à pré-escola 

da Santo André. Toda a área inferior do edifício relaciona-se com o terreno através de duas grandes varandas sob o 

bloco suspenso das salas de aula, onde estão dispostas duas quadras esportivas, piscina e uma ampla área verde. 

Os laboratórios e oficinas possuem um elegante sistema de bancadas de argamassa moldadas in loco. A piscina é 

uma falsa elipse, forma que Artigas vinha experimentando desde os projetos de 1968.

A estrutura da escola é bastante expressiva e tecnicamente sofisticada. Duas gigantescas vigas vierandeel paralelas, 

apoiadas em 8 pares de pilares, são solidarizadas somente no nível da cobertura, com espessas vigas de 

espaçamento variável. Essas vigas transversais sustentam, por cortinas de concreto penduradas, a laje de piso das 

salas de aula. Como se o bloco de salas de aula, visualmente desconectado das duas vigas/empenas, flutuasse no 

meio da estrutura. Essa solução, que faz o peso "subir" de volta para o nível da cobertura, para somente depois se 

distribuir nas imensas vigas laterais, e finalmente para os pilares, gera um térreo completamente livre de estrutura. 

A escola de Paranavaí apresenta diversos pontos em comum com o projeto de Niemeyer para a sede da Editora 

Mondadori em Milão, projetada em 1968. 0 projeto de Niemeyer propõe pela primeira vez essa estrutura de 

atirantamento das lajes de piso em vigas transversais no nível da cobertura. Mas não é só isso: Na Mondadori. a 

suspensão do bloco de escritórios e a consequente liberação do térreo, permite a passagem livre de um segundo 

bloco, agora transversal, semi-enterrado e opaco. 0 bloco suspenso que corresponde aos escritórios envidraçados 

não atinge o limite dos extremos, ficando ainda mais recuado que nas laterais. A escola de Paranavaí segue princípios 

semelhantes, mas com algumas diferenças. Logicamente o porte das construções é totalmente diverso. Mas a 

diferença marcante é, sobretudo, que na Mondadori, Oscar Niemeyer trabalha com vãos muito menores nos pórticos 

externos. Em Paranavaí, até por ser um único pavimento suspenso, a sequência de pórticos é substituída por um par 

de vigas de quase 4 metros de altura, apoiadas em pilares que estão espaçados a cada 18 metros.
A escola de Paranavaí, em continuidade à Pré-escola Mia Alpina de Santo André, e de certa forma aos centros 
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que se distingue claramente das escolas feitas ao longo da década de 1960. Artigas, nesse momento, mostra-se 

descompromissado com determinados cânones da chamada escola paulista. Isso fica mais evidenciado nesses 

projetos escolares, o que também não contradiz uma análise mais geral da obra desse período. Projetos feitos 

simultaneamente à escola de Paranavaí são: o Balneário de Jaú, obra repleta de afinidades com Niemeyer e o 

LANARA (Laboratório Nacional de Referência Animal). Nesse grande laboratório em Minas Gerais, Artigas realiza, 

como em Paranavaí, uma imensa laje sem pilares, apenas suspensa por tirantes metálicos pendurados nas vigas de 

cobertura.

0 Centro Educacional Paranavaí é a última escola construída por Vilanova Artigas com um uso tão expressivo da 

estrutura de concreto armado, que sempre distinguiram sua obra. Nunca mais o arquiteto encontraria outra 

oportunidade para realizar um edifício escolar tão notável. A escola de Paranavaí encerra, muito dignamente, um 

ciclo. A partir do ano seguinte, os edifícios escolares projetados por Artigas se limitarão às 11 escolas feitas para a 

CONESR sob um enfoque totalmente diverso do que caracterizou sua produção até esse momento.
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III.D. TEMPOS ADVERSOS
37 , ; iEEPG -jardim onr

EEPG -JOAQUIM NABUCO- 
EEPG -JARDIM PAUUSTA’ 

EEPG -JARDIM CHAPADÁO-
EEPG -CONCEIÇAOZNHA- 

EEPG -AGENOR OE CAMPOS- 
EEPG-SE1EPRAIAS-

EEPG -PARQUE UIOOWO- 
EEPG'JARDIM HOR 00 CAMPO-

EEPG -VOA MENCK-
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As to po. AAgas a<é TO. » à ™!’ “ “

esw»ssbe«p.«^^
de «nwwtes MmMwte Asm a. des.nrti— de ■.« s.stersas emlMS. os
p,„,elos tem Incwpoiando elemeetas»n» juntas da oaop.ene, dêmos da fta da «ta mantas aslaltmas de 

impmeabilíaç». pisos industriais lepó». M bonacha «jlcanizadal, cai.iteia de alumínio, novos sistemas de 

ferragens, etc.
0 conjunto de 11 escolas projetadas para a CONESP (Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo) 

reflete, no entanto, a nova postura assumida pelo Governo do Estado frente à educação, num momento em que a 
economia brasileira já acenava a enorme crise que assolaria o país a partir dos anos 1980. A CONESR fundada em 

1975, estabeleceu uma nova disciplina para a construção de edifícios escolares, baseada na padronização e na 

normatização, definidas a partir de catálogos de componentes e serviços, padrões de apresentação dos projetos etc. 

Buscava-se com isso facilitar a construção e a manutenção do grande número de escolas estaduais, bem como 

viabilizar a gestão de um grande número de projetos. Além da drástica redução das áreas, os critérios partiam de 
sistemas construtivos mais económicos, alvenarias de bloco de concreto, lajes mistas com tijolos cerâmicos e 

coberturas em telhados de barro ou fibrocimento. A caixilharia era padronizada, assim como demais elementos 
construtivos, ainda que nada fosse industrializado.
As escolas de Artigas nesse periodo são bastante simples, ainda que sempre com qualidades distintas. Representam 

quase a metade do total de escolas por ele projetadas. A maioria desses projetos é, na realidade, variantes de dois 
partidos básicos. 0 primeiro define-se por uma grande cobertura inclinada que unifica volumetricamente blocos 
funcionais, implantados em níveis distintos. No segundo são blocos autónomos, portanto com coberturas menores 

(em duas aguas), implantados paralela ou isoladamente.

XZ““'C,KtoS ,a“,eS ” 8S “““■ ™

«Z a Z T “ te"°' * “PiKM" °"1 ato * * «... «a pata-çê. „ as ae



telhados. Artigas tinha estudado intensamente essas estruturas na época da Marone&Artigas, portanto era um tema 

com o qual tinha bastante familiaridade. As estruturas de madeira que projetou para a CONESR partiam de modelos 

europeus e americanos (onde as coberturas resistem às cargas de vento e neve acumulada), adaptados às condições 

locais. Algumas estruturas eram construídas com tábuas e pregos, e apresentam desenhos com grandes variações 

nas secções, valorizando a tridimensionalidade das peças. Artigas, na maioria dessas estruturas, elimina os 

elementos verticais nas tesouras e treliças, fazendo com que as estruturas das coberturas muitas vezes 

caracterizassem os projetos.

As 3 primeiras escolas projetadas para a CONESR nas cidades de Jales, São José do Rio Preto e Fernandópolis, 

possuem projetos quase idênticos, e correspondem ao primeiro partido descrito. Variantes desse partido são as 

escolas do Jardim Chapadão, em Campinas, e Sete Praias, em São Paulo.

Essas duas escolas, por serem de menor porte, dispensaram a sobreposição de salas de aula, sem no entanto 

eliminar o meio-nível em relação ao galpão. As salas de aula formam uma espécie de mezanino sobre ele. Artigas 

também quebra o ângulo da cobertura sobre o bloco das salas de aula, rebaixando a volumetria.

A escola de "Conceiçãozinha", no Guarujá, introduz o partido em blocos paralelos, com coberturas autónomas em 

telhados de duas águas. Sendo no litoral, introduziu-se um forro ripado, que permite ventilação contínua pelas frestas 

das telhas capa-canal. Os desenhos das tesouras da cobertura, simétricas, é extraordinário. Artigas introduz duas 

espessas paredes ao longo do espaço central, para apoiar os telhados do galpão e da cantina, e também para 

proteger as circulações das salas de aula. 0 alinhamento de paredes independentes pelo limite externo dos beirais, 

anulando-os visualmente, será empregada nas escolas de Monguaguá e Guarulhos. Em Monguaguá, cidade litorânea 

próxima ao Guarujá, a solução da cobertura de "Conceiçãozinha” é adaptada a um único bloco para 3 salas de aula, 

mas a parede que protege a circulação é feita com blocos vazados de concreto. Pode-se dizer que essa escola é sem 

duvida, a mais singela projetada por Artigas. Uma terceira variante do partido foi experimentada na escola Flor do 

Campo, dentro da CECAP de Guarulhos. Blocos paralelos, fechamentos dos beirais com blocos vazados de concreto 

e jardim central. A cobertura é construída com laje de concreto e recoberta com telhado de fibrocimento. .
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A padronização e mesmo a singeleza desses projetos não demandou análises específicas, seriam descrições 

redundantes e cansativas. Assim sendo, incluiu-se apenas uma análise da escola de "Conceiçãozinha", por ser o 

projeto mais representativo desse conjunto.
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EEPG JARDIM OITI
ESCOLA ESTADUAL PROF. JUVENAL GIRALDELU 

abril de 1976 
localização:Rua Otávio Graziani, Jales, SP 

CÓDIGO BIBLIOTECA 
PAR 78/727.1 JO (13FLS.) 

CÓDIGO FOE 
08. 81.106
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EEPG JOAQUIM NABUCO
EMEF PROF. ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES 

abril de 1976 
localização: rua Araribóia, Vila Progresso, São José do Rio Preto,

CÓDIGO BIBLIOTECA
PAR 78/727.1 JN V.1-2 (18FLS.) 

CÓDIGO FOE
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eepg jardim paulista
e&CEFAM 08. SÓIONOA SILVA VARO»» 

abri de 1976

rtaGOBIBUOTKA 
PAHWWJPVW B*lS I 

CÓDIGO FW 
08,67.110
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EEPG JARDIM CHAPADÃO
ESCOLA ESTADUAL GENERAL MOLLET 

ma» de 1976 
locaBaçéo: Monte Líbano, Jd. Chapadão, Campinas, SP 

CÓDIGO BIBLIOTECA 
P AR 7V727.1 JC V. I.1A-2 (51FLS.) 

CÓDIGO FDE 
05.05.146
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EEPG CONCEIÇÃOZINHA
ESCOLA ESTADUAL PADRE FRANCISCO DE PAIVA HGUBREDO 

maio de 1976 

localização: Rua Hélio Ferreira, Jd. Boa Esperança. Guangã, SP 
CÓDIGO BIBLIOTECA 

P AR 78/727.1 CV1-3 (51FLS.) 
CÓDIGO FDE 

02.02.106
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em Osaka. por tratar-se, inclusive, de um pavilhão, ou seja, um caso em que as construções, a arquitetura, 
assumem um sentido simbólico muito forte, o que me ocorreu foi que se fizesse menção ao significado mítico da 
cobertura". (Pinon 2002, p.40]

A E.E. "Conceiçãozinha" é a obra mais conhecida no conjunto das escolas projetadas para a CONESR Essa escola, em 

princípio, pouco foge das exigências do padrão estabelecido pelos manuais da CONESR Tampouco foge do esquema 

perseguido por Artigas: blocos paralelos de salas de aula definindo um pátio central, ora coberto, ora descoberto. 

Desdobramento, agora simplificado, do modelo de Guarulhos, não há dúvida. Artigas dispõe dois blocos paralelos 

com salas de aula e administração, definindo um espaço central longilínio, ora coberto, ora descoberto. Estabelece- 

se uma sequência de recreio coberto, jardim, cantina e refeitório, espaços pontuados pela torre d'água e pelo volume 

dos sanitários.

Um único gesto diferencia essa escola das demais feitas para a CONESP: duas espessas paredes de tijolo paralelas, 

vazadas por arcos, que apoiam os telhados centrais e definem o pátio central com uma plasticidade inesperada. Seja 

pelo contraste do tijolo aparente com os blocos de concreto, seja no grande comprimento das paredes em relação 

à baixa altura dos arcos, ou ainda pela supressão (visual) dos beirais no pátio interno. A ruptura com os padrões de 

escala e materiais, com uma figura tão primordial como o arco, acaba de certa forma imprimindo um caráter lúdico 

à escola. O pequeno memorial escrito à mão por Artigas na própria folha de apresentação do anteprojeto é curioso. 

0 arquiteto pouco argumenta sobre os arcos, como se quisesse que a solução passasse mais ou menos 

desapercebida. Parece mais interessado na possibilidade de realizar um jardim de areia e pedras, "talvez possível no 

Guarujá", que as fotos da obra recém concluída comprovam, não foi sequer tentado.

Para uma aproximação com o sentido dos arcos de "Conceiçãozinha", cito um depoimento do arquiteto Paulo Mendes 

da Rocha feito em 2002. Para simbolizar a cidade no pavilhão brasileiro na Expo'70 em Osaka, o arquiteto assim 

justificou o emprego de dois arcos cruzados:

■(...) achei que dois arcos cruzados significariam a cidade. (...). 0 arco é uma figura conquistada da geometria do 
corte das pedras, na arquitetura primordial. Em Stonehenge não há ainda um arco, mas o sonho de um arco. Depois
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última escola feita para a CONESE portanto poderia ter gerado exemplos
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0 arco cumpre uma função simbólica também ligada à própria arquitetura moderna brasileira, a partir do impacto do 

Palacio do Itamarati (1962), projeto de Oscar Niemeyer que influenciou uma série de edifícios em todo país. Artígas, 

Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha fazem do arco a expressão maior da Escola Técnica de Santos em 1968. 

0 próprio pavilhão da Expo'70 é um nítido desdobramento da escola técnica, ainda que invertendo a lógica das 

proporções entre ondulações no piso e arqueamento das vigas nos pontos de apoio, sustentando a grelha translúcida 

que caracteriza a FAU e a Escola Técnica de Santos.
Mas no caso desta modesta escola construída numa periferia pobre do Guarujá, o caráter do arco evidentemente não 

poderia se dar à maneira de um palácio ou de um pavilhão. Qualquer simbolismo possível dependia de uma singeleza 

compatível com uma construção tão limitada. Daí o uso do arco em sua forma tectônica, ou seja, o discurso literal 

da técnica do tijolo de barro. Técnica "arcaica" (como diria Artigas), tanto quanto as alvenarias portantes, as tesouras 
de madeira e o telhado de barro impostos pela CONESR Como se o arquiteto tivesse tirado proveito poético naquilo 

que não se espera, numa espécie de “feitiço contra o feiticeiro.
» é 3 p-« - a«- =- »>“ •CM!St 

similares. Mas não foi o caso.

surge o arco romano, que por sua vez define a cúpula como resultado da rotação de um arco. (...) A história das 
dificuldades da construção. Dificuldades, agora, no sentido do sucesso no enfrentamento das dificuldades, fazem 
com que o arco surja como muito significativo para dizer agora: eis a cidade.’ [Pinon 2002. p.40]
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localização: rua ■

EEPG AGENOR DE CAMPOS
ESCOLA ESTADUAL AGENOR DE CAMPOS 

data: junho de 1976 
i Aimorés, Monguaguá, SP 

CÓDIGO BIBLIOTECA 
PAR 78/727. 

CÓDIGO FDE 
02.05.102
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EEPG PARQUE BOA ESPERANÇA
ESCOLA ESTADUAL PROF. SUSSUMO HRATA 

junho de 1976 

localização: av. Comendador Antunes da SUra, Campo limpo, SP 
CÓDIGO BIBLIOTECA 

P AR 7V727.1 P8E V.I-2 (33FLS.)
CÓDIGO FDE 

00. 59.129
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EEPG SETE PRAIAS
: ESCOLA ESTADUAL PROEA. LUÍZA MARCEUNA BRANCA CHA1B 

junho de 1976 
localização: Estrada do Alvarenga, Santo Amaro, SP 

CÓDIGO BIBUOTECA 
PAR7^27.1SPV. M (35FLSJ 

CÓDIGO FDE 

00.57.124
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EEPG JARDIM FLOR DO CAMPO
ESCOLA ESTADUAL MELEOPOLDO GENTIL JÚNIOR 

junho de 1978 
localizaçáo:fíua Crístobal Cláudio EtiUo, Parque CPCAP, Guandos, SP 

CÓDIGO BIBUOTKA
PMlW21.1fCl23flS.) 

CÓDIGO FDE 
01.15.15
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EEPG VILA MENCK
ESCOLA ESTADUAL PROFA. ODETTE ALGODOAL LANZARA 

outubro de 1978 
IxaEnção: Estrada do Tamboty, CarapiuAa. SP. 

CÓDIGO BIBLIOTECA

P AR 78/727.1 VM (35RS.) 
CÓDIGO FDE 

01.06.123
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A visita às escolas apresentadas nesse trabalho, ou a boa parte delas, revelou um quadro desolador. Essas escolas 
estão em sua grande maioria completamente desfiguradas, algumas a tal ponto que se pode considerar que 
simplesmente deixaram de existir. Não é um particular das escolas projetadas por Artigas, evidentemente, mas uma 
situação que envolve a conservação dos edifícios públicos como um todo nessa nossa espécie de país. Assim, optou- 
se por desconsiderar, nesta análise, as sucessivas reformas, acréscimos e demais transformações por que passaram 
esses prédios, concentrando o foco dessa primeira abordagem nos projetos originais. Por isso, optou-se por 
apresentar somente imagens das obras em construção ou recém acabadas..
Todas as escolas cobertas originalmente com laje plana impermeabilizada foram recobertas com telhados, em geral 
escondidos por platibandas que alteram as proporções originais dos prédios. Nas escolas em que o concreto 
aparente foi empregado como acabamento (à exceção da FAU), este foi invariavelmente pintado e repintado, sem 
qualquer respeito pelos critérios de cor e função originais. Todas as escolas inicialmente abertas ou cercadas com 
fechamentos leves e transparentes, foram isoladas por altos muros de alvenaria, que tornaram-nas algo 
desconectado do entorno. Foram feitas alterações de uso, demolições parciais, acréscimos espantosos, além da 
substituição sistemática dos acabamentos.

Exemplo notório é o ginásio de lltinga. Sua cobertura central de peças pré-moldadas de concreto, que permitiam 
iluminar e ventilar o pátio central e a quadra, foi recentemente substituída por um telhado metálico. 0 interior 
escureceu, tornou-se ruidoso e mal ventilado, impondo um desconforto à escola como um todo. A pintura original 
em cores fortes que contrastavam com a estrutura de concreto aparente, foi substituída por uma pintura única com 
uma cor qualquer. Os guarda-corpos metálicos foram substituídos por muros opacos de alvenaria; os caixilhos 
fechados com peitoril de alvenaria; as janelas gradeadas. A escola foi integralmente murada e internamente 
compartimentada por inúmeras grades e portões de aço. A gola de alvenaria que resguardava a escola da quadra foi 
integralmente demolida. 0 jardim central transformou-se em mato e a escultura de aço no centro do pátio coberto 
foi roubada. Nada - absolutamente nada - em seu aspecto atual indica tratar-se de uma escola.

No entanto, toda regra aceita exceções e o ginásio de Guarulhos merece alguns comentários nesse sentido. A escola



foi adaptada para atender um número muito maior de alunos do que a previsão inicial. Um edifício anexo projetado 

por Abraão Sanovicz foi construído, aumentando o número de salas de aulas; três quadras esportivas foram feitas na 

frente da escola, comprometendo sua relação original com a paisagem. Mas o espaço interno da escola continua 

absolutamente íntegro e o grau de reconhecimento e afinidade que essa escola mantém com a comunidade local é 

impressionante. Da mesma forma, o ginásio de Guarulhos é hoje reconhecido entre os profissionais da Fundação para 

o Desenvolvimento da Educação, como a melhor escola de ensino básico construída pelo poder público no Estado de 

São Paulo. Uma escola que vem sendo intensamente utilizada ha mais de 40 anos. Esclarece que a qualidade do 

edifício escolar depende, não só da qualidade do projeto, mas de certa generosidade de áreas, tanto de terreno como 

de construção. É importante mencionar a recente iniciativa do FDE [Fundação para o Desenvolvimento da Educação) 

para recuperação desse património.
A FAU-USP apesar da total falta de manutenção, mantém-se razoavelmente íntegra. Sua importância no quadro da . 

arquitetura brasileira, com o passar do tempo, cada vez mais se esclarece. Diz-se que Artigas desejava pintar a base 

dos pilares na cor ouro, como contam os desenhos originais. Poderia se dizer, metaforicamente, que chegará o d.a 

em que todo essa escola será pintada de ouro.
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0 recorte das escolas dentro da obra de Artigas tinha inicialmente a intenção de compilar e analisar uma produção 

específica. 0 grande número de projetos ligados ao ensino (público), a reconhecida importância de algumas dessas 

escolas e naturalmente a importância do próprio Artigas para a arquitetura brasileira, justificavam a abordagem. 0 

desenvolvimento do trabalho foi, no entanto, revelando uma narrativa que se sobrepôs à analise isolada dos projetos, 

o que proporcionou uma reaproximação com a totalidade da produção do arquiteto. Reiterou-se assim a coerência 

geral de sua obra, a relação dos projetos com o contexto de sua produção, o vínculo evidente com a história nacional 

e seus principais desdobramentos políticos e económicos. É o que faz da arquitetura de Vilanova Artigas uma das 

grandes manifestações da cultura brasileira do século XX. Suas escolas fazem ver com clareza a fusão entre o 

programa, a dimensão social e política das relações coletivas na determinação da forma e do projeto do edifício - 

coisas que não se dissociam, que se realizam simultaneamente. Nas escolas se vê a primazia da construção no 

desenvolvimento do projeto, da estrutura como definidora da forma, da realização do volume único. Arquitetura que 

impressiona e comove pela aguda coerência, uma coerência estrutural da qual o edifício depende para existir.

A escola de Itanhaém (1959) propõe a idéia de abrigo, da cobertura que unifica o programa e simplifica a forma. Seus 

pilares trapezoidais se projetam para o exterior e criam beirais que sombreiam as salas de aula, mas no interior do 

prédio giram e desmontam a aparente inevitabilidade da repetição dos pórticos. Na escola de Guarulhos (1960), 

Artigas inclui o espaço central com luz zenital e a sofisticação no desenho dos pilares. Pilares que terão 

desdobramentos belíssimos. Que se libertam do cilindro corbusiano, que ganham recortes inesperados, assumem 

uma carga simbólica, nunca se repetem e assim pertencem a um único edifício. Pilares que vão ganhando volume, 

que se tornam ocos, que ensejam figuras, que deixam a luz atravessar seu interior e ganham vida nos dias de chuva 

Que transformam estruturas complexas em elementos lúdicos.

Com o prédio da FAU-USP (1961) surge um dos mais conhecidos pilares da arquitetura brasileira. 0 interessante é 

que esse pilar incorpora outros elementos estruturais, fundindo viga, pilar e bloco de fundação numa forma única - 

híbrida. Talvez o mais correto fosse até dizer que é o bloco de fundação que emerge do solo e se funde com a viga. 

O pilar da FAU-USP é, no limite, a negação do pilar. Não se trata mais de pousar o edifício no solo, como tão



arcada, o apoio primordial na história da

pilares belíssimos. Oscar Niemeyer teve os pi

magnificamente realizaram Rerdy e Niemeyer. Mas de enraizá-lo. Na escola de Jaú 11962) o hl a „

depois. Os pilares não apoiam, significam, no caso, a cidade. Mas se de um lado Artigas suprimiu o pilar em Santos, 

criou as mais diversas formas para ele. Tratou-os como personagens e deu até nome para alguns deles. Se na casa 

Berquó (1967) troncos não aparelhados permitiram formas casuais ou naturais para os apoios, na pré-escola da Vila 

Alpina (1970), estes foram deliberadamente projetados com formas distintas, num nítido desejo de aproximação ao 

universo infantil.

Na Casa de Barcos (1961), pilares e vigas tendem a se fundir numa mesma forma, e o requinte fica por conta dos 

roletes de aço que suspendem a estrutura, pormenor irónico que remete à arquitetura do século XIX. No Clube 

Anhembi (1961), o pilar ganha volume e permite que a luz e as águas pluviais desçam pelo seu interior. A 

excentricidade dos pilares unidos em pórtico fraciona, na busca do equilíbrio, as vigas de cobertura, constituindo o 

chamado "pórtico auto-portante”, uma espécie de pretensão por gravidade. Na Rodoviária de Jaú (1973), talvez o 

exemplo mais requintado, os pilares abrem-se como árvores sob uma grande clarabóia, uma verdadeira copa de luz. 

Quase como uma afronta, Artigas se permite arrancar com os pilares-árvore do meio da laje intermediária, 

desvinculando esses apoios dos eixos estruturais. No exemplo mais singelo, a escola do Guarujá (1976), os apoios 
são transformados numa espessa parede de tijolo, formando uma arcada, o apoio primordial na história da

lilares do Palácio Alvorada comparados as canatides por Andre Malreux.



vincular o desenho da estrutura, sobretudo na figura do pilar, ao limite do saber técnico daquele momento. “Uma faca 

só Lâmina", como a poesia de João Cabral que Antigas tanto gostava de citar, "como metáfora da precisão".
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