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Resumo

A tese investiga as possíveis aproximações entre arquitetura 
e viagens de formação a partir das experiências de deslocamen-
tos de dois arquitetos de São Paulo pelos Estados Unidos, entre 
1943 e 1947. Formados respectivamente pelas escolas de engenha-
ria do Mackenzie e da USP na década anterior, Henrique Mindlin 
(1911-1971) e João Vilanova Artigas (1915-85) empreenderam suas 
viagens aos EUA em anos decisivos de modelagem de sua atitu-
de e liderança no campo profissional, de modernização do campo 
arquitetônico no Brasil, bem como de ampliação dos mecanismos 
de cooperação entre os dois países. Propõe-se entender estas via-
gens tanto em seus aspectos comuns, como um expediente caro 
à própria história da arquitetura, quanto nas particularidades de 
cada uma delas, dos arquitetos que as empreenderam, dos itinerá-
rios que desenvolveram e no momento mesmo em que o fizeram.

Palavras-chaves: 
Arquitetura; Arquitetura Moderna; História da Arquitetura; 

Viagens; Viagens de Formação; Henrique Mindlin; Vilanova 
Artigas; São Paulo; Brasil; Estados Unidos; 2a. Guerra Mundial





Abstract

This thesis investigates possible approaches between architec-
ture and formative journeys in the light of the experiences throu-
ghout the United States of two architects from São Paulo during 
1942/3 and 1946/7. Architects Henrique Mindlin (1911-1971), gra-
duated at the Mackenzie College and João Vilanova Artigas (1915-
85), graduated at the University of São Paulo undertook these 
journeys  during major years to the shaping of their professional 
attitude and leadership, the modernization of the architectural field 
along with the enlargement of the means of cooperation between 
the two countries.

It proposes to understand such journeys as a fundamental 
mechanism within the history of architecture, as well as their par-
ticularities concerning the travelers themselves, their itineraries 
and the circumstances in which they were performed.

Key words: 
Architecture; Modern Architecture; Architectural History; 

Journeys; Formative Journeys; Henrique Mindlin; Vilanova 
Artigas; São Paulo; Brazil; United States; World War II
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Introdução

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa de doutorado que 
pretendeu investigar as possíveis aproximações entre arquitetura 
e viagens de formação a partir das experiências de deslocamentos 
de dois arquitetos de São Paulo pelos Estado Unidos, em 1943/44 
e 1946/47. Formados respectivamente pelas escolas de engenharia 
do Mackenzie e da USP na década anterior, Henrique Mindlin e 
Vilanova Artigas empreenderam suas viagens a América em anos 
decisivos da afirmação de suas trajetórias, cujos momentos forma-
dores de autoconsciência, cultura e atitude profissional coincidi-
ram com o momento de modernização do campo arquitetônico no 
país. Nos anos seguintes aos seus retornos, não tardou para que 
ambos fossem reconhecidos também como protagonistas no cam-
po crítico, teórico e projetual. O trabalho pretende investigar em 
que medida estas experiências e os interesses compartilhados, bem 
como o próprio dispositivo da viagem, nos itinerários e conjuntu-
ras em que se desenrolaram, tiveram um papel decisivo em suas 
formações e desdobramentos profissionais, assim como na conso-
lidação de canais de troca entre o Brasil e os Estados Unidos no 
campo, desde então.

A escolha por estudar as viagens desses dois arquitetos como 
objeto específico, tem como ponto de partida o reconhecimento de 
alguns pontos de convergência entre elas. Em comum, primeira-
mente, tanto Mindlin quanto Artigas empreendem uma modalidade 
de viagem bastante específica, que é aquela patrocinada ou ampa-
rada por algum tipo apoio institucional, no caso, uma vinculada a 
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um convite da Comissão Interamericana de Relações Exteriores e a 
outra através de uma bolsa de estudos da Fundação Guggenheim. 
Não por acaso, ambas também foram realizadas em um contexto de 
aproximação política, econômica e cultural entre os Estados Unidos 
e o Brasil desde a Segunda Guerra Mundial. 

Outro aspecto em comum é que os dois arquitetos, formados 
em escolas de engenharia, partindo de uma prática inicial relati-
vamente rotineira, começavam mais ou menos quando de sua par-
tida a ocupar posições importantes em seus contextos específicos: 
aproximando-se do Instituto de Arquitetos do Brasil, publicando 
em periódicos especializados, participando de concursos públicos, 
atuando junto ao Estado ou à Universidade, tanto Mindlin, como 
Artigas pareciam naqueles anos projetarem-se na proa de sua gera-
ção, notabilizando-se pouco depois como intérpretes influentes das 
realizações e dos dilemas contemporâneos da arquitetura moderna 
no Brasil, afirmando-se como lideranças profissionais, inclusive no 
campo das inovações em termos de prática de projeto e pesquisa 
construtiva. Com efeito, ainda que por vias diversas, suas traje-
tórias irão se caracterizar ao longo dos anos 1950, seja em São 
Paulo, seja no Rio de Janeiro, como pólos de racionalização técnica 
e social relativamente dissonantes – e mesmo crítica ao formalismo 
já então denunciado - da moderna arquitetura carioca.1

É de se questionar, neste sentido, se a viagem de ambos aos 
Estados Unidos, em um momento de enorme mobilização nacional-
-desenvolvimentista naquele país, acelerada inclusive pelas deman-
das em escala colocadas pelo conflito mundial, não representou 
também um enorme choque de realidade diante dos grandes desa-
fios que se impunham ao arquiteto moderno na América. Afinal, a 
primeira vista, seus itinerários foram também razoavelmente simi-
lares, atravessando o país de norte a sul, de costa a costa, atentos 
não somente à arquitetura de Wright e dos arquitetos de Chicago, 

1. NOBRE, Ana Luiza. Fios cortantes: projeto e produto, arquitetura e design no Rio de Janeiro (1950-
1970). Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2008 (Tese de doutorado); THOMAZ, Dalva. Um olhar sobre Vilanova 
Artigas. São Paulo: FAU-USP, 1997 (Dissertação de mestrado)
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mas também às grandes realizações americanas no âmbito econô-
mico e territorial: as modernas plantas fabris, as grandes usinas 
hidrelétricas, a produção habitacional em massa. 

Evidentemente, as viagens de ambos também apresentam 
diferenças expressivas. A começar pelo fato de a primeira ter 
sido realizada durante a guerra, e a segunda em um momento de 
consolidação da nova superpotência mundial. Também os viajan-
tes apresentavam características muito peculiares. De um lado, 
Henrique Mindlin, o profissionalismo em pessoa, que desde cedo 
se distinguira pelo interesse em aspectos pragmáticos do proje-
to, seja em sua fatura, seja em seus critérios e soluções, e cuja 
adesão ao modernismo carioca logo seria ultrapassada pela pre-
ocupação permanente com a racionalização produtiva do projeto 
e da construção. De outro, Vilanova Artigas, o arquiteto engaja-
do por excelência, distinguindo-se entre seus pares nos circuitos 
artísticos, acadêmicos, profissionais e políticos mais aguerridos do 
período, e cuja aguda preocupação social o levaria a transitar do 
modernismo carioca, a que aderira como estratégia de resistên-
cia ao conservadorismo projetual dos politécnicos paulistas, a um 
movimento arquitetônico independente, fortemente comprometido 
com o desenvolvimento industrial, urbano e territorial do país. A 
pesquisa se perguntava, desta forma, até que ponto tais diferenças 
também poderiam ter sido rebatidas em suas viagens, nas relações 
que travaram com seus patrocinadores e anfitriões, nos focos de 
interesse que elegeram, no modo de compreendê-los, na comunica-
ção que mantiveram com o país de origem, nas avaliações e usos 
que fizeram de seus empreendimentos.  

Se as viagens, em geral, significam um momento específico 
de conformação de determinados modos de compreender o mundo, 
a arquitetura e a atuação profissional, lançamo-nos a investigar em 
que medida essas experiências representaram um momento claro 
de formulação de novos paradigmas nas carreiras específicas dos 
arquitetos pesquisados e qual o papel das viagens na constituição 
de um outro olhar sobre a prática e o ambiente construído. Qual 
teria sido o papel das viagens empreendidas e dos itinerários tri-
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lhados na trajetória intelectual e profissional dos arquitetos nelas 
envolvidos? Seria possível reconhecer nessas viagens elementos 
que apontassem para os caminhos tomados pelos arquitetos em 
suas proposições teórico-projetuais ulteriores? 

A tese se propôs a investigar também o sentido que as via-
gens teriam assumido para os arquitetos brasileiros no contexto de 
transformação das práticas e redefinição do campo profissional a 
partir dos anos 1940. O que elas efetivamente teriam representado 
naquele momento de aparente exaustão do sistema acadêmico e 
profissional em face dos novos desafios que se abriam ao arquiteto? 
Seria possível apanhar as mudanças nas dinâmicas de formação 
do arquiteto no país, assim como a circulação aqui de referenciais 
acadêmicos e profissionais estrangeiros por meio desse novo ciclo 
de mobilidade dos profissionais brasileiros? 

Afinal, para aquela geração de arquitetos nascidos na década 
de 1910, tratava-se de constituir uma referência cultural nova para 
enfrentar os novos desafios lançados na disciplina no segundo pós-
-guerra. A pesquisa procurou justamente investigar em que medida 
essas viagens situadas em momentos decisivos de formação ou de 
transição profissional – note-se que tanto Mindlin quanto Artigas 
viajaram com menos de uma década de formados e na casa dos 30 
anos de idade –  teriam representado, naquele momento específico, 
uma adesão aos valores estéticos, culturais, tecnológicos, ideoló-
gicos com que entravam em contato, com a consequente difusão 
de referências e modelos para a formação e a prática profissional 
subsequente em seus países de origem, ou se, por outra, elas teriam 
propiciado aos viajantes oportunidades de ampliação de perspec-
tivas, de avaliação crítica de sua própria cultura profissional, de 
tomada de posições face às discrepâncias e hierarquias entre ori-
gem e destino, face às condições peculiares de produção em cada 
uma das realidades, ou de tendências para a busca de caminhos 
independentes no campo arquitetônico.

Outra hipótese que pretendemos discutir ao longo da pesquisa 
diz respeito ao impacto das viagens aos Estados Unidos a partir 
do final da 2a Guerra Mundial. Se até aquele momento a Europa 
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se constituía como destino preferencial dos arquitetos brasileiros 
– e americanos em geral -, a situação se inverteu definitivamente, 
sobretudo pela afirmação da hegemonia dos Estados Unidos nos 
planos econômicos, políticos e culturais. Para além de sua con-
dição de destino de engenheiros e arquitetos de toda parte a par-
tir do final do século XIX, fascinados com as grandes realizações 
norte-americanas; ou de profissionais europeus emigrados a partir 
dos anos 1920, à procura de oportunidades de trabalho mais pro-
missoras que as de seus países permanentemente ameaçados pelas 
guerras; é possível verificar também como se intensificaram a par-
tir dos anos 1930 e 1940 os mecanismos institucionais de apoio a 
viagens temporárias, de cunho cientifico-cultural para arquitetos 
estrangeiros ao país, como parte de uma política externa de divul-
gação e difusão de valores da cultura norte-americana e do próprio 
desenvolvimento do país.

No campo da arquitetura, esses mecanismos investiriam na 
imagem dos EUA como centro de experimentações no campo da 
provisão de habitação em massa, redes de infraestrutura e equipa-
mentos públicos, planejamento territorial e urbano, pré-fabricação, 
assim como de inovações no campo do ensino de arquitetura, em 
grande parte associadas – diga-se de passagem – ao estabelecimen-
to no país de arquitetos expatriados durante a guerra. Tais experi-
mentos são vistos como exemplares no imaginário desenvolvimen-
tista projetado para a América Latina e o Brasil. O trabalho percorre 
essas questões e aproximações a medida em que apresentamos os 
percursos, os lugares aonde detém seus interesses, a organização 
dos roteiros, as redes de contatos estabelecidas, o modo como são 
recebidos em cada uma das viagens estudadas ao longo da pesquisa.

Uma outra hipótese que é trabalhada na tese diz respeito ao 
lugar que os arquitetos brasileiros passaram a assumir nas viagens 
realizadas aos Estados Unidos, sobretudo a partir da década de 
1940, que coincidem com o momento de descoberta da arquitetura 
moderna brasileira pela crítica estrangeira a partir dos episódios 
do Pavilhão do Brasil para a Feira Mundial de Nova York em 1939 
e da exposição e publicação do livro Brazil Builds, realizados pelo 
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Museu de Arte Moderna (MoMA) em 1943.2 Neste quadro, ampli-
ficado quando lido a partir da aproximação política, econômica e 
cultural entre os dois países, tais deslocamentos parecem ter acon-
tecido dentro de uma outra perspectiva, não mais a de arquitetos 
de um país periférico em busca de referenciais nos países centrais, 
mas na condição de representantes dessa nova cultura arquitetô-
nica que se desenvolvia nos trópicos. Em que medida, portanto, a 
crescente projeção internacional da moderna arquitetura brasileira 
produzira condições mais vantajosas de atração e acolhida inter-
nacional aos arquitetos do país, estimulando-lhes a exploração de 
novos circuitos e horizontes? Em que medida, essas relações mais 
simétricas entre os dois países no campo arquitetônico teriam per-
mitido aos viajantes travarem relações de troca, diálogo e colabo-
ração de parte a parte, assim como ampliarem e estabilizarem uma 
rede de contato e cooperação mais substantiva.

~

Apesar de não diretamente voltada à história da arquitetura 
como história de obras e projetos, a pesquisa procurou se situar 
no interior da historiografia especializada, propondo um enfoque 
indireto da disciplina e explorando mediações externas do saber 
profissional. Pretendeu, assim, escapar tanto às perspectivas inter-
nas, de análise histórica de obras, discursos, carreiras, movimen-
tos, escolas ou tradições de projeto, para repensar a inserção da 
arquitetura em um campo cultural mais amplo. De certo modo, ao 
focalizar atuações marginais e fatos até aqui dispersos ou pouco 
examinados, pretendeu mostrar o que há de “inconsistente” nas 
histórias lineares, sem conflitos nem transgressões.

Neste sentido, a aplicação de novas formas de escrita da 
história,3 próximas da história cultural e intelectual, e de uma 

2. LIERNUR, Jorge Francisco. “ ‘The south american way’”. Block, 4, dic. 1999, pp.23-41.
3. FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história”, Microfísica do poder. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1979, pp. 15-37; VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Brasília: Editora UnB, 1995.
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história crítica da arquitetura em especial,4 propôs ultrapassar as 
divisões simplificadas entre as disciplinas, rejeitando a redução 
da pesquisa à busca de influências e continuidades imediatas, e 
desse modo complexificando o quadro de entendimento histórico 
das problemáticas arquitetônicas. O conceito de “problemática” no 
estudo do campo disciplinar é importante para os objetivos desta 
tese, ao privilegiar a investigação das “fronteiras no interior das 
quais o discurso se põe em debate, assegurando e definindo a sua 
especificidade como domínio de conhecimento”.5 A problemática 
das viagens na formação do arquiteto ou de uma cultura arqui-
tetônica, é aqui, portanto, tomada como decisiva para o entendi-
mento dos deslocamentos da disciplina, da profissão e da produ-
ção em um determinado período, geração ou na trajetória de um 
determinado arquiteto.

Nesta direção, a tese pretendeu dar continuidade à valoriza-
ção de uma fronteira disciplinar da arquitetura com antropologia, 
na tentativa de descrever a sua aproximação a essa “problemática” 
igualmente cara ao campo etnográfico da viagem ao estrangei-
ro como parte da construção do saber, no caso da arquitetura de 
um saber que então reivindicava autonomia face ao campo artís-
tico e ao saber politécnico. Diferentemente, contudo, de pesquisa 
anterior,6 tratava-se desta vez não tanto de escapar ao conhecimen-
to estabelecido pelo mergulho no universo tradicional ou popular, 
esse outro frequentemente recalcado no processo de afirmação dos 
saberes especializados no Brasil. Tratava-se ao contrário de inves-
tir no conhecimento de um outro em processo de modernização 
acelerada, focalizando-lhe precisamente os aspectos mais canden-
tes de uma paisagem norte-americana completamente transfor-
mada pela técnica, pela indústria, pela urbanidade, pelo consumo 
de massas. Uma viagem em torno das evidências construídas do 

4. TAFURI, Manfredo. “The historical project”, Oppositions, n.17, pp.55-75.
5. PORPHYRIOS, Demetri. “Notes on a method”, in PORPHYRIOS, Demetri (org.), AD Profile: On The 
Methodoly of Architectural History, p.20.
6. SODRÉ, João Clark de A. Arquitetura e viagens de formação pelo Brasil, 1938-1962. São Paulo, 
FAU-USP, 2010 (dissertação de mestrado).
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desenvolvimento, de seus agentes, recursos e processos: eis o alvo 
desta vez privilegiado pelas experiências de campo nos Estados 
Unidos. Tendo como objeto os estudos, contatos, roteiros e viagens 
de arquitetos brasileiros aos Estados Unidos a partir da década de 
1940, a pesquisa procurou assim focalizar um momento no qual a 
formação profissional construía canais de intercâmbio com outras 
áreas do conhecimento e, em particular, com os estudos da socie-
dade, da economia, da paisagem e da cultura daquele país. 

Com esses referenciais teórico-metodológicos, a tese procurou 
examinar historicamente as viagens de arquitetos brasileiros aos 
Estados Unidos durante o segundo pós-guerra, sobretudo aquelas 
realizadas em momentos decisivos da formação profissional de seus 
realizadores. Neste sentido, o trabalho percorreu um espaço biblio-
gráfico que se estende da história da arquitetura no Brasil como 
campo disciplinar e profissional à história social e cultural no perí-
odo em questão, e ao mesmo tempo do contraponto entre a situa-
ção específica brasileira e as transformações do período, focando-se 
principalmente nos debates e visões críticas em voga no plano arqui-
tetônico internacional. O distanciamento crítico se deu a partir dos 
elos externos estabelecidos com o momento cultural, profissional, 
político contemporâneo, resultante do confronto entre fontes e inter-
pretações distintas, mas também pela ênfase em um aspecto mais 
amplo dessas experiências de viagens, capaz de ilustrar uma gera-
ção, um espaço cultural, uma instituição, um campo profissional etc. 

Mais do que a história de um personagem ou de um grupo 
de arquitetos, a pesquisa pretendeu, através do dispositivo da via-
gem de formação nos Estados Unidos, reencenar um debate teórico 
acerca dos rumos da profissão em tempos de crise dos paradigmas 
vigentes e de redefinição de seu campo de atuação; acerca das rela-
ções entre o fazer profissional e os compromissos sociais e culturais 
suscitados por uma época; acerca das relações entre a intervenção 
local e a produção internacional contemporânea, entre as referên-
cias vigentes e os princípios técnicos em circulação, decisivo para a 
modernização do fazer arquitetônico e urbanístico no país. 
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No caso das viagens escolhidas, nos pareceu fundamental 
também analisar não só o seu desenvolvimento, isto é, os itine-
rários percorridos, as obras apreciadas, os encontros ocorridos, as 
instituições visitadas, os escritos e registros pessoais produzidos, 
mas também situar os preparativos das mesmas, ou seja, os crité-
rios de escolhas do destinos, os contatos firmados localmente, as 
tratativas de financiamento, os encargos estabelecidos, no senti-
do de constituir uma possível metodologia de entendimento destes 
dispositivos para a formação dos arquitetos estudados.

Para tal alguns acervos particulares, arquivos públicos e 
núcleos de documentação foram cruciais, a exemplo do Acervo 
Kátia Mindlin Leite-Barbosa; do Acervo Vilanova Artigas; do 
Acervo Miguel Forte; do Acervo Jacob Ruchti, do Arquivo Histórico 
da Escola Politécnica (USP); do Arquivo da Biblioteca da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo (USP); da John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation (Nova York, EUA).

~

A tese está organizada em três capítulos, um deles estrutu-
rado a partir de uma revisão bibliográfica acerca da viagem na 
formação do arquiteto e os outros dois a partir de fontes primárias 
relativas a duas destas experiências, que constituída por documen-
tos, cartas, telegramas, anotações, rascunhos, relatórios, registros, 
fotografias, etc.

O primeiro capítulo, “Deslocamentos de arquitetos entre o 
Brasil e os EUA”, situa historicamente o papel da viagem ao exte-
rior na formação do arquiteto, e mais especificamente os desloca-
mentos feitos por arquitetos aos Estados Unidos, fossem eles pro-
dutos de migração, patrocinados ou independentes. Neste sentido, 
também são apresentados exemplos de viagens de arquitetos bra-
sileiros para a América, a partir da década de 1940, e também um 
quadro geral acerca dos países de origem e destino. E por fim, uma 
análise mais detida na experiência de Miguel Forte e Jacob Ruchti, 
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a partir da leitura de seu diário de viagem, como um exemplo de 
uma modalidade de viagem bastante comum, e que também não 
deixa de ser, talvez, aquela realizada de modo mais diletante.7 

O segundo capítulo, “Viagem a uma América racional: 
Henrique Mindlin, 1943-1944”, apresenta um panorama da trajetó-
ria do arquiteto desde sua formação pela escola de engenharia do 
Mackenzie, os primeiros anos de atividade profissional na cidade de 
São Paulo até a premiação no concurso para o Palácio do Itamaraty, 
em 1942, que incentivou sua transferência para o Rio de Janeiro. A 
partir deste ponto, a pesquisa procurou enfatizar alguns aspectos 
do seu enraizamento no meio político e diplomático brasileiro, o 
que certamente contribuiu para o convite para a viagem aos Estados 
Unidos. E, finalmente, tentamos reconstituir os itinerários, os inte-
resses e os contatos estabelecidos por Mindlin ao longo da viagem, 
no intuito de investigar as questões propostas na tese.

O terceiro capítulo, “Viagem a uma América dividida: 
Vilanova Artigas, 1946-1947”, por sua vez, procura mapear aspec-
tos importantes da formação do arquiteto desde seu ingresso na 
Escola Politécnica, primeiro como aluno e depois como professor, 
percorrendo seus espaços de atuação profissional e de militância 
política até meados da década de 1940, quando da concessão da 
bolsa de estudos da Fundação Guggenheim. Neste momento, pro-
curamos percorrer a movimentação em torno dos preparativos da 
viagem para, na sequência, acompanharmos seus passos pelo país 
norte-americano, buscando aproximações e afastamentos em rela-
ção aos aspectos discutidos anteriormente.

7. A intenção inicial era que esta viagem também fosse desenvolvida em um capítulo específico, 
no entanto, a medida em que a pesquisa se desenrolou, tal encaminhamento foi deixado de lado, 
sobretudo pela escassez de fontes primárias relativas a esta experiência.
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1. DESLOCAMENTOS DE ARQUITETOS ENTRE 
O BRASIL E OS EUA

1.1. As viagens ao exterior na formação do arquiteto

A história da arquitetura é indissociável da experiência do 
deslocamento.1 Do modelo do Grand Tour aristocrático dos jovens 
viajantes aos prêmios de viagem à Itália concedidos pelas dife-
rentes academias de arte europeias, sobretudo a partir do século 
XVIII,2 bem como a descoberta de outros itinerários e destinos 
no século seguinte, na qual uma visão associada ao Romantismo 
viria a ser traduzida na voga do medievalismo e do orientalismo, 
a viagem emergiu como traço fundamental da experiência for-
mativa de muitas gerações de arquitetos, inclusive no Brasil. E se 
ela inicialmente parecia mimetizar a tradição acadêmica ocidental, 
também aqui ela viria a assumir modelos e significados peculia-
res, em grande parte movidos pela busca moderna e modernista da 
singularidade nacional.

1. LIRA, José Tavares Correia de. “Arquitetos estrangeiros, a arquitetura no estrangeiro e a história”. 
In: LANNA, Ana Lucia et al (orgs.) São Paulo, os estrangeiros e a construção das cidades. São Paulo: 
Alameda, 2011, pp.353-385
2. SALGUEIRO, Valéria. “Grand Tour: uma contribuição à história do viajar por prazer e por amor 
à cultura”, Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 22, n.44, 2002, pp.289-310; SIEDLER, Harry. 
SIEDLER, Harry. The grand tour : travelling the world with an architcts’s eye. London : Taschen, 2003.
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Como bem notou Gérard Monnier, é possível reconhecer no 
arquiteto do século XX “o desejo de escapar da estreita tecnicidade 
do projeto, de sair dos limites da produção” por meio da experiência 
no estrangeiro.3 Não por acaso figuras importantes da história da 
arquitetura moderna, como Frank Lloyd Wright (1867-1959)4, Erich 
Mendelsohn (1887-1953), Le Corbusier (1887-1965)5, André Lurçat 
(1894-1970), Lucio Costa (1902-1998), Juan Borchers (1910-1975), 
Mario Roberto Álvarez (1913-2011), Ildefonso Aroztegui (1916-
1988), Eduardo Catalano (1917-2010), Fernando Távora (1923-2005), 
Robert Venturi (1925), Aldo Rossi (1931-1997), Hans Hollein (1934-
2014), entre outros, valeram-se do dispositivo da viagem como for-
ma de desenvolver a sua formação e aprofundar o conhecimento de 
outras culturas e de saberes e abordagens distintos daqueles estri-
tamente arquitetônicos.  Foi este também o caso de arquitetos como 
Hassan Fathy (1899-1989), Bernard Rudofsky (1905-1988)6, Luiz 
Saia (1911-1975)7, Lina Bo Bardi (1914-1992)8, Aldo van Eyck (1918-
1999)9, para quem a viagem viria a recair sobre roteiros e destinos 
populares, motivada tanto pela experiência da errância, da alteri-
dade e do deslocamento10, quanto pela procura de referenciais para 
a prática, envolvendo desde a coleta de objetos e exemplos enge-

3. MONNIER, Gérard. “O olhar do estrangeiro/Le regard de l’étranger”. Óculum, n. 4, p. 7.
4. LANGMEAD, Donald & JOHNSON, Donald Leslie. Architectural excursions: Frank Lloyd Wright, 
Holland and Europe. Westport: Greenwood Press, 2000.
5. GRESLERI, Giuliano. Le Corbusier: Il viaggio in Toscana. Firenze: Marsilio, 1987; GRESLERI, Giuliano. 
Viaggio in Oriente. Firenze: Cataloghi Marsilio, 1995; BROOKS, H. Allen. Le Corbusier’s formative ye-
ars: Charles-Edouard Jeanneret at La Chaux-de-Fonds. Chicago: University of Chicago Press, 1997; 
LE CORBUSIER. A viagem do Oriente. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
6. ARCHITEKTURZENTRUM Wien. Lessons from Bernard Rudofsky: life as a voyage. Basel: Birkhäu-
ser, 2007.
7. SODRÉ, João Clark de A. Arquitetura e viagens de formação pelo Brasil, 1938-1962. São Paulo, 
FAU-USP, 2010 (dissertação de mestrado).
8. RUBINO, Silvana. Rotas da modernidade: trajetória, campo e história na atuação de Lina Bo Bardi, 
1947-1968. Campinas: IFCH-UNICAMP, 2002 (Tese de doutorado).
9. JASCHKE, Karin. Mythical journeys: ethnography, archeology, anthe attraction of tribal cultures 
in the work of Aldo van Eyck and Herman Haan. Princeton University, 2012 (Tese de doutorado).
10. CARDOSO, Sérgio, “O olhar viajante (do etnólogo)” in NOVAES, Adauto, O olhar, pp. 347-360; 
CLIFFORD, James. “Culturas viajantes” in ARANTES, Antônio Augusto (org.), O espaço da diferença. 
Campinas: Papirus, 2000, pp.51-79.
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nhosos de artesanato até de procedimentos técnico-construtivos, 
de uso de materiais, soluções e agenciamentos espaciais dignos de 
serem examinados pelo olhar profissional.

Para além do modelo institucional de viagem, que se consoli-
dou numa prática acadêmica até pelo menos meados do século XX, 
devemos assinalar também uma alteração do perfil do viajante ao 
longo do tempo. Ou seja, para além da viagem patrocinada, acadê-
mica e de acento aristocrático, é possível identificar o aparecimen-
to daqueles viajantes que partiam destituídos de qualquer tipo de 
apoio institucional, geralmente pertencentes às camadas médias. 
As mudanças também dizem respeito à duração das estadias, quan-
do é possível notar uma diminuição do tempo das viagens, bem 
como uma alteração nos meios de transporte, com a multiplicação 
das ferrovias pelo continente, o que certamente permitiu um fluxo 
maior de deslocamentos.

Mas, sem dúvida alguma, a maior novidade em relação ao 
século anterior diz respeito a uma reorientação dos roteiros e des-
tinos, cujos interesses ampliaram o referencial clássico que marcou 
boa parte das viagens até então. Neste sentido, o referencial român-
tico sinalizou tanto para a revalorização do repertório medieval, 
sobretudo entre os arquitetos ingleses, quanto para a construção 
de um olhar sobre o Oriente, tomado como exótico e selvagem na 
esteira do imperialismo cultural, que se consolidaria na experiência 
da alteridade.11 A própria valorização das características nacionais 
naquele momento, através de uma pesquisa antropológica da ori-
gem dos povos e das línguas nativas, contribuiu para a redefinição 
das novas rotas e para a valorização de uma arquitetura própria a 
cada nação.

Nesse sentido, são emblemáticas as viagens de Le Corbusier à 
Itália e ao Oriente, em 1907 e 1911, que anunciaram e sintetizaram 
uma passagem do clássico ao medieval, ao oriental e ao popular. 

11. SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007; ÇELIK, Zeynep. “Le Corbusier, Orientalism, Colonialism”.  Assemblage, n. 17, apr. 1992, 
pp. 58-77; TOSOLINI, Paola. “Other itineraries: modern architects on countryside roads”, The Journal 
of Architecture, v.13, n. 4, aug. 2008, pp. 427-51.



28

Quando Jeanneret parte para sua primeira viagem de estudos em 
1907, a “Voyage d’Italie” já era uma tradição pedagógica da Escola 
de Artes de La Chaux-de-Fonds, com um roteiro preciso e estabe-
lecido pelos professores. Para Giuliano Gresleri, as etapas de sua 
viagem já estavam definidas a priori, e que muito pouco do que o 
jovem viajante estuda ou verifica é fruto do acaso e da descober-
ta pessoal. O que havia de não-tradicional na viagem, entretanto, 
eram as obras objeto de sua exploração, em sua maioria, anteriores 
ao Renascimento, quando privilegiou ainda aquelas em sintonia 
com as motivações do ensinamento de L’Eplattenier.12  

Diferentemente da viagem à Itália, ao olharmos para a via-
gem empreendida ao Oriente, realizada quatro anos depois e a 
partir da cuidadosa e precisa orientação de seu mestre, é possível 
perceber que Jeanneret parece ter se lançado nessa empreitada de 
uma maneira menos amarrada a itinerários e rotas pré-estabele-
cidos; apesar de também se tratar de uma viagem de estudos, ela 
tinha um alvo certeiro: a cidade de Constantinopla (Istambul), e 
não Atenas ou Roma. Foi concebida desde o início como um Grand 
Tour às avessas, ao inverter os roteiros “clássicos” que os viajantes 
europeus vinham fazendo desde o século XVIII.13 

Uma das hipóteses apresentadas por esta pesquisa diz res-
peito ao impacto das viagens de arquitetos para os Estados Unidos 
a partir da Segunda Guerra Mundial. Se até aquele momento a 
Europa se constituía como o destino preferencial da grande maioria 
dos arquitetos, a situação vinha se alterando gradualmente desde o 
final do século XIX com a emergência dos EUA no cenário econô-
mico, tecnológico, político e cultural global. A indústria, as técni-
cas de mecanização e administração científica, as construções em 
altura, as obras de infraestrutura, os automóveis, o cinema, o jazz, 
a publicidade e o consumo de massas logo cristalizariam na men-

12. GRESLERI, Giuliano. “Viaggio e scoperta, descrizione e trascrizione”, Casabella, n. 521-532, gen./
feb. 1987, pp. 8-17.
13. VOGT, Adolf Max. “Remarks on the “reversed” Grand Tour of Le Corbusier and Auguste Klipstein”. 
Assemblage, n. 4, out. 1987, p. 38-40.
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talidade europeia uma ideologia de americanismo.14 Filmes, cartões 
postais, reportagens fotográficas e narrativas de viagem viriam a 
revesti-la de forte conotação positiva, entusiasmando mais de uma 
geração de escritores, artistas e arquitetos a visitarem o país.

Desde então, e sobretudo a partir de 1945, quando a hege-
monia norte-americana tornara-se incontrastável, o país atrairia 
fluxos sucessivos de arquitetos estrangeiros, como visitantes ou 
imigrantes, e não apenas europeus mas em grande medida lati-
no-americanos. É possível, inclusive, verificar como a partir da 
década de 1930 vinham se intensificando os mecanismos insti-
tucionais de apoio às viagens de cunho cientifico-cultural para 
arquitetos estrangeiros ao país, como parte de uma política exter-
na de divulgação e difusão de valores da cultura norte-americana 
e do próprio desenvolvimento do país. No campo da arquitetura, 
esses mecanismos investem na imagem dos EUA como centro de 
experimentações no campo da provisão de habitação em massa, 
das redes de infraestrutura e equipamentos públicos, do plane-
jamento territorial e urbano, da pré-fabricação, assim como de 
inovações no campo do ensino de arquitetura, em grande parte, 
associadas ao estabelecimento no país de arquitetos expatriados 
durante o período da guerra. 

Um dos primeiros arquitetos europeus a inverteram o sentido 
do Grand Tour clássico para Itália e Grécia foi o austríaco Adolf Loos 
(1870-1933), que após terminar seus estudos, seguiu rumo ao Novo 
Mundo em 1893, para visitar a Chicago World’s Fair, que prestava 
uma homenagem a Louis Sullivan, numa era triunfante do ecletismo 
arquitetônico. Pouco depois, se estabeleceu na cidade de Nova York, 
onde permaneceu por três anos antes de retornar a Viena.15 

A difusão da obra de Frank Lloyd Wright pela Europa, espe-
cialmente a partir do Wasmuth Portfolio (1910), publicado na 
Alemanha como Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd 

14. COHEN, Jean-Louis & DAMISCH, Hubert. Americanisme et modernité. Paris: EHESS/Flammarion, 
1993; COHEN, Jean-Louis. Scenes of the world to come: European architecture and the American 
challenge, 1893-1960. Paris: Flammarion/Centre Canadien de l’Architecture, 1995.
15. TOURNIKIOTIS, Panayotis. Adolf Loos. New York: Princeton Architectural Press, 1994, p.10.
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Wright (1911) e que reunia um conjunto de desenhos em litografia 
de alguns projetos realizados entre 1893 e 1909, de alguma manei-
ra contribuiu para que arquitetos de diversos países cogitassem a 
possibilidade de aprendizado com o arquiteto nos Estados Unidos. E 
este parece ser sido o caso dos austríacos Rudolph Schindler (1887-
1953) e Richard Neutra (1892-1970), que partiram de Viena para a 
América do Norte em 1914 e 1923, respectivamente.16

Schindler chegou em Chicago em março de 1914, mas só con-
seguiu se encontrar com Wright no final de dezembro, após terem 
passado o ano se correspondendo. Durante este período de pouco 
trabalho em Taliesin, ele colaborou com a firma Ottoheimer, Stern 
& Reichert, onde permaneceu até 1917, quando surgiu o convite 
definitivo de Wright para que supervisionasse o andamento de 

16. McCOY, Esther, Five California Architects. Santa Monica: Hennessey + Ingalls, 1987, p.149

1. Vista da Chicago World’s 
Fair, 1893.
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alguns de seus projetos, especialmente durante o período no qual 
o arquiteto norte-americano estaria envolvido com o desenvolvi-
mento das obras do Hotel Imperial, em Tóquio. Em 1920, Schindler 
foi designado para acompanhar a construção da Barnsdall House 
(1919-21), em Los Angeles, para onde ele se mudou, instalando-se 
definitivamente na cidade a partir de 1923, após desentendimentos 
com Wright que acabaram os afastando.17 

Neutra parece ter seguido em parte o mesmo roteiro de seu 
antigo colega da Technische Universität Wien, onde havia estudado 
sob a orientação de Otto Wagner e Adolf Loos, tendo chegado na 
primavera de 1924 em Nova York, depois de anos de correspondên-
cia com Sullivan e insistência junto a Schindler para que o ajudas-
se nos processos de emigração. Em Nova York, Neutra permaneceu 
por um breve período, e depois seguiu para Chicago, interessado 
em uma possível experiência profissional com Wright, que tardou 
a acontecer, e poucos anos depois se estabeleceu em Los Angeles, 
convidado por Schindler para algumas parcerias.18 

O trabalho como desenhista na firma Holabird & Roche, um 
dos mais importantes escritórios de Chicago, fundado em 1880 e 
que naquele momento estava desenvolvendo o projeto do Hotel 
Palmer também precisa ser destacado. Com uma solução estrutu-
ral inteiramente em aço, é provável que Neutra tenha se dedica-
do ao detalhamento deste edifício durante o período que colabo-
rou no escritório, o que certamente despertou seu interesse pelas 
possibilidades construtivas inerentes à estrutura metálica como, 
por exemplo, a criação de espaços flexíveis.19 Sua experiência em 
Taliesin foi relativamente curta e durou apenas poucos meses.

17. McCOY, Esther, Viena to Los Angeles. Two journeys. Santa Monica: Arts + Architecture Press, 
1979.
18. LIRA, José Tavares Correia de. “From mild climate’s architecture to ‘Third World’ planning: Richard 
Neutra in Latin America”. Istambul: 14th International Planning History Society Conference, 2010; 
CAMPOS, Fernanda Critelli. Richard Neutra e o Brasil. São Paulo: FAU-Mackenzie, 2015 (Dissertação 
de mestrado).
19. IRIGOYEN, Adriana. Da Califórnia a São Paulo: referências norte-americanas na casa moderna 
paulista 1945-1960, p.35.
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Esse interesse pela pesquisa dos procedimentos tecnológicos 
empregados na construção norte-americana teve um desdobramen-
to quase que imediato em sua trajetória profissional na costa oeste, 
haja visto vez que seu projeto para a Lovell House (1927-29) foi a 
primeira obra nos Estados Unidos construída em estrutura metá-
lica leve.20 Ou ainda, pode ser verificado no seu livro Wie baut 
Amerika?, publicado na Alemanha em 1927, grande fonte de divul-
gação do país entre os germanófonos e europeus.

Um segundo fluxo de emigrantes europeus para a América 
do Norte ocorreu a partir da segunda metade da década de 1930, 
quando muitos intelectuais, artistas e arquitetos perseguidos pelo 
nazismo que se alastrava pela Europa encontraram nos EUA uma 
oportunidade de retomarem o trabalho interrompido e continua-
rem atividades profissionais e acadêmicas anteriores. Foi nes-
te contexto que, a partir de 1937, começaram a desembarcar em 
Chicago, Cambridge e Nova York alguns dos principais professo-
res da Bauhaus, muitos convidados para ingressarem no corpo 
docente de institutos e escolas de arquitetura, até então impreg-

20. Idem. ibidem, pp.37-38.

3. Richard Neutra, Amerika. 
Die Stilbildung des neuen 
Bauens in den Vereinigten 
Staaten (Neues Bauen in der 
Welt) Vienna, 1930. Projeto 
gráfico: El Lissitzky.

2. Richard Neutra, Wie Baut 
Amerika?, Vienna, 1927.
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nados por uma metodologia de ensino de orientação Beaux-Arts 
inspirado no modelo francês.21

Um dos primeiros arquitetos a se fixar nos Estados Unidos a 
partir deste cenário foi o alemão Mies van der Rohe (1886-1969) 
que deixou Dessau em 1937 em direção a Chicago, cidade na qual 
se estabeleceu profissionalmente, tendo sido convidado a dirigir a 
escola de arquitetura do Illinois Institute of Technology (ITT) pouco 
tempo depois de sua chegada.

Ainda nesse mesmo ano, os outros dois arquitetos ligados a 
Bauhaus saíram de Londres, onde haviam se estabelecido, rumo 
a costa leste americana: Walter Gropius (1883-1969), fundador e 
ex-diretor da escola, havia sido convidado pela Harvard University 
a ingressar no corpo docente da Graduate School of Design (GSD), 
e da qual se tornou diretor a partir de 1938; Marcel Breuer (1902-
1981), formado em 1924 e professor até 1928, também se vincu-
lou institucionalmente em Cambridge após relativa insistência de 
Gropius em sua transferência, e com quem se associaria profissio-
nalmente nesses primeiros anos nos Estados Unidos, parceria que 
durou até 1941.

A sociedade estabelecida entre Gropius e Breuer contou inclu-
sive com apoio da universidade, uma vez que Joseph Hudnut (1886-
1968), primeiro diretor da escola, entendia que tal experiência 
poderia ser inclusive aproveitada didaticamente pelos estudantes, 
como parte do ensino. No entanto, a primeira oportunidade pro-
fissional que tiveram nos Estados Unidos foi uma encomenda par-
ticular para Helen Storrow, uma aristocrata e filantropa de Boston 
que concedeu um pedaço de sua propriedade em Lincoln, cerca de 
25 quilômetros de Cambridge, e financiou a construção de quatro 
residências destinadas a professores de Harvard, que as alugariam 
anualmente. Do conjunto localizado na Woods End Road, Gropius 
e Breuer projetaram três delas entre 1937 e 1939, sendo duas para 

21. Para um quadro mais detalhado da diáspora dos professores da Bauhaus, ver: KENTGENS-CRAIG, 
Margret. The Bauhaus and America: first contacts, 1919-1936. Cambridge/London: The MIT Press, 
1999.
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suas respectivas moradias e outra para o sociólogo James Ford 
(1885–1944), além daquela que o arquiteto Walter Bogner (1899-
1993) havia construído para si mesmo.22 

Após o final da sociedade em 1941, Breuer ainda perma-
neceu em Cambridge e somente se desligou da universidade em 
1946, quando se transferiu definitivamente para Nova York, onde 
se estabeleceu profissionalmente para além do acento doméstico 
que caracterizou sua produção na sua chegada aos Estados Unidos. 
Afinal, para quem havia deixado a Europa com uma larga expe-
riência em carpintaria e apenas dez casas realizadas, as cinquentas 
e oito residências construídas, somente na Nova Inglaterra, atestam 
a capacidade no enfrentamento e articulação do projeto para o pro-
grama doméstico da família norte-americana típica do pós-guerra, 
e cujo desenho deveria atender aos preceitos de economia, eficiên-
cia e elegância. E dentro deste conjunto, o próprio Breuer agrupou 
os projetos de acordo com sua morfologia, mais especificamente a 
partir de dois partidos de sua produção: as residências mais alon-
gadas, de planta retangular, e as casas binucleares, com variações 
em U e H, que acabou se convertendo numa solução típica de arqui-
tetura suburbana do período.23 

Um outro caso importante de emigração para os Estados 
Unidos foi a do arquiteto espanhol Josep Lluis Sert (1902-1983), 
que desembarcou na cidade de Nova York em junho de 1939, pou-
cos meses após o final da Guerra Civil Espanhola e ter sido decla-
rado “incapacitado para exercer sua profissão” pelo governo fran-
quista. É certo que quando deixou Paris, onde já residia há dois 
anos, a capital francesa se encontrava sob a ameaça do avanço das 
tropas nazistas.24

22. IRIGOYEN, Adriana. op. cit., p.57. Este conjunto de residências foi visitado pelos arquitetos brasi-
leiros que estiveram nos Estados Unidos na década de 1940.
23. Idem, ibidem, pp.57-59. 
24. OCKMAN, Joan. “The war years in America: New York, New Monumentality” in COSTA, Xavier & 
HARTRAY, Guido. Sert: arquitecto em Nueva York. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barce-
lona/Actar, 1997, pp.22-45. 
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O fato é que desde o final do século XIX, e particularmente 
no entre-guerras, os Estados Unidos vinha se impondo como polo 
de oportunidades profissionais e culturais dos mais dinâmicos, a 
ponto de atrair jovens arquitetos de talento e ambição, assim como 
expoentes da arquitetura internacional consagrados seja por sua 
ação de vanguarda junto aos CIAMs, seja pela repercussão de suas 
obras em revistas, publicações e exposições norte-americanas de 
arquitetura. Figuras que muitas vezes, inclusive, como nos casos de 
Schindler e Neutra, assim como de Mies, Gropius e Breuer, desen-
volveriam carreiras das mais prolíficas, reconhecidas e influentes 
em seu tempo, dentro e fora dos Estados Unidos.

4. Mapa das rotas de arqui-
tetos que emigraram para os 
Estados Unidos e os fluxos 
de exportação de projetos, 
1910-2005.
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1.2. Viagens patrocinadas e independentes

De maneira geral, podemos analisar as experiências de des-
locamentos de arquitetos ao exterior a partir do modo como foram 
estabelecidas previamente em seus países de origem, ou seja, se 
foram viagens patrocinadas, geralmente associadas a instituições 
de ensino, pesquisa e cooperação internacional, interessadas na 
ampliação do conhecimento de cunho artístico e científico, ou se 
foram iniciativas independentes, diretamente vinculadas a projetos 
individuais de formação ou capacitação específicos, motivadas pela 
busca de referências para a prática ou pelo caráter errático de mui-
tas experiências conhecidas. 

Para além desta distinção em relação à natureza destas via-
gens, é possível também perceber uma alteração em relação aos 
destinos dos viajantes. Se a Europa ainda era tida como o destino 
preferencial para muitos arquitetos até os anos 1930, a situação 
em grande parte parece ter se alterado durante os anos da guerra, 
sobretudo pela afirmação dos Estados Unidos como potência econô-
mica, política e cultural após 1945.

A percepção da presença desta hegemonia também se deu no 
campo arquitetônico, a partir do registro das viagens de formação, 
fossem elas fruto de premiações e bolsas que eram concedidas por 
universidades, fundações, instituições de pesquisa, ou mesmo de 
viagens de estudo para profissionais convidados a conhecer o país, 
em “missões de produtividade” promovidas com apoio de órgãos 
do governo norte-americano, como o Departamento de Estado e o 
Ministério do Trabalho.25 

Segundo Jean-Louis Cohen, foi nesse momento que se deu, 
pela primeira vez, uma inversão no “sentido predominante do flu-
xo de estudantes de um lado para o outro do Atlântico”, com uma 
enorme concessão de bolsas a estudantes estrangeiros, inclusive 
europeus, como as Delano-Aldrich Grants, para os franceses, as 
Harkness Fellowships da Rockeller Foundation, para os britânicos e 

25. COHEN, Jean-Louis, O futuro da arquitetura desde 1889, p.298.
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os alemães. 26 Ou ainda, no caso dos deslocamentos desde a América 
Latina, as bolsas da John Simon Guggenheim Memorial Foundation.

É preciso notar, obviamente, a persistência dos roteiros tradi-
cionais à Europa entre os norte-americanos, cujos prêmios acadê-
micos, como o Prix de Rome da American Academy e o Wheelwright 
Fellowship, destinado aos estudantes de Harvard, continuariam 
bastante concorridos mesmo depois da Segunda Guerra.27 No caso 
deste último prêmio, vale destacar a experiência do arquiteto nor-
te-americano Paul Rudolph (1918-1997), formado pelo Instituto 
Politécnico de Alabama em 1940, que realizou uma viagem deci-
siva nos anos iniciais de sua carreira profissional, episódio ainda 
pouco estudado em sua biografia.28

Trata-se de sua viagem para a Europa entre 1948-49, logo 
após concluir seu mestrado na Graduate School of Design, sob a 
orientação de Gropius. Alinhado com a tradição pedagógica de 
premiar os melhores estudantes com uma bolsa de estudos para o 
exterior, Rudolph partiu para a Europa onde pode acompanhar de 
perto a reconstrução de alguns países nesses anos iniciais do pós-
-guerra, circulando por países como Inglaterra, Holanda e França, 
atraído por questões relativas à pré-fabricação, industrialização 
e habitação social. Esta viagem se deu num momento particular-
mente importante pois coincidiu com a implementação do Plano 
Marshall, que investiu aproximadamente 13 bilhões de dólares nos 
países da Europa Ocidental. Uma viagem, portanto, que, apesar de 
manter o sentido tradicional do Novo ao Velho Mundo, investia no 
contato com as transformações arquitetônicas e urbanísticas con-
temporâneas na Europa.

26. Idem, ibidem, p.298.
27. Alguns dos grand tourists contemplados com uma viagem de estudos na Villa Adriana foram 
Robert Venturi, (1954-56) e Peter Eisemann (1959), Cf. STIERLI, Martino. “In the Academy’s garden: 
Robert Venturi, The Grand Tour and the revision of modern architecture. London, AA Files, n. 56, 
2007, pp.42-55; EISENMAN, Peter. “The last grand tourist: travels with Colin Rowe. Interview with 
Peter Eiseman”, Perspecta. Cambridge: MIT Press, n.41, 2009, pp.130-139.
28. Apesar do esforço em localizar material referente a essa viagem na Paul Rudolph Foundation, 
em Nova York, e na Frances Loeb Library, em Harvard, boa parte do arquivo pessoal do arquiteto 
encontra-se na Library of Congress, mas não está organizada e acessível aos pesquisadores.
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Como parte de sua política externa, de afirmação do america-
nismo na cultura arquitetônica latino-americana a partir da guer-
ra, intensificam-se também os mecanismos institucionais de apoio 
às viagens de cunho científico-cultural entre os subcontinentes. 
E é neste sentido, que as viagens empreendidas pelos arquitetos 
Henrique Mindlin, entre 1943-44, e Vilanova Artigas, entre 1946-
47, são extremamente significativas. 

As viagens patrocinadas pelo governo norte americano 
tinham um roteiro previamente definido sobre o que um arquite-
to brasileiro poderia conhecer nos Estados Unidos em relação ao 
conjunto de questões relativas ao desenvolvimento da arquitetura 
e do urbanismo: a aproximação com a indústria, a racionaliza-
ção das plantas das unidades produtivas, a realização de habitação 
em massa e pesquisa da pré-fabricação, o planejamento e a admi-
nistração das cidades e as profundas transformações ocorridas no 
campo do ensino, com reformulação nas principais escolas do país.

Para além da viagem realizada por Henrique Mindlin entre 
1943 e 1944, que será analisada no segundo capítulo e que de cer-
ta maneira pautou uma sequência de deslocamentos posteriores de 
arquitetos brasileiros para os Estados Unidos, tivemos outros rela-
tos de viagem de estudos realizadas sob os auspícios do Department 
of State e do Office of Inter American Affairs. Este parece ter sido 
o caso, por exemplo, do engenheiro-arquiteto Américo Campelo29, 
que retornou ao Brasil em setembro de 1945, após percorrer os 
Estados Unidos por alguns meses.30

O próprio Campelo reconheceu, na ocasião de sua volta, a 
dificuldade de se viajar aos Estados Unidos naquele momento, espe-

29. Américo Rodrigues Campelo (1911-2004), formado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da 
Universidade do Brasil (1931), exerceu suas atividades profissionais na cidade do Rio de Janeiro, 
sendo o autor do projeto d a Sede Náutica do Clube de Regatas Vasco da Gama (1948), localizado às 
margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Realizou estudos e trabalhos acerca do problema das favelas 
cariocas e foi membro do Instituto de Arquitetos do Brasil e do Clube de Engenharia. Cf. CAVALCANTI, 
Carlos. Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos, vol. 1. Brasília: Instituto Nacional do Livro/MEC, 
1973, p.331. 
30. “Um engenheiro-arquiteto brasileiro nos Estados Unidos”. O Estado de S. Paulo, 15 de setembro 
de 1945, p.9.

5. Notícia sobre a viagem de 
Amércio Rodrigues Campelo.
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cialmente de maneira independente. Afinal, com a guerra, uma 
enorme população provisória havia se mudado para as grandes 
cidades, tornando a situação habitacional ainda mais dramática, 
inclusive com a lotação permanente nos hotéis e o grande número 
de pessoas que se amontoavam nos halls à espera de quartos vagos. 
O mesmo problema acontecia em relação aos meios de transporte, 
especialmente com a disponibilidade de lugares em trens e aviões. 
Tais restrições, no entanto, não se aplicavam na sua condição de 
viajante convidado:

“O governo americano providenciou-me todas as reser-
vas de hotéis, trens e aviões. Não tive preocupações com 
esse assunto. Além disso, em cada cidade que visita-
va encontrava sempre um programa preparado, com as 
visitas combinadas e as entrevistas marcadas.”31

O principal objetivo de sua viagem era “fazer observações 
sobre a arquitetura e urbanismo nos Estados Unidos”, com a finali-
dade de “não somente conhecer a América do Norte como também 
e principalmente adaptar as soluções encontradas ao problema 
brasileiro”. Neste sentido, Campelo não se limitou apenas a conhe-
cer as cidades e os edifícios, mas também procurou entrevistar 
arquitetos, industriais, economistas e até autoridades locais (dire-
tores de departamentos de prefeituras e responsáveis pela admi-
nistração das cidades), pois desejava ter uma impressão geral do 
“problema arquitetônico”: 

“Nos Estados Unidos, a arquitetura é um campo vas-
to para observações. Esse país tem de tudo, desde as 
pequenas casas dos tempos coloniais até os arranha-
-céus e as modernas fábricas. Há cidades antigas, com 
os defeitos de maus planos originais, com suas fave-
las (‘slum’) e há cidades onde os planos urbanísticos 

31. Idem, ibidem, p.9.
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têm sido cuidados por técnicos competentes e onde se 
encontram as mais interessantes soluções. De tudo fiz 
observações cuidadosas e trago grande soma de novos 
conhecimentos.”32

Campello também aproveitou seu interesse pela arquitetura 
industrial e visitou inúmeras fábricas, em especial aquelas cons-
truídas depois do começo da guerra. Ele se surpreendeu com o 
fato dos arquitetos norte-americanos estudarem o funcionamento 
das indústrias, desempenhando um papel importante neste tipo de 
construção, desde a escolha da localização e sua implantação até 
os aspectos relacionados a facilidade de transporte, mão-de-obra, 
alojamento dos operários e condições econômicas para maior ren-
dimento. E ainda fez algumas considerações gerais sobre a indús-
tria norte-americana:

“Assim como os americanos conseguiram se adaptar 
rapidamente ao regime imposto pela guerra já estão 
também rapidamente passando para as indústrias do 
tempo de paz. Fecha-se uma fábrica de armamento num 
dia e no dia seguinte, ao lado, já começa a trabalhar 
uma fábrica de automóveis, de geladeiras ou de uten-
sílios domésticos. A organização é o fator mais impor-
tante do poderio industrial americano. Todo o trabalho 
é organizado, de modo a ser aproveitado no máximo o 
esforço humano.”33

Para além das questões produtivas relacionadas aos campos 
da arquitetura e da cidade, um outro aspecto interessante revelado 
pelo roteiro de viagem elaborado para o convidado brasileiro diz 
respeito às universidades americanas. Depois de visitar algumas 

32. Idem, ibidem, p.9.
33. Idem, ibidem, p.9.
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delas, como Pennsylvania, Columbia, Yale, Harvard, MIT e Chicago, 
Campello ficou encantado com as condições oferecidas para o 
desenvolvimento de pesquisa:

“No momento, grande parte dos alunos está em servi-
ço nas forças armadas e os cursos têm sido dados de 
modo mais intensivo, para abreviar o período escolar. 
Qualquer visitante fica maravilhado com os recursos 
das universidades que podem proporcionar aos alu-
nos e professores ótimas bibliotecas e laboratórios. Os 
professores, na sua grande maioria, dedicam todo seu 
tempo ao ensino. Muitos deles moram nas próprias 
Universidades. Foi com grande prazer que ouvi em qua-
se todas as universidades referências de que os estu-
dantes latino-americanos são os que mais se salientam. 
Nos cursos de arquitetura pude ver trabalhos desses 
alunos que, sem favor algum, mereceram lugar dentre 
os melhores colocados.” 34

Por fim, Campello também comentou sobre o crescente inte-
resse dos norte-americanos pelo Brasil e, em particular, por sua 
arquitetura moderna, especialmente algumas instituições como o 
Office of Inter American Affairs e o MoMA. Segundo ele,

“Por todas as cidades que visitei encontrei grande inte-
resse pelo Brasil. Todos desejavam informações a nos-
so respeito. Pude notar isso especialmente depois das 
conferências que pronunciei quando, seguindo o siste-
ma americano, dava oportunidade aos ouvintes de me 
fazer perguntas. Tinha que responder a muitos pedidos 
de informações sobre nossas possibilidades, sobre nos-
sas indústrias, sobre nossos recursos e sobre a vida do 

34. Idem, ibidem, p.9.
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nosso povo. Notei particular interesse pela nossa arqui-
tetura moderna.[...] Estou convencido que logo que a 
navegação seja restabelecida com normalidade muitos 
americanos virão visitar o Brasil, dispostos a observar 
nosso desenvolvimento e nossas possibilidades.” 35

Além das viagens patrocinadas, é possível assinalar tam-
bém aquelas de caráter mais independente, cujos deslocamentos 
se deram através de iniciativas individuais, ora suscitadas pelo 
interesse e admiração no trabalho de determinado arquiteto (na 
maioria das vezes, Frank Lloyd Wright), ora, no caso dos brasilei-
ros, pela receptividade positiva da arquitetura moderna brasileira 
a partir de 1939 e consolidada após 1943. Este parece ter sido o 
caso de muitos arquitetos de São Paulo, como Miguel Forte e Jacob 
Ruchti, formados pela Escola de Engenharia do Mackenzie em 1939 
e 1940, respectivamente.

Ainda no ano de 1947, alguns outros arquitetos brasileiros 
também visitaram os Estados Unidos, como um prolongamento 
da “excursão cultural de arquitetos à Europa, sob o patrocínio do 
Instituto de Arquiteto dos Brasil”, realizada entre 13 de maio a 8 
de julho e cujo roteiro incluía cidades de Portugal, Itália, Suíça, 
França, Bélgica, Holanda e Inglaterra.36 Organizada por Rino Levi e 
seus colegas do IAB-SP, a viagem faria escala em Nova York antes 
de voltar para o Brasil.37 Um esboço do itinerário norte-americano 
foi traçado por Eduardo Kneese de Mello, que escreveu a Vilanova 
Artigas solicitando que ele colaborasse com a definição do pro-
grama, tendo em vista sua experiência como bolsista da Fundação 
Guggenheim:

35. Idem, ibidem, p.9.
36. “Excursão Cultural de Arquitetos à Europa, sob o patrocínio do Instituto de Arquiteto dos Brasil”. 
Acrópole. São Paulo, 109, maio de 1947, p.5.
37. ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio; KON, Nelson. Rino Levi: arquitetura e cidade. São Paulo: Roma-
no Guerra Editora, 2001, p.32.
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Nossa viagem a Europa está quase definitivamente 
resolvida. Sairemos no dia 12 de maio. O Constelation 
da Panair vem nos buscar em Cumbica. Do Rio e de 
Belo Horizonte vão apenas uns 12 arquitetos. O restan-
te, para lotar o avião (40 passageiros) irão de S. Paulo. 
A excursão durará a 45 dias [..] Eu e Wilma e talvez o 
Rino, voltaremos pelos Est. Unidos. Devemos chegar a 
Nova York em princípios de julho. Gostaria que você 
nos ajudasse a preparar o programa. Queremos passar 
aí um mês e ver o máximo possível daquilo que nos 
interessa. O meu “ ante-projeto” é o seguinte: N. York 7 
a 10 dias, Boston 2 ou 3 [...] Washington 2 dias, Chicago 
3 ou 4 dias, TVA.? Taliesin? S. Francisco 4 ou 5 dias, 
Los Angeles 10 dias. Quero ver se podemos voltar dire-
tamente de Los Angeles, parando 2 ou 3 dias no México. 
Ainda não conversei com Rone Amorim nem com Carter 
(novo adido cultural) a respeito da viagem. Estou certo 
de que eles vão me ajudar também a estudar o progra-

6. Partida da excursão pro-
movida pelo IAB-SP, São 
Paulo, 13 de maio de 1947.



44

ma. Mas você que está aí já viu tudo aquilo que nos 
interessa poderá dizer melhor como devemos organizar 
o programa.”38

A lista dos arquitetos mineiros, cariocas e paulistas que par-
ticipariam da excursão promovida pelo IAB-SP, inclusive, foi mos-
trada a Miguel Forte e Jacob Ruchti por Paul Lester Wiener 39, em 
18 de junho quando os jovens brasileiros passaram no seu escritó-
rio para se despedirem do arquiteto.40 É bem provável que quando 
a delegação do IAB-SP chegou na costa leste, Forte e Ruchti já esti-
vessem em Chicago ou a caminho de Los Angeles. 

Quem também tomou parte nesta caravana foi Salvador 
Candia (1924-1991), então estudante do Mackenzie e estagiário no 
escritório de Rino Levi, que aproveitou a passagem pelos Estados 
para se aproximar da atuação profissional de Bernard Rudofsky e da 
obra de Mies Van der Rohe, através do catálogo de uma exposição.41

O arquiteto Rodolpho Ortenblad Filho, formado em 1950 pelo 
Mackenzie, também decidiu realizar uma viagem pelos EUA e 
Europa assim que concluísse a graduação. Ajudado financeiramen-
te pelo pai para realizar a viagem, com a condição de que ao final 
de um ano trouxesse um carro para ele, devido à isenção de impos-
tos, Ortenblad embarcou num navio frigorífico no início de 1951, 
iniciando a primeira etapa de sua viagem na América do Norte. 

38. Carta de Eduardo Kneese de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 20 de março de 1947. Acervo 
Vilanova Artigas.
39. Paul Lester Wiener (1895-1967), arquiteto e urbanista alemão radicado nos Estados Unidos. 
Colaborou com a equipe do projeto do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de 1939, sobretudo na 
elaboração da exposição, no projeto da Cidade dos Motores em Minas Gerais e, ao lado de José 
Luis Sert, fundou a Town Planning Associates (TPA), que manteve diversos contratos com agências 
governamentais de planejamento em todo mundo, atuando em diversos países da América Latina, 
como Perú, Colômbia e Cuba. Cf. ESPINOZA, J. C. H. Fernando Belaunde Terry y el ideario moderno. 
Arquitectura y urbanismo en el Perú entre 1936 y 1968. Salvador: Edufba, 2014; GOMES, M. A. (ed.). 
Urbanismo na América do Sul: circulação de ideias e constituição do campo, 1920-1960. Salvador: 
EDUFBA, 2009. 
40. FORTE, Miguel. Diário de um jovem arquiteto: minha viagem aos Estados Unidos em 1947, p.133.
41. FERRONI, Eduardo Rocha. Aproximações sobre a obra de Salvador Candia, 2008, pp.41-47. Can-
dia ainda retornou aos Estados Unidos em 1956, com bolsa Fulbright do governo norte-americano.
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Partindo de Nova Orleans com o carro recém-adquirido, visitou 
alguns parques nacionais e as cidades de Washington, Nova York, 
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit, Chicago e uma visita a Casa 
da Cascata, na Pensilvânia, de onde retornou para Nova York. A 
viagem “não foi só de pesquisa arquitetônica, mas também para 
conhecer a cultura americana”, a vitalidade da cena musical de 
Nova Orleans, e visitas à “boa arquitetura” de Nova York, como o 
museu Guggenheim, o edifício das Nações Unidas e obras de Philip 
Johnson (1906-2005). De Nova York, empreendeu a segunda etapa 
de sua viagem, para a Europa: embarcou com o carro em um navio 
cargueiro até a França, de onde partiu para um tour por diversos 
países e retornou a Paris.42

Finalmente, outras duas viagens de arquitetos brasileiros aos 
Estados Unidos que merecem ser mencionadas aqui foram aquelas 
por ocasião do desenvolvimento dos projetos para o Pavilhão do 
Brasil na Feira Internacional de 1939, quando Lucio Costa e Oscar 
Niemeyer se estabeleceram em Nova York por cerca de um ano, e 
para a Sede das Nações Unidas, na década seguinte.

1.3. Os Estados Unidos como destino, 1929-50

É possível afirmar que a presença dos Estados Unidos como 
potente força cultural no mundo dos anos 1920, muito se deve ao 
seu domínio militar e econômico recém-descobertos ao final da 
Primeira Guerra Mundial. Pela primeira vez na história norte-ame-
ricana, a maioria de sua população vivia nas cidades e a própria 
condição de urbanidade encorajava um delirante ritmo de experi-
mentação, sobretudo numa metrópole dinâmica como Nova York. 
E se os americanos já estavam informados acerca dos movimentos 
artísticos de vanguarda da Europa desde pelo menos 1913, o mes-
mo não pode ser dito em relação à produção arquitetônica contem-

42. PEREIRA, Sabrina Souza Bom. Rodolpho Ortenblad Filho: estudo sobre as residências, 2010, 
pp.11-15.
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porânea. A obra de Le Corbusier, por exemplo, foi publicada pela 
primeira vez somente em 1923, tanto no Journal of the American 
Institute of Architects, quanto na Architectural Record, que publica-
va uma resenha do livro Vers um architecture.43 Entre as inúmeras 
correntes de vanguarda que se disseminaram nos círculos de arte 
e literatura norte-americana, a Bauhaus, desde a sua criação e ao 
longo de toda a sua existência, foi objeto de intensa divulgação em 
periódicos, livros, exposições, assim como pelo trânsito de profes-
sores e estudantes vinculados à instituição.44

Como notou Gwendolyn Wright, dada a reverência da época 
para o negócio, poucos foram os arquitetos que tentaram romper 
com as convenções ou ainda abordar condições urbanas problemá-
ticas. Em linhas gerais, a arquitetura moderna estava subordina-
da a grandes interesses comerciais e se caracterizava ora de modo 
estritamente comercial, ora em nome de princípios pragmáticos de 
eficiência. Inicialmente empregado no projeto de fábricas, o taylo-
rismo seria exportado para praticamente todo lugar de trabalho, 
em escritórios e lojas assim como para o trabalho doméstico. Uma 
série de inovações seria adotada com a introdução da eletricida-
de, dos elevadores, das estruturas em concreto armado e metáli-
cas, permitindo ao mesmo tempo a construção em altura, fachadas 
mais iluminadas e interiores mais amplos e desimpedidos. Em toda 
parte onde a indústria e os serviços desenvolviam-se e a urbani-
zação acelerava-se, as soluções de “daylight factories”, propostas 
por Ernest Ransome e Albert Kahn, e “skyscrapers” cada vez mais 
altos, como os de Le Baron Jenney, Adler e Sullivan, Hollabird and 
Roche, Burnham e Root, espalhavam-se pelos centros e arredores 
das cidades, de Pittsburg a Los Angeles, de Boston a Detroit, Nova 
York a Seattle, Chicago a Saint-Louis, Buffalo etc. 45

43. WRIGHT, Gwendolyn. USA (Modern architecture in history). London, Reaktion, 2009, pp. 79-80.
44. Kentgens-Craig, Margret. The Bauhaus in America, first contacts, 1919-1936. Cambridge, Mass, 
The MIT Press, 1999, p. 46-103.
45. Idem, ibidem, p. 47-80; WHIFFEN, Marcus e KOEPER, Frederick, American Architecture, vol. 2, 
1860-1976, Cambridge, Mass, The MIT Press, 1981, pp. 238-267
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A criação do Museum of Modern Art (MoMA), em agosto de 
1929, poucos meses antes do crash da bolsa de valores de Nova 
York, teve um papel significativo na história da relação entre as 
instituições culturais norte-americanas e arte moderna, e também 
representou a inserção de uma outra dimensão para a arquitetura, 
pensada pela primeira vez para um grande público. Ainda que seu 
Departamento de Arquitetura estivesse esboçado no plano origi-
nal para o novo museu proposto pelo historiador Alfred H. Barr 
(1902-1981), foi somente a partir de 1931 que ele pode efetivamente 
iniciar os seus trabalhos, quando dois jovens pesquisadores, Philip 
Johnson e Henry-Russell Hitchcock (1903-1987), passaram a se 
dedicar integralmente a sua constituição. 

Depois de uma viagem em que percorreram boa parte da 
Europa, eles retornaram com uma coleção de fotografias de 
arquitetura e um guia dos edifícios modernos europeus recém-
-construídos, que constituiu o material básico para a exposição 
Modern Architecture: International Exhibition, organizada pela 
dupla e inaugurada no ano seguinte na primeira sede do Museu. 
A polêmica em torno da exposição, a reação por parte da crítica 
e arquitetos no sentido do museu estar fazendo apologia de um 
estilo estrangeiro importado para a realidade americana46, por 
outro lado, também possibilitou que outras exposições dedicadas à 
arquitetura, com destaque para a produção norte-americana, como 
The Architecture of H. H. Richardson and his time (1936), Guide 
to Modern Architecture in the Northeast States (1940)e What is 
Modern Architecture? (1942), durante as décadas de 1930 e 1940.47 

46. GOODWIN, Philip. “Preface” in MOCK, Elizabeth. Built in USA, 1932-1944. New York: The Museum 
of Modern Art, 1944, pp/5-7. A décima-quinta exposição do Museu de Arte Moderna foi a primeira 
mostra dedicada à arquitetura e ficou montada entre 9 de fevereiro e 23 de março de 1932, no He-
ckscher Building; WRIGHT, Gwendolyn. op. cit., 2009, pp. 82-83.
47. Entre 1932 e 1948, o MoMA produziu as seguintes exposições de arquitetura: Modern Archi-
tecture: International Exhibition (1932); Early Modern Architecture: Chicago 1870-1910 (1933); The 
Work of Young Architects in the Middle West (1933); A House by Richard C. Wood (1933); Early 
Museum Architecture (1934); Housing Exhibition ( 1934); Housing Exhibition of the City of New York 
(1934); Contemporary Architecture in California (1935); The Recent Work of Le Corbusier (1935); The 
Architecture of Henry Hobson Richardson (1936); Architecture in Government Housing (1936); Mo-
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Em 1933, com a eleição do presidente republicano Franklin D. 
Roosevelt, inúmeras iniciativas foram apresentadas pelo governo no 
sentido do enfretamento da crise na qual o país se encontrava desde 
1929, durante o período da Grande Depressão. Algumas das políti-
cas propostas pelo New Deal tinham caráter bastante ambicioso, de 
contorno nitidamente reformista e redefiniram, naquele momento, 
as fronteiras de intervenção do Estado no país da livre-iniciativa. 
O programa incluía obras de infraestruturas e de planejamento em 
escala continental, além do incentivo à produção de habitação em 
massa, através da criação de agências específicas como a Tennessee 
Valley Authority (TVA), a Resettlement Administration (RA), a 
Works Progress Administration (WPA) e a Federal Housing Authority 
(FHA). De sua ação resultariam a criação de grandes conjuntos 
habitacionais, comunidades inteiras planejadas do zero, imensos 
planos regionais, obras de infra-estrutura, barragens, aeroportos, 
hidrovias. O episódio da TVA é particularmente emblemático pela 
escala das intervenções no território, as inovações tecnológicas que 
elas demandaram e o impacto internacional das obras. A lei de cria-
ção da agência data de 1933, e expressa os objetivos de controlar 
as enchentes corriqueiras ao longo do vale do rio Tennessee, que 
atravessava sete estados americanos, desenvolvendo a navegação, 
a geração de energia, o reflorestamento, a indústria e a agricultura 
em toda a região. O projeto previa a construção de 16 barragens, 

dern Exposition Architecture (1936); Modern Architecture in England (1937); The Town of Tomorrow 
(1937); A New House by Frank Lloyd Wright (1938); Alvar Aalto: Architecture and Furniture (1938); 
Bauhaus: 1919-1928 (1939); Three Centuries of American Architecture (1939); Houses and Housing: 
Industrial Art (1939); Frank Lloyd Wright, American Architect (1941); T.V.A. Architecture and Design 
(1941); Stockholm Builds (1941); The Wooden; House in America (1941); Buckminster Fuller’s Dyma-
xion Deployment Unit (1942); What is Modern Architecture: Tricks in Movie Making (1941); Archi-
tecture of Eric Mendelsohn, 1914-1940 (1941); Wartime Housing (1942); Brazil Builds (1943); Five 
California Houses (1943); Built in the U.S.A., 1932-44 (1944); Building with Wood (1944); The Lesson 
of War Housing (1945); Tomorrow’s Small House: Models and Plans (1945); If you Want to Build a 
House (1946); Architecture in Steel: An Experiment in Standarization by Konrad Wachsmann (1946); 
A Home for U.N.O.: Must We Repeat the Geneva Fiasco? (1946); New Furniture Designed by Charles 
Eames (1946); Modern Rooms of the Last Fifty Years (1946); Henry Hobson Richardson: 1838-1886 
Architectural Masterpieces (1947); Taliesin and Taliesin West (1947); Two Cities: Planning in North & 
South America (1947); Robert Maillart: Engineer (1947); Mies van der Rohe (1947).
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com a inundação de grandes porções de terra e criação de reserva-
tórios, tornando navegáveis mais de mil quilômetros do rio entre 
Knoxville e o rio Ohio. Além dos grandes reassentamentos de popu-
lação que demandaram, exigindo inclusive o planejamento de novas 
cidades, as obras tiveram um gigantesco impacto no transporte de 
cargas e no comércio, desde o início as obras se constituíram em 
grande motivo de atração de turistas.48

Depois de um intervalo sem expressivas encomendas, a pas-
sagem para os anos 1930 significou para Frank Lloyd Wright a 
possibilidade de recuperar uma posição de protagonismo similar 
a que já ocupara anteriormente. No início da década, de relativo 
ostracismo profissional, vale lembrar que Wright foi convidado a 
participar do júri do concurso internacional de arquitetura orga-
nizado pela Union of American Republics, para a construção do 

48. UEDA, Maria de Lourdes Yumi. Cidade e Hidrelétrica: Itaipu, a barragem e as vilas residenciais. 
São Paulo, FAU-USP, 2008 (Dissertação de mestrado), pp. 90-108; CULVAHOUSE, Tim (ed.), The Ten-
nessee Valley Authority: design and persuasion. New York, Princeton Architectural Press, 2007.

7. Mapa do rio Tennessee e 
a localização das barragens.
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Farol de Colombo, em Santo Domingo, na República Dominicana. 
Na condição de representante das Américas, o arquiteto norte-
-americano desembarcou no Rio de Janeiro em outubro de 1931, 
onde seria realizado o julgamento. Durante as três semanas que 
permaneceu no Brasil, Wright aproveitou sua passagem pela capital 
para visitar a Exposição de uma casa modernista, recém-inaugu-
rada na rua Toneleros, com projeto de Gregori Warchavchik, onde 
foi recebido pelo arquiteto, assim como por Lucio Costa e outros 
artistas, arquitetos, escritores, jornalistas etc. Além da visita à casa 
Nordschild, Wright também teve contato com os estudantes grevis-
tas da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), apoiando o movi-
mento contra o retorno ao academicismo, e chegando inclusive a 
publicar uma série de artigos nos jornais cariocas em defesa da 
Nova Arquitetura.49 Mas o fato é que a partir de meados da década 
de 1930, a reformulação na sua filosofia de trabalho sinalizou para 
novos projetos que estimulariam todo um novo ciclo de recepção 
de sua obra. Realizações importantes, como a casa Kaufmann, de 
1935, as usonian houses a partir do ano seguinte, a sede admi-
nistrativa da Johnson Wax, de 1936 a 1939, a Taliesin West no 
Arizona, construída a partir de 1938, viriam a se tornar paradig-
máticas do modernismo internacional, circulando amplamente em 
periódicos e publicações nas mais diversas línguas, estimulando 
a criação de novas tendências no âmbito do movimento moderno 
internacional, merecendo inclusive, da parte do MoMA a realiza-
ção de uma grande exposição retrospectiva de sua obra em 1942, 
sob curadoria de Henry Russell-Hitchcock Jr.50

O período da guerra, sobretudo após o ataque a Pearl Harbor, 
teve enorme impacto na produção arquitetônica e urbanística do 
período. Para Jean-Louis Cohen, o conflito precisaria mesmo ser 
considerado como uma operação industrial de larga escala, mobi-

49.IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas: duas viagens, 2002, pp.25-44; LIRA, José Tavares C. de. 
Warchavchik: fraturas da vanguarda, 2011, pp.282-285; HORMAIN, Débora Lima. O relacionamento 
Brasil-EUA e a arquitetura moderna: experiências compartilhadas, 1939-1959, 2012, pp.102-111.
50. HITCHCOCK JR, Henry-Russell. In the nature of materials: the buildings of Frank Lloyd Wright 
1887-1941. Nova York, Da Capo Press, 1942
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lizando não apenas campos de batalha, mas um outro exército, a 
de trabalhadores empenhados nas trincheiras das indústrias locais, 
muitas delas transformadas para atender a demanda militar engen-
drada pela situação.51 Em junho de 1942, o escritório de Albert 
Kahn52 era descrito como o “produtor de linhas de produção” em 
artigo publicado na The Architectural Record e que apresentava as 
atividades do Albert Kahn Associates. Naqueles anos também, o 
até então discreto escritório Skidmore, Owings & Merrill despon-
taria a partir do projeto de uma nova cidade de 50 mil habitantes, 
nos arredores de Knoxville, Tennessee, onde a bomba atômica seria 
secretamente desenvolvida.

É de se destacar também o protagonismo assumido pela 
Califórnia no desenvolvimento da arquitetura moderna nos Estados 
Unidos, constituindo um contraponto interessante em relação à 
produção da costa leste, especialmente no período que correspon-
de à afirmação do International Style no país e, sobretudo, com 
o estabelecimento definitivo dos arquitetos europeus emigrados a 
partir das décadas de 1920 e 1930.53 No caso de Los Angeles par-
ticularmente, é inegável a influência de Richard Neutra na forma-
ção de uma nova geração de profissionais que, a partir dos anos 

51. COHEN, Jean-Louis, Architecture in uniform: designing and building for the Second World War. 
CCA/ Editions Hazan, 2011, pp.81-96.
52. Albert Kahn (1869-1942), arquiteto norte-americano nascido na Alemanha, fundou em 1902 um 
dos mais prestigiosos escritórios de arquitetura dos EUA em seu tempo – o Albert Kahn Associates 
em Detroit – ao associar-se a seus irmãos Julius e Moritz. Desde os anos iniciais foram pioneiros 
nos sistemas de padronização e modulação para projetos fabris, desenvolvendo edifícios nos quais 
precocemente se destacavam o uso do concreto armado na estrutura, a iluminação zenital e a pos-
sibilidade de expansão de suas plantas para acomodar o crescimento da produção. Em 1908 Kahn 
foi contratado por Henry Ford para o projeto de sua fábrica em Detroit na qual Ford desenvolveu o 
princípio da linha de montagem. Ao longo de sua carreira, Kahn trabalhou em projetos para as princi-
pais indústrias americanas, tendo projetado mais de dois mil edifícios fabris. Em 1932, estabeleceram 
uma filial de seu escritório da União Soviética, dirigida por Moritz Kahn, o qual foi responsável pelo 
projeto de mais de 500 fábricas. Com um “pragmatismo adaptável” e não aderindo ao modernismo 
internacional, projetou para além de edifícios industriais, diversos projetos de outra natureza, como 
alguns edifícios para a Michigan University. Cf. CURL, James Stevens. Oxford dictionary of Architec-
ture and Landscape Architecture. Oxford University Press, 2000, p.408.
53. IRIGOYEN, Adriana. Da Califórnia a São Paulo: referências norte-americanas na casa moderna 
paulista 1945-1960, pp.39-40.
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1930, teriam força para romper com a forma histórica ou ainda 
questionar como a arquitetura era ensinada nas escolas ou através 
dos mestres. Entre eles, alguns de seus antigos alunos ou colabo-
radores: Harwell Hamilton Harris54, que havia sido seu assistente 
durante a construção da Lovell House entre 1928 e 1929, Gregory 
Ain55 e Raphael Soriano56, de acordo com Esther McCoy.57 No caso 
da região de São Francisco, um grupo de profissionais reunidos 
em torno de William W. Wurster58 ganhou notoriedade em função 
da afirmação de uma prática que procurava conciliar as lições do 
modernismo arquitetônico internacional com uma tradição cons-
trutiva local, e que acabou recebendo a denominação de Bay Region 
Style por parte do crítico Lewis Mumford (1895-1990) em meados 
da década de 1940.59 

54. Harwell Hamilton Harris (1903-1990), arquiteto norte-americano, foi um dos primeiros defenso-
res do modernismo regional na Califórnia e no Texas. Professor de desenho arquitetônico na North 
Carolina State University e da University of Texas School of Architecture, onde assumiu o posto de 
reitor entre 1952-1955. Em 1965, tornou-se membro do Instituto de Americano de Arquitetos. Dispo-
nível em https://www.lib.utexas.edu/taro/utaaa/00001/aaa-00001.html
55. Gregory Ain (1908-1988), arquiteto formado pela University of Southern California em 1928, 
trabalhou inicialmente com Richard Neutra e Rudolph Schindler e, ao lado de Harwell Hamilton Har-
ris, desenvolveu os desenhos e modelos do Rush City Air Terminal Project, Ring Plan School Project, 
e Lehigh Cement Airport Competition, assim como nos projetos que Neutra pretendia apresentar na 
reunião do CIAM de 1930. Sobretudo a partir de 1935, passou a desenvolver um trabalho autoral a 
partir de diversas encomendas, incluindo sua contribuição para o Case Study House, interessando-se 
pela questão da moradia de baixa custo desenvolvida em projetos como os Dunsmuir Flats (1937). 
Em 1950, com Joseph Johnson e Alfred Day, Ain projetou uma casa para exibição nos jardins no 
MoMA. Disponível em http://www.modernsandiego.com/Ain.html
56. Raphael Soriano (1907-1988), arquiteto grego, naturalizado norte-americano. Emigrou para os 
Estados Unidos em 1924. No início dos anos de 1930, estudou na University of Southern Califor-
nia e trabalhou por um curto período com Richard Neutra e Rudolph Schindler até estabelecer 
uma prática em seu próprio escritório, onde desenvolveu diversos projetos para  residências uni-
familiares, contribuindo com o Case Study House. Disponível em http://www.sahscc.org/site/index.
php?function=architect_details&id=2 e CURL, James Stevens. op.cit., 2000, p.727.
57. Cf. MCCOY, Esther. “Neutra in California”, Zodiac. Milano: n.8, 1961, pp.59-60.
58. William W. Wurster (1895-1973) , arquiteto norte-americano formado em arquitetura pela Univer-
sity of California em 1919. Com uma forte convicção de que a arquitetura deveria responder à condi-
ções locais, sócio da empresa Wurster, Bernardi & Emmons, foi responsável por uma grande número 
de edifícios “regionalistas”, construídos sobretudo na California. Disponível em http://www.oac.cdlib.
org/findaid/ark:/13030/tf8k40079x/admin/#bioghist-1.8.3 e URL, James Stevens. op.cit., 2000, p.836.
59. Cf. CASTLE, Jane. Vernacular, regional and modern: Lewis Mumford’s Bay Region Style and the 
architecture of William Wurster. University of New South Wales, 2006.
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Foi o desenvolvimento deste campo profissional alternativo 
que permitiu, por exemplo, o aparecimento de uma revista como 
a Arts & Architecture, uma das únicas publicações norte-ameri-
canas cujo conteúdo era inteiramente dedicado às questões rela-
tivas a arquitetura e a arte modernas, sem concessões a nenhum 
tipo de ecletismo. Com sede em Los Angeles, a revista dirigida por 
John Entenza (1903-1984), consolidou um formato na divulgação 
dos trabalhos produzidos pelos novos arquitetos através de diversas 
iniciativas como concursos e exposições, além do empenho na for-
mação de um potencial público consumidor, interessado nas recen-
tes possibilidades de experimentação tecnológica.

Entretanto, os anos de guerra haviam produzido relativa 
incerteza quanto aos rumos da arquitetura produzida após o tér-
mino do conflito, especialmente no que dizia respeito ao aproveita-
mento das inovações técnicas e materiais aprimoradas pela indús-
tria durante o período. Apesar do relativo quadro de incerteza e 
especulação, o editor da Arts & Architecture se antecipou em rela-
ção a qualquer cenário futuro e anunciou as bases do programa 
“Case Study” Houses (CSH), lançado oficialmente pela revista na 
sua edição de janeiro de 1945. A preocupação de uma possível cor-
respondência entre arquitetura e inovações tecnológicas pode ser 
verificada nas próprias palavras de Entenza:

“Nós, naturalmente, supomos que o contorno e a forma 
de vida do pós-guerra são de primordial importância 
para um grande número de norte-americanos, e que é a 
nossa razão tentar encontrar pelo menos uma resposta 
suficiente que dê alguma direção ao pensamento atual 
sobre o assunto. Se a resposta é ser uma casa “mila-
grosa”, veremos, mas supomos que depois de todas as 
bruxas terem mexido no caldo, a casa que vai sair dos 
vapores será concebida dentro do espírito de nosso tem-
po, utilizando, na medida do possível, muitas técnicas 
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nascidas da guerra e materiais mais adequados para a 
expressão da vida do homem no mundo moderno.”60

Tratava-se de uma iniciativa pioneira, na qual a revista era 
responsável pela encomenda de protótipos de residências unifami-
liares a diversos arquitetos reconhecidos nacionalmente, atuando 
como cliente, e que cada experiência deveria responder a especifi-
cidades do problema do morar na região meridional da Califórnia. 
Uma vez construídas, as casas seriam equipadas e mobiliadas com 
o que havia de mais moderno na época e, depois, abertas ao públi-
co para visitação durante um período de seis a oito semanas. Ainda 
no primeiro ano do programa, alguns profissionais já haviam acei-
tado o encargo de colaborar com a publicação, como J. R. Davidson 
(1889-1977), Sumner Spaulding (1892-1952), Richard Neutra, Eero 
Saarinen, William W. Wurster, Charles Eames (1907-1978) e Ralph 
Rapson (1914-2008). 61

O programa, que continuou sob a direção de Enteza até 1962, 
teve claramente dois momentos distintos, um deles que coincidiu 
com os primeiros anos, entre 1945 a 1949, e outro que se desen-
volveu ao longo da década seguinte, entre 1950 e 1960. Apesar dos 
protótipos de sua segunda fase terem sido mais divulgados nacio-
nal e internacionalmente, cujos projetos elaborados por Raphael 
Soriano, Craig Ellwood (1922-1992) ou Pierre Koenig (1925-2004)
se destacavam pela proposta de experimentação de processos pro-
dutivos industriais e os limites de sua viabilidade na arquitetura 

60.“We of course assume that the shape and form of post war living is of primary importance to a 
great many Americans, and that is our reason for attempting to find at least enough of an answer 
to give some direction to current thinking on the matter. Whether that answer is to be the “miracle” 
house remains to be seen, but it is our guess that after all of the witches have stirred up the broth, 
the house that will come out of the vapors will be conceived within the spirit of our time, using as 
far as is practicable, many war-born techniques and materials best suited to the expression of man’s 
life in the modern world.”. Cf. ENTENZA, John. “Announcement: The Case Study House Program”, Arts 
& Architecture. Los Angeles: jan. 1945, pp.37-41.
61. ENTENZA, John. “Announcement: The Case Study House Program”, Arts & Architecture. Los An-
geles: jan. 1945, pp.37-41; SMITH, Eizabeth. Case Study Houses: the complete CSH Program 1945-
1966. Koln/London/Madrid/New York/Paris/Tokio: Taschen, 2002. 
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doméstica, as casas construídas na década de 1940 parecem ter 
tido uma maior aceitação entre os profissionais que de certa manei-
ra se inspiraram  no programa.62

Segundo Adriana Irigoyen, ainda que pensadas como protó-
tipos de produção padronizada, as residências da primeira etapa 
do Case Study Houses revelavam uma utilização mais natural dos 
materiais, mais próxima à postura de Frank Lloyd Wright em rela-
ção a alguns trabalhos. Além disso, um outro aspecto destacado 
neste conjunto de projetos era a possibilidade de integração plena 
das áreas internas, em parte motivadas pela flexibilidade, modu-
lação e leveza incorporadas da arquitetura tradicional japonesas e 
pelo open plan wrightiano, bem como a relação entre os espaços 
interior e exterior, ou seja, a importância assumida pela questão da 
iluminação natural, inserção na paisagem, etc.63

1.4. São Paulo, ponto de partida

É verdade que, ainda que muito localizados, o contato de bra-
sileiros com a arquitetura norte-americana remonta a certa tradição 
de viagem de estudantes de engenharia ainda no final do século 
XIX, e não apenas a partir do Mackenzie College em São Paulo, onde 
os elos com aquele país eram mais estreitos.64 Em 1916, por exem-
plo, o jovem bacharel em ciências físicas e matemáticas, Vicente 
Licinio Cardoso, futuro catedrático de Arquitetura Civil, Higiene 
dos Edifícios e Saneamento das Cidades da Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro, patrocinado pela instituição, realizou uma excursão 
aos Estados Unidos para estudar a construção de arranha-céus em 
Nova York, Washington, Filadélfia e Chicago, sobre o que publicaria 
em 1927 o ensaio “O sky-scraper: expressão arquitetônica da demo-

62. IRIGOYEN, Adriana. Da Califórnia a São Paulo: referências norte-americanas na casa moderna 
paulista 1945-1960, pp.40-46; 
63. Idem, ibidem p.42; 
64. Atique, Fernando, Arquitetando a ‘Boa Vizinhança’: a sociedade urbana no Brasil e a recepção do 
mundo norte-americano. São Paulo, FAU-USP, 2007 (Tese de Doutorado).
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cracia americana”.65 Desde cedo, também as revistas de engenharia 
brasileiras do período foram pródigas na difusão de informações e 
estudos os mais diversos sobre avanços na pré-fabricação, infraes-
truturas viárias, canalizações, estruturas metálicas, edificações em 
altura e outras obras de construção civil etc. Ainda que incipiente, 
o intercâmbio com os Estados Unidos também se concretizaria em 
meio a congressos especializados, como no âmbito dos congressos 
pan-americanos a partir dos anos 1920. 

Do ponto de vista do reconhecimento norte-americano da pro-
dução arquitetônica brasileira, particularmente do Rio de Janeiro, 
dois acontecimentos foram decisivos: o projeto de Lucio Costa e 
Oscar Niemeyer para o Pavilhão do Brasil na New York World’s Fair, 
em 1939, e a exposição Brazil Builds, organizada pelo MoMA, em 
1943. Ambos parecem ter efetivamente pavimentado o novo ciclo 
de viagens de arquitetos brasileiros aos Estados Unidos a partir da 
década de 1940, de um lado estimuladas pela descoberta da arqui-
tetura moderna brasileira no âmbito da crítica norte-americana e 
internacional, e de outro marcadas pelo interesse nos desenvolvi-
mentos contemporâneos da arquitetura e do urbanismo nos EUA. 

De fato, o Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York 
obteve grande ressonância na opinião especializada. Artigos elo-
giosos a seu respeito foram publicados em revistas inglesas, italia-
nas e norte-americanas, como a Architectural Forum, que destaca-
ram sua fluidez espacial, a leveza e originalidade da forma curva 
das paredes, lajes, rampa de acesso e espelho d’agua, o uso dos bri-
se-soleils, a disposição informal das exposições, como caracterís-
ticos de uma contribuição original à produção contemporânea.66 A 
exposição Brazil Builds, por sua vez, assim como o catálogo que lhe 
acompanhou, foram cruciais para a afirmação de uma das leituras 
mais impactantes da moderna arquitetura brasileira: seu nexo com 

65. SANTOS, Sydney M. G. dos, O legado de Vicente Licinio Cardoso, Rio de Janeiro, UFRJ, sd., p. 39.
66. CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo, Arquitetura em revista: arquitetura moderna no Brasil e sua 
recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960). São Paulo, FAU-USP, 2005 (tese de 
doutorado), pp. 86-91; WILLIAMS, Daryle, Culture wars in Brazil: the first Vargas regime, 1930-1945. 
Durham: Duke University Press, 2001, pp. 201-227.
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elementos da tradição colonial, sua inventividade na adaptação das 
edificações ao clima tropical, sua habilidade na exploração plástica 
do concreto armado67. Desde então, o Brasil viria a se consolidar 
internacionalmente como um dos polos principais de criação arqui-
tetônica em um momento de relativo descrédito do movimento 
moderno. Neste sentido, os deslocamentos empreendidos nas via-
gens parecem ter acontecido dentro de uma outra perspectiva, não 
mais a de arquitetos de um país periférico em busca dos referen-
ciais dos países centrais, mas na condição de representantes dessa 
nova cultura arquitetônica que se desenvolvia nos trópicos. 

Esta aproximação, entretanto, deve ser entendida como par-
te de um quadro mais amplo da política externa norte-america-
na, através de sua “política da boa vizinhança”, e na qual o papel 
desempenhado por Nelson Rockefeller, na condição de Coordinator 
of Inter-American Affairs parece ter sido fundamental. É certo, 
também que, ao final da Segunda Guerra, a produção arquitetôni-
ca norte-americana também passasse a ser divulgada nos quatros 
cantos do mundo, mas especialmente dentro do universo de for-
mação no Brasil, é interessante notar como se deu a circulação de 
algumas revistas norte-americanas no âmbito dos cursos de enge-
nheiros-arquitetos em São Paulo. 

De certo, o espaço da formação foi dos mais permeáveis a 
esta penetração no sistema arquitetônico. É sabido que na Escola 
de Engenharia do Mackenzie, a qual contava inclusive com alguns 
professores formados nos Estados Unidos, periódicos especializa-
dos como Architectural Record, Architectural Forum e Pencil Points 
eram recebidas regularmente e constituíram uma fonte importante 
de conhecimento alternativo em relação a matriz francesa domi-
nante no ensino de arquitetura, geralmente inspirados no modelo 
Beaux-Arts. E como parece ter sido o caso da obra de Hugh Ferris, 
bem como de alguns artigos de Frank Lloyd Wright, publicados 

67. DECKKER, Zilah Quezado. Brazil Built: the architecture of the modern movement in Brazil. Lon-
dres/ Nova York: Spon Press/ Taylor e Francis Group, 2001; COSTA, Eduardo Augusto. Brazil Builds e a 
construção de um moderno, na arquitetura brasileira. Campinas, IFCH-Unicamp, 2009 (Dissertação 
de mestrado)  
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entre 1927 e 1928 pela Architectural Record, sob o título “In the 
cause of architecture”.68 Mesmo a Escola Politécnica de São Paulo, 
fundada em 1894, que desde o início oferecia a especialização de 
engenheiro-arquiteto a partir do modelo alemão, muito provavel-
mente importado por seu fundador, Antonio Francisco de Paula 
Souza, que havia estudado no Polytechnikum de Karlsruhe, também 
manteria amplo contato com a produção técnica norte-americana.69

Em linhas gerais, como uma especialidade da engenharia, os 
engenheiros-arquitetos graduados na Politécnica eram preparados 
para projetar e construir edificações, enquanto os engenheiros civis 
tinham a atribuição de projetar e construir obras de engenharia: 
pontes, viadutos, estradas, redes de infraestrutura, etc. O que se 
notava, no entanto, era que no mercado de trabalho essa divisão 
não era levada em consideração, ainda que no campo do ensino 
fosse mais clara.70 De fato, inevitavelmente havia um certo des-
locamento daqueles que obtinham o título mas não encontravam 
seu espaço definido na prática profissional, não somente na dife-
renciação entre engenheiros e daqueles que se especializavam na 
arquitetura – pois era praticamente impossível aplicar essa distin-
ção na prática - mas na própria definição do lugar de trabalho dos 
diplomados frente ao exercício da profissão, num mercado deter-
minado essencialmente pelos negócios da construção que vinham 
crescendo consideravelmente em São Paulo nos anos iniciais do 
século XX. 

Essa situação se manteria até os anos 1930, quando o cresci-
mento acelerado da cidade, a expansão econômica, industrial, leva-
ria a um crescimento extraordinário dos trabalhos de construção 
civil e urbanização, seja em termos de infraestrutura, sistema viá-
rio, equipamentos, seja no que dizia respeito às construções parti-
culares, que se expandiam sobre a área central em crescente ver-

68. NEDELYKOV, Nina; MOREIRA, Pedro. “Caminhos da Arquitetura Moderna no Brasil: a presença de 
Frank Lloyd Wright”. Arquitextos, São Paulo, ano 02, n. 018.03, Vitruvius, nov. 2001. Disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.018/829.
69. FICHER, Silvia. op.cit., 2005, p.26.
70. Idem, ibidem, p.26.
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ticalização e os novos bairros que desde o início do século vinham 
sendo criados. Se todo esse mercado era basicamente ocupado por 
pequenas construtoras e também por artesãos, empreiteiros e mes-
tres de obras que disputavam o mesmo espaço dos profissionais 
diplomados, o estabelecimento de um regulamento profissional 
dos engenheiros e arquitetos a partir de 1933 levaria a um con-
trole mais rigoroso de suas atribuições. Desde então, os arquitetos 
procurariam se distinguir de seus antigos parceiros, investindo na 
prática de projetos independente das construções.71 

Dois anos depois da fundação da Escola Politécnica, em 1896, 
seria criada a Escola de Engenharia do Mackenzie College, seguin-
do explicitamente um modelo de ensino americano, no interior do 
qual, em 1917, também seria criado o curso de engenheiro-arquiteto, 
dirigido por Christiano Stockler das Neves, formado ele mesmo na 
Pensilvânia.72 Não deixava de ser significativo para o desenvolvi-
mento de São Paulo no período “o surgimento praticamente simul-
tâneo de duas escolas superiores de engenharia e a reforma de seu 
Liceu profissional parecem indicar que ocorria então a difusão de 
uma ideologia de “progresso” que tinha como uma de suas vertentes 
a institucionalização da formação técnica”.73 O fenômeno só viria a 
se acentuar nos anos 1930, quando Mindlin e Artigas se formariam.

A distinção entre a atividade de arquiteto e a do engenheiro 
trazia, em si mesma, debates e entendimentos fundamentais para a 
compreensão das atribuições do arquiteto, naquele momento, entre 
arte e técnica, entre atividade liberal ou pública, entre grandes e 
pequenas encomendas. É importante salientar que apesar da regu-
lamentação a atividade de projeto em São Paulo ainda não era vista 
como um domínio autônomo com valor próprio, mas uma etapa 
para se chegar à construção propriamente dita, executada pelas fir-
mas construtoras que tratavam de todas as etapas relativas à obra: 

71. Idem, ibidem, pp. 177-180, 239.
72. BREIA, Maria Teresa de Stockler e. A transição do ensino de arquitetura Beaux-Arts para o ensino 
de arquitetura moderna na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, 1947-1965, 2005.
73.  FICHER, Silvia. op.cit., 2005, p.29.
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projeto, orçamento e execução.74 A atividade do arquiteto enquanto 
tal era considerada, de certo modo, secundária, na medida em que 
não remunerada - pois seu custo era embutido no valor da cons-
trução. O precursor da defesa do projeto como atividade exclusiva 
a que os arquitetos deveriam se dedicar foi justamente Christiano 
Stockler das Neves, que vinha desde a década de 20 manifestando 
sua posição publicamente e defendendo uma “concepção artística 
da atividade do arquiteto”.75 Para ele, o arquiteto deveria projetar 
e o engenheiro construir, nesse sentido, se declarava contrário até 
mesmo ao título de engenheiro-arquiteto que era então atribuído:

“A função do arquiteto, como artista, está acima de sua 
função como construtor. Os problemas da engenharia 
nas construções originam se das criações da arte arqui-
tetônica. Os problemas estéticos da arquitetura obriga-
ram a sua solução construtiva. A arte governa a ciência; 
é primordial na construção”.76 

Ainda de acordo com Sylvia Ficher, como resultado desse 
embate “entre saberes convencionais e novos conhecimentos siste-
máticos”, a classe profissional acabaria por adotar essa ideia da ati-
vidade exclusivamente de projetistas, “para superar as falhas que 
via na regulamentação quanto à sua individualidade profissional, 
e de quebra, valorizar-se com a aura do trabalho artístico”.77 Essa 
leitura faz sentido quando consideramos esses anos iniciais de afir-
mação profissional e diferenciação almejada pelos arquitetos em 
relação aos engenheiros. 

De fato, os embates pela regulamentação favoreciam as asso-
ciações de classe, que vinham ganhando força desde os anos 1920, 
cada vez mais especializados e responsáveis por atividades diver-
sas. Além do Instituto de Engenharia – que continha também uma 

74. Idem, ibidem, p.240.
75. Idem, ibidem, p.243
76. Christiano Stockler das Neves, 1928, apud FICHER, Silvia. op.cit., 2005, p. 243.
77 FICHER, Silvia. op.cit., 2005, p.244. 
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sessão de arquitetura, os arquitetos do Rio de Janeiro haviam fun-
dado em 1921 o Instituto Brasileiro de Arquitetos, que foi reno-
meado Instituto de Arquitetos do Brasil em 1935; em 1930, em 
São Paulo, fora também criado o Instituto Paulista de Arquitetos, 
cujo principal ideólogo era Stockler das Neves. E se num primeiro 
momento a grande disputa ocorria entre os diplomados - arqui-
tetos e engenheiros numa certa confusão de papeis profissionais, 
unidos contra os não-habilitados - também começava a se discu-
tir a separação entre os profissionais, que significava a separa-
ção entre projeto e construção. Com o estabelecimento do governo 
Vargas, a criação do Ministério da Educação e do Ministério do 
Trabalho em 1930, as associações de classe passaram a estabelecer 
maior pressão no Governo Federal, negociando diretamente com 
os Ministérios e encaminhando projetos de lei para discussão.78 
No entanto, no caso de São Paulo, a Revolução Constitucionalista 
engajou boa parte dos engenheiros, identificados com a oligar-
quia paulista, o que acabou por resultar em uma união de classe 
bastante consistente, representada pela incorporação dos macken-
zistas ao Instituto de Engenharia e pelo gradual desaparecimen-
to do IPA.79 Em 1933 foi finalmente aprovado o Decreto Federal 
n.23.569, “a ultimada vitória do corporativismo”, que teve como 
principal característica a “adoção intransigente de uma doutrina 
de proteção ao título acadêmico”, garantindo aos engenheiros e 
arquitetos a exclusividade em projetos e construções do período.80 
Encerrada a disputa entre diplomados e práticos, abria-se espaço 
para se pensar a natureza da atividade do arquiteto e sua relação 
com a engenharia, de modo a se definir com mais clareza o campo 
de ação de cada um. 

No início da década de 40, em paralelo aos debates da regu-
lamentação profissional e das atividades do arquiteto, começam 
a surgir as primeiras manifestações públicas a favor da criação 

78.  Idem, ibidem, p.186.
79. Idem, ibidem, p.188.
80. Idem, ibidem, p.188.
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de escolas de arquitetura autônomas, independentes tanto das 
Politécnicas quanto das Belas-Artes. Em São Paulo, um dos pri-
meiros profissionais a se manifestar a respeito da criação das 
novas escolas foi Carlos Alberto Gomes Cardim Filho, membro do 
Conselho de Orientação Artística do Estado de São Paulo, órgão 
consultor da Secretaria da Educação e Saúde Pública, que tratava 
dos assuntos relativos ao ensino das artes. Gomes Cardim clamava 
por uma formação autônoma em arquitetura como “solução para a 
‘falta de concepção artística’ nas construções paulistanas”.81 

A ideia da criação de cursos autônomos seria difundida a par-
tir de então, e os arquitetos cariocas logo se mobilizaram em torno 
dessa proposta, aproveitando de seu envolvimento próximo à polí-
tica cultural do governo Vargas, elaboram um documento no qual, 
ao mesmo tempo em que reforçavam a notoriedade que a arquite-
tura moderna carioca vinha conquistando no plano internacional, 
consideravam o ensino daquele momento inadequado e solicitavam 
a criação de uma escola autônoma no Rio de Janeiro. É clara a 
relação entre a importância que a arquitetura moderna brasileira e 
o grupo de arquitetos ligados à escola carioca adquirem no plano 
cultural nacional - e ao mesmo tempo seu reconhecimento interna-
cional a partir dos consagrados episódios da exposição no MoMA 
e do catálogo Brazil Builds e a construção do edifício do MESP no 
Rio de Janeiro – e as reivindicações pela regulamentação profis-
sional e criação das escolas autônomas de arquitetura que prolife-
ram nesse período.82 Assim, nesse contexto a Faculdade Nacional 
de Arquitetura foi criada em 1945, a partir da Escola Nacional de 
Belas Artes, fixando o modelo curricular das demais escolas no 
âmbito da legislação federal para a formação dos arquitetos. 

Nesse quadro, a criação da Faculdade de Arquitetura do 
Mackenzie, em 1947, e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

81. Idem, ibidem, p.188, p.220. 
82. O próprio Artigas reconheceu posteriormente, em 1974, que “o segundo pós-guerra encontrou 
os arquitetos brasileiros suficientemente prestigiados para começarem a planejar a educação e a 
formação de novos quadros de arquitetos”. Cf. Vilanova Artigas, “Contribuição para o relatório sobre 
ensino de arquitetura – UIA/ Unesco”, in Sinopses, FAU USP, n. especial, 1993, p.134.
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da Universidade de São Paulo (FAU-SP) em 1948, estava inserida 
no movimento de constituição das novas premissas para o ensi-
no universitário no país. E se no primeiro caso, as resistências do 
modelo pedagógico ao movimento moderno animariam os estudan-
tes a percorrer caminhos próprios de atualização no campo arqui-
tetônico, via periódicos, publicações, grupos de estudos e mesmo 
viagens ao exterior; no segundo caso, a nova faculdade nasceria 
em diálogo estreito com o   movimento renovador e de florescimen-
to de novas instituições que invadiam o campo cultural brasileiro, 
e paulistano em particular, após a Segunda Guerra Mundial, como 
o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Museu de Arte Moderna 
(MAM), as Bienais etc.. E essa ligação com o meio cultural não era 
um privilégio da classe dos arquitetos, mas parte de uma trama na 
qual São Paulo vinha assumindo um papel relevante na circula-
ção e produção cultural. E como bem observou Maria Arminda do 
Nascimento Arruda:

“Em nenhum lugar, a urbanização e o crescimento 
industrial atingiram tal completude, o que lhe facultou 
alçar-se à condição de metrópole. Ao mesmo tempo, as 
diferentes correntes migratórias lhe haviam imprimido 
um ar cosmopolita; inseridas na dinâmica econômica 
alteravam a estratificação social, expandindo e diver-
sificando a ocupação do espaço de que resultaram for-
mas renovadas de sociabilidade. Culturalmente, o lega-
do modernista codificara uma tradição que se impôs 
às gerações posteriores e que puderam afirmar, dado o 
contexto, a necessidade de relacionamento entre cria-
ção e funcionalidade. O experimentalismo vanguardista 
adquiriu em São Paulo inequívoca ambientação, uma 
vez que o concretismo na poesia teve na cidade a sua 
expressão mais acabada. O quadro não se fecha sem que 
se considere a institucionalização da vida universitária 
que acabou por alterar o estilo da reflexão, assim como 
a constituição das organizações de cultura, os museus, 
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os teatros, o cinema, conferiram lastro material à divul-
gação das obras produzidas no exterior, adensando o 
processo de trocas culturais.83”

Mas ao que tudo indica, o lugar privilegiado da articulação da 
criação da nova escola foi mesmo o Departamento de São Paulo do 
Instituto de Arquitetos do Brasil, criado em 1943, e que arregimen-
tou os arquitetos que se identificavam com a arquitetura moderna 
carioca. Uma característica marcante do IAB-SP nesses primeiros 
anos foi justamente sua forte ligação com o modernismo nas arte e 
com uma “postura progressista”, que segundo Sylvia Ficher, podia 
ser percebida através da adesão de seus membros em eventos cultu-
rais e políticos na cidade.84

1.5. Viagem a uma América liberal

Uma referência importante para o estudo das viagens de 
arquitetos brasileiros aos Estados Unidos nos anos 1940 foi aquela 
empreendida conjuntamente por Miguel Forte e Jacob Ruchti entre 
março e agosto de 1947. Primeiro, por se tratar de uma iniciativa 
pessoal de dois jovens arquitetos formados em São Paulo, realizada 
sem vínculo institucional prévio e desprovida de qualquer patro-
cínio ou apoio anteriormente definidos. Em seguida, pelos objeti-
vos inicialmente anunciados, que estavam ligados diretamente ao 
interesse da dupla em pesquisar a arquitetura moderna norte-a-
mericana, em especial a obra de Frank Lloyd Wright, pela qual 
nutriam enorme admiração desde o tempo em que eram estudantes. 
E, finalmente, pelo fato dela ter gerado um importante documento, 
que foi o diário escrito por Miguel Forte durante os seis meses da 
jornada, no qual registrou minuciosamente o cotidiano da aventu-

83. ARRUDA , Maria Arminda do Nascimento, Metrópole e cultura: São Paulo no meio do século XX. 
Bauru: EDUSC, 2001, pp.20-21.
84. FICHER, Silvia. op.cit., 2005, p.248.
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ra, numa clara intenção de tentar compartilhar tal experiência com 
sua esposa Laura, que havia permanecido no Brasil, com o filho 
que não havia completado um ano de idade.85

A riqueza das anotações trazidas pelo diário permite o enten-
dimento de que tal viagem transcendeu seu caráter eminentemente 
documental e operativo em relação à arquitetura e acabou por reve-
lar aspectos da cultura e da sociedade norte-americana do pós-guer-
ra. E que apesar da importância deste registro para a reconstituição 
do roteiro estabelecido, ainda que tardiamente publicado, ele consti-
tui uma das únicas fontes disponíveis relativas a esta experiência.86

Uma das primeiras considerações que devem ser feitas diz 
respeito ao meio de transporte utilizado pelos viajantes na ocasião. 
Diferentemente de outros deslocamentos anteriores de arquitetos bra-
sileiros para aos Estados Unidos, na década de 1940, geralmente rea-
lizados por via aérea, a viagem de Forte e Ruchti foi realizada por 
meio de navio, pois Ruchti tinha medo de avião. Assim sendo, eles 
embarcaram no navio cargueiro Murray M. Blum S/S, que saiu do 
porto de Santos no dia 8 de março com destino a Nova Orleans., 
numa jornada que durou aproximadamente três semanas em alto 
mar, com apenas uma parada no percurso na cidade de Vitória (ES).87

85. A viagem foi realizada também na companhia de Renato Fileppo, cunhado de Miguel Forte, 
que compartilhou alguns momentos desta experiência e tinha assuntos profissionais a tratar nos 
Estados Unidos, além de visitar o irmão Franco que estava fazendo pós-graduação em Los Angeles. 
Neste sentido, é possível considerarmos que algum apoio financeiro tenha sido dado pela família 
Fileppo. Já em relação a Jacob Ruchti, ainda solteiro na ocasião, sabemos que ele não obteve sub-
sídio financeiro algum. Cf. CAMARGO, Monica Junqueira. “Prefácio” in FORTE, Miguel. Diário de um 
jovem arquiteto: minha viagem aos Estados Unidos em 1947. São Paulo: Editora Mackenzie, 2001, 
p.10; RUCHTI, Valéria. Jacob Ruchti, a modernidade e a arquitetura paulista (1940-1970). São Paulo: 
FAU-USP, 2011, p.134.
86. Durante a pesquisa, apesar de reconhecer o mérito editorial desta publicação, não foi possível a 
localização do diário original, um fichário preto com folhas manuscritas, junto ao arquivo pessoal 
de Miguel Forte. De acordo com a família do arquiteto, também não foram encontradas correspon-
dências e tampouco fotografias ou filmes sobre a viagem, ainda que hajam inúmeras referências a 
este tipo de registro ao longo de toda a narrativa. Por este motivo, a leitura desta viagem acabou 
sendo incorporada como item ao primeiro capítulo, quando originalmente estava imaginada como 
um quarto capítulo.
87. No caso, tratava-se da única opção possível, uma vez que os navios de passageiros (cruzeiros) 
ainda não haviam restabelecido suas rotas oficiais pelo Atlântico, apesar do final da guerra. Cf. 
CAMARGO, Monica Junqueira. “Prefácio” in FORTE, Miguel. Diário de um jovem arquiteto: minha 
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A entrada nas águas amarelas da embocadura do rio 
Mississippi, no dia 31 de março, foi bastante comemorada por 
Miguel, apesar da “paisagem devassada e triste de fim de inver-
no, um aspecto de natureza desolada, toda em forma de planície”, 
interrompidas por casas de madeira coloridas e “muito pitorescas”:

“Estávamos chegando... Não sei como explicar, por 
escrito, o que realmente sentia naquele momento, mas 
posso afirmar que estava muito emocionado. Afinal, 
tinha chegado onde tanto tinha desejado chegar; eu 
agora estava ali! Como são esquisitas as coisas e os 
homens! Será que, depois que chegamos a um lugar 
para onde queríamos tanto ir, estamos realmente feli-
zes? Naquele momento, o meu pensamento estava mui-
to longe, olhando para uma felicidade ainda maior, que 
tinha deixado para trás...”88

Depois de três dias em Nova Orleans, eles embarcaram num 
trem da South Pacific Railway em direção a Los Angeles, numa 
viagem de dois dias que atravessou os desertos do Texas, as planí-
cies rochosas do Novo México e Arizona, além das variadas paisa-
gens californianas até chegarem ao destino final. 89

Nos seis dias em que permaneceram em Los Angeles, eles pude-
ram conhecer bem a cidade e arredores, percorrendo bairros como 
Hollywood, Beverly Hills e cidades próximas como Pasadena com 
o automóvel emprestado por Franco, cunhado de Miguel. Durante 
este período, também puderam visitar a Hollyhock House (1916-21), 
projeto de Wright situado no Barnsdall Art Park e que estava sendo 
restaurada pelo governo como patrimônio artístico nacional. 

Eles ainda tiveram a oportunidade de assistir alguns espe-
táculos de jazz nos principais clubes da cidade e algumas grava-

viagem aos Estados Unidos em 1947. São Paulo: Editora Mackenzie, 2001, p.10.
88. FORTE, Miguel. op. cit., p.36.
89. Idem. ibidem, pp.39-41
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ções de cinema. O contato que tiveram com o então vice-cônsul 
do Brasil na cidade, Vinícius de Moraes, certamente facilitou o 
acesso dos jovens arquitetos ao circuito cultural e artístico de Los 
Angeles, como no caso do convite do poeta para conhecerem os 
estúdios cinematográficos da Universal, onde puderam acompanhar 
de perto, por um dia, as diferentes etapas de produção de filme e 
até mesmo conhecer alguns diretores trabalhando, como foi o caso 
de Fritz Lang.90

No dia 12 de abril, saíram de Los Angeles dirigindo o Lincoln 
coupé conversível emprestado, assinalando efetivamente o início de 
uma viagem que cruzaria o vasto território americano, por algumas 
de suas principais rodovias. A primeira parada a caminho da costa 
leste foi em Las Vegas, onde chegaram durante aquela noite e se 
encantaram com o cassino do Flamingo Hotel, uma “magnífica cons-
trução moderna” no meio do deserto. Na manhã seguinte, seguiram 
para Boulder City, uma pequena cidade construída para abrigar os 
trabalhadores da gigantesca represa homônima, também conhecida 
como Hoover Dam. E de lá partiram em direção ao Arizona até che-
garem a margem sul do Grand Canyon, onde se hospedaram no his-
tórico hotel El Tovar e visitaram as demais bordas do parque nacio-
nal, “o maior espetáculo do mundo da força da erosão”.91

Na sequência do roteiro, eles passaram por algumas cidades 
do Novo México como Gallup e Albuquerque até atingirem Santa 
Fé, onde permaneceram até o dia 23 de abril. Neste trecho da via-
gem, as anotações de Miguel Forte fazem referência à sequência 
de pequenas tendas de índios à beira da estrada, que vendiam 
pequenos objetos de cerâmica, como potes e vasos. Este olhar 
interessado pela cultura tradicional pode ser assim resumido:

“Santa Fé é uma cidade americana completamente dife-
rente de qualquer outra cidade desse país. [...] É uma 
cidade tradicional indígena, seja pela sua arquitetura 

90.Idem. ibidem, pp.41-49
91.Idem. ibidem, pp.49-53



68

em geral  - feita de palha e adobe, de formas irregulares 
nas suas superfícies e com seus telhados planos apoia-
dos sobre grossos troncos de madeira, cujas extremida-
des ficam por fora dos muros – seja também pelo seu 
aspecto geral, isto é, pelos índios que andam pelas ruas 
e pelos hotéis, pelos artigos que vendem, pelas joias 
de prata e turquesas, pelos retábulos (pinturas sobre 
madeira) e bultos (esculturas), estes lembrando os pri-
mitivos cultos indígenas.” 92

Durante a estadia em Santa Fé, eles aproveitaram para visi-
tar o pueblo de Taos e percorreram também os arredores da cidade 
na companhia do arquiteto John Gaw Meem93, que lhes mostrou 
algumas das casas projetadas por ele, todas em “estilo tradicional 
indígena”. Por fim, ainda conseguiram tempo para ver as coleções 
de arte indígena nos museus de arqueologia, arte e antropologia.94

Depois de atravessarem o Texas e terem pernoitado em 
Amarillo, os três seguiram até Oklahoma City, cidade que chamou 
a atenção de Miguel Forte pelas inúmeras torres de extração de 
petróleo inseridas em seu perímetro urbano. Devido a um problema 
elétrico do carro que custou a ser reparado, eles tiveram de espe-
rar até o dia 26 de abril, antes de continuarem a viagem até Little 
Rock, capital do Arkansas. Desta cidade, Forte e Ruchti decidiram 
ir para Knoxville, no Tennessee, mas como Fileppo já tinha alguns 
compromissos assumidos na cidade, eles acabaram se separando e 
a dupla de arquitetos seguiu nos trens da Missouri Pacific Line e do 
Southern Railway System, numa viagem de 12 horas.95 

92. Idem, ibidem, p.55.
93. John G. Meem (1894-1983), engenheiro civil, nascido em Pelotas (RS), naturalizado norte-ame-
ricano, que atuou como arquiteto sobretudo em Santa Fé no Novo México, conhecido por seu papel 
no desenvolvimento e popularização do Pueblo Revival Style, a partir de seu interesse na preserva-
ção e restauração da arquitetura local. Se tornou um dos arquitetos mais importantes e influentes 
da região. Disponível em: http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-john-
-gaw-meem-12968.
94. FORTE, Miguel, op.cit., pp.56-59.
95. Idem, ibidem, pp.60-63.
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Dos quatro dias que passaram em Knoxville, três deles estive-
ram comprometidos com visitas a algumas das represas construídas 
pela Tenessee Valley Authority ao redor da cidade, como a Douglas 
Dam (1942-43) e a Fontana Dam (1942-43), feitas durante a guerra, 
além da Norris Dam (1933-36), edificada durante o ambicioso plano 
de governo Roosevelt. Para tanto, os arquitetos entraram em conta-
to diretamente com o escritório local do TVA e puderam organizar 
a programação, além de assistir a um filme de propaganda sobre 
a construção das represas.96 As anotações feitas no dia 29 de abril 
revelam o grau de interesse dos arquitetos em compreender o fun-
cionamento de uma barragem, no caso o da Fontana Dam:

“Fomos recomendados, ao chegar, a um guarda do TVA, 
uma pessoa altamente educada, que, com muitas boas 
maneiras e boa vontade, mostrou-nos toda a constru-
ção, os túneis de escoamento de excesso de água, a 
construção do novo restaurante, a casa de força, com 
todas as suas instalações de controle elétrico, de rádio e 
de ar-condicionado. Depois, fomos ver as duas imensas 
turbinas e descemos um pouco acima do nível da hélice, 
onde estão os gigantescos eixos de aço polido que giram 
para gerar força”97

Ainda nesta passagem por Knoxville, Forte e Ruchti tam-
bém entraram em contato com Elizabeth Mock, que havia diri-
gido a seção de arquitetura do MoMA e morava na cidade há 
alguns anos. A autora de If you want to built a house (1946) os 
convidou para um passeio aos arredores da cidade, acompanhan-
do as margens do rio Tennessee e sua paisagem ladeada por coli-
nas cobertas de carvalho.

96. Idem, ibidem, pp.65-72.
97. Idem, ibidem, p.67.
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8. Página do dia 29 de abril 
de 1947 do diário de Miguel 
Forte.
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No dia de 2 de maio, novamente acompanhados por Renato 
Fileppo, eles pegaram a estrada rumo a capital dos Estados Unidos, 
onde chegaram no final do dia seguinte, após cruzarem todo o Estado 
da Virginia. Foi assim que Miguel Forte comemorou sua chegada:

“Ao entrarmos em Washington (18:30 horas), numa tar-
de fria de sol, o nosso espanto subiu ao auge. Vi o obe-
lisco, a ponte sobre o Rio Potomak, o Lincoln Memorial, 
o Capitólio, o Palácio da Justiça, e parques e mais par-
ques! Eu estava encantado; afinal, tinha chegado a 
Washington que tantas vezes antes, tinha visto pelo 
cinema. Era eu mesmo que estava lá!”98

Durante a semana em que permaneceram em Washington, 
eles tiveram tempo para conhecer os principais monumentos loca-
lizados ao longo da National Mall, como também para apreciar o 
intenso movimento de chegada e partida dos aviões no Washington 
National Airport, além de percorrerem antigos bairros em estilo 
colonial, como Georgetown. No final, foram três dias consecutivos 
dedicados a National Gallery of Art, onde visitaram as várias alas 
do museu e suas respectivas coleções. A passagem por Washington 
também ficou marcada pelos diversos concertos e improvisações 
de jazz que assistiram nos clubes da cidade, e particularmente a 
estreia de Ella Fitzgerald no Bali Club, em 9 de maio, onde eram 
praticamente os únicos brancos na plateia.99 Nesta noite, véspera da 
partida, Miguel Forte traçou algumas impressões acerca da segre-
gação racial norte-americana:

“Umas das coisas que mais me impressionou foi a ele-
gância e o comportamento distinto dos negros america-
nos. Essa gente é muito desprezada nos Estados Unidos. 
Em todos os lugares públicos, sobretudo em alguns 

98. Idem. ibidem, p.73.
99. Idem. ibidem, pp.74-81.
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Estados, eles têm restaurantes, salas e toilettes separa-
dos dos brancos. Os bebedouros públicos também são 
separados para brancos e negros. Entre eles, porém, os 
negros também se distinguem, tanto que observei que, 
no Bali Club, os mais modestos olhavam com curiosi-
dade à entrada e saída de negros ‘grã-finos’, que osten-
tavam um certo luxo, especialmente as mulheres, que 
vestiam peles, chapéus com véus e plumas e vestidos de 
seda dos mais elegantes.”100

Na sequência, eles pararam em Baltimore para almoçar e 
seguiram até a Filadélfia, onde permaneceram até o dia 16 daquele 
mês. Podemos dizer que esta parada teve significado estratégico 
para o desenvolvimento posterior da viagem, por diversas razões. 
Em primeiro lugar, pelo fato da irmã da mãe de Renato Fileppo e 

100. Idem, ibidem, p.-81.

9. Miguel Forte, Jacob Ruchti, 
Renato Fileppo e Ella Fitzge-
rald, Bali Club, Washington, 9 
de maio de 1947. 
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sua família residirem na cidade, constituindo-se num importante 
ponto de apoio graças à hospitalidade do casal Arminda e Aberino 
Quaccia e de sua filha Dolores, que os acompanhou na maioria dos 
programas realizados, como por exemplo, na visita a Atlantic City, 
uma praia com características tipicamente norte-americanas, ou 
ainda, na apresentação de Louis Armstrong e Billie Holiday num 
cinema da cidade. Foi também durante a passagem pela Filadélfia 
que Miguel Forte comprou um carro novo, um De Soto cinza, con-
versível, com o qual pretendia continuar a viagem dali em diante E 
deste modo, juntamente com Ruchti, partiram rumo a Nova York a 
bordo de seu automóvel recém-adquirido.101

Depois de levarem praticamente um mês para atravessarem o 
país, desde a saída de Los Angeles, os jovens arquitetos brasileiros 
enfim chegaram ao tão sonhado destino, onde ficaram hospedados 
por quase quarenta dias no Roosevelt Hotel, localizado na esquina 
da 45th Street e Madison Avenue. Durante este período, além de 
estabelecer contatos profissionais com arquitetos, artistas e repre-
sentantes comercias, eles também conseguiram aproveitar a inten-
sa vida cultural oferecida pela cidade, haja vista as inúmeras ativi-
dades programadas nos museus, galerias, cinemas, teatros, clubes, 
etc. Um outro assunto que desperta atenção na narrativa de Forte 
diz respeito aos bens de consumo adquiridos nas grandes lojas de 
departamentos, especialmente aqueles destinados a uso residencial, 
como eletrodomésticos e móveis modernos.

É possível perceber o entusiasmo deles desde os primeiros 
dias, a ponto de terem se dirigido ao Museum of Modern Art assim 
que chegaram na cidade. Foram caminhando do hotel até a Fifth 
Avenue, atravessaram o Rockefeller Center até chegaram ao prédio 
do MoMA, “diferente de toda a arquitetura de Nova York”. E uma 
vez no museu, do qual Miguel Forte se tornou sócio imediatamente, 
ambos aproveitaram para visitar a exposição Frank Lloyd Wright: 
Taliesin and Taliesin West, exclusivas sobre as casas de verão e 
inverno do arquiteto, além de percorrem o acervo da instituição, 

101. Idem, ibidem, pp.-82-89. 
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onde puderam apreciar pinturas de Picasso, Mondrian, Matisse, 
Paul Klee, entre outros, além das esculturas móveis de Calder.102

Além de algumas sessões de cinema que acabaram frequen-
tando, Forte e Ruchti voltaram ao MoMA apenas em outras três 
oportunidades. No dia 19 de maio, por exemplo, se apresentaram 
ao arquiteto Philip Johnson e combinaram de retornar no dia 
seguinte para lhe mostrar fotografias de alguns trabalhos deles, 
quando foram recebidos no escritório de Johnson, que os “olhou, 
com muita rapidez e indiferença de grande arquiteto”. Na ocasião 
também, comentou com os arquitetos brasileiros da organização 
de uma próxima exposição sobre design e mostrou os móveis pre-
miados de Charles Eames e Isamu Noguchi.103 E, por fim, sugeriu-
-lhes ver a Children’s Holiday Fair of Modern Art, uma exposição 
de pinturas infantis, e também catalogar uns slides de pinturas 
modernas na livraria.104

Enquanto estiveram na cidade, os arquitetos também visita-
ram uma exposição de Moholy-Nagy no Guggenheim Museum e 
percorreram rapidamente o Metropolitan Museum, além de conhe-
cerem diversas galerias da 57th Street: Durand-Ruel, Pierre Matisse 
(pinturas de Miró), Buchholz Galery (móbiles de Calder) e Nierendorf 
Gallery (desenhos de Paulo Klee). Eles ainda arrumaram tempo de 
irem até o Harlem, o Brooklyn e o Queens, além de passeios por Wall 
Street, Chinatown e Central Park. E assistiram a muitos espetáculo 
musicais, especialmente aqueles de Duke Ellington, Billie Holiday, 
Lucienne Boyer, Mary Lou Williams, Ella Fitzgerald.

Entre os eventos sociais e os contatos estabelecidos, Miguel 
Forte e Jacob Ruchti conheceram arquitetos, artistas, estudan-
tes brasileiros, dentre os quais podemos destacar, como o jantar 
realizado no apartamento do arquiteto Paul Lester Wiener, na 
companhia do escultor Jacques Lipchitz e de um casal dono de 
uma galeria de arte moderna na cidade, em 22 de maio. Ou ain-

102. Idem, ibidem, p.-90. O material exibido se resumia a duas plantas desenhadas exclusivamente 
para a exposição e uma sequência de 16 slides coloridos do fotógrafo Ezra Stoller.
103. Idem, ibidem, pp.95-97. 
104. Idem, ibidem, p.119.
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da, a visita que fizeram à sede da revista Architectural Record, 
onde se apresentaram ao editor-chefe Kenneth Stowell, que lhes 
prometeu publicar alguns dos trabalhos realizados pela dupla 
que havia lhe interessado, cinco dias depois.105 E, finalmente, a 
viagem até a casa de Alexandre Calder, em Connecticut, onde 
conheceram seu ateliê, almoçaram e deixaram encomendados 
dois móbiles para o artista.106

Ainda nos primeiros dias em Nova York, Miguel Forte também 
tratou de obter informações a respeito do despacho de mercado-
rias que eventualmente adquiridas e também sobre importação de 
material de construção, como canos galvanizados e cimento, junto 
às companhias Globe Ship e National-Transnational Steel Company. 
Também em relação a este assunto, ele procurou se certificar no 
Consulado Brasileiro sobre a nova lei brasileira que passou a exigir 
licença especial para a entrada de determinados artigos no país.107 
Em 11 de junho, por exemplo, ele e Renato procuraram pela Oxford 
Agency of New York Ltd., firma que trabalhava com importações e 
exportações, e fizeram uma proposta para futuros negócios entre 
o Brasil e os Estados Unidos, mesmo dia em que souberam da nova 
lei brasileira que proibia a saída de crédito para o exterior.108

Um outro aspecto interessante pouco analisado da viagem, 
diz respeito ao interesse da dupla na representação de lojas de 
móvel moderno para importação e venda no Brasil. E não foram 
poucas as tratativas e tentativas de exclusividade, que acabaram 
não dando certo por diversos motivos:  Artec (móveis de Alvar 
Aalto), Knoll Associates (móveis de Ralph Rapson, Jens Risom e 
tecidos), Herman Miller Furniture Co. (cadeiras de Charles Eames), 
Finsven Inc. (móveis de Alvar Aalto), America House (cerâmicas, 
vidros e cortinas), Dan Cooper (tecidos estampados).

105. Idem. ibidem, pp.99-104
106. Idem. ibidem, pp.113-116. Sobre a relação de Calder com os arquitetos brasileiros, ver: SARAIVA, 
Roberta (org.). Calder no Brasil: crônica de uma amizade. São Paulo: Cosac Naify / Pinacoteca do 
Estado, 2006, pp.34-36.
107. Idem. ibidem, pp.96-97
108. Idem. ibidem, pp.124-25.
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E por fim, e não menos importante, é interessante destacar o 
relativo entusiasmo de Miguel Forte com o acesso a um mercado de 
bens de consumo manufaturados, estimulado pelas grandes lojas 
de departamento e suas sedutoras vitrines, revelando também uma 
faceta mais consumista da viagem.109

“Passei a tarde toda no Macy’s, como eles costumam 
chamar, the world’s largest store. Fiquei espantado com 
o tamanho dessa department store e com o povo amon-
toado em todas as seções, em todos os andares, em 
todos os inúmeros elevadores e escalators. É uma verda-
deira cidade, uma Babilônia moderna, onde tudo o que 
se quer comprar existe para vender. São dezenas de pes-
soas comprando os mesmos artigos e disputando, entre 
elas, o direito de conseguir o vendedor do balcão; não 
sei, francamente, como não ficam loucos. [...] Quando 
saí do Macy’s, percebi que só tinha comprado uma bolsa 
xadrez branca e preta para Laura. O resto da tarde tinha 
passado observando as seções e tomando nota dos arti-
gos e dos preços, para voltar num outro dia e comprar, 
comprar, comprar sem acabar nunca.”110

No dia 11 de junho, por exemplo, entrou na State Appliance 
Company, Inc. e tomou nota dos preços de alguns produtos que 
gostaria de adquirir, como “máquina de lavar Bendix automatic 
(249,50 dólares)”, “fogão a gás Norge Store” (154,45 dólares)”, “inci-
nerador de lixo Calcinator (145 dólares)”, além de peças para cozi-
nha com pia e armários. Um certo fascínio pelo American way of 
life acabou, portanto, se revelando ao longo de sua permanência da 
cidade, como fica evidente na passagem a seguir, acerca dos eletro-
domésticos adquiridos:

109. Idem. ibidem, p126.
110. Idem. ibidem, pp.109-110.
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“Hoje passei o dia no Gimbels, a department store da 
33rd St e Broadway. Entrei com Renato e Jacob ao meio-
-dia e saímos às dezoito horas; compramos todos os 
artigos mais modernos e práticos para cozinha, como 
liquifier, máquina de bater ovos, pírex, máquina de 
quebrar gelo, panelas, facas de todas as espécies e mais 
uma infinidade de coisas.”111

Depois de despacharem o excesso de bagagem desnecessá-
ria para Nova Orleans, eles seguiram viagem em direção a Boston, 
onde chegaram em 20 de junho. Na manhã seguinte, em pleno sába-
do, foram até o M.I.T. para encontrar com seu diretor, o arquiteto 
William W. Wurster, com quem haviam marcado previamente e que 
lhes recebeu de modo bastante expedito, perguntando-lhes sobre o 
nome e o itinerário da viagem, além de fornecer o endereço de algu-
mas casas de Carl Koch, nos arredores de Cambridge. Na sequência, 
procuraram por Gropius em Harvard mas não o encontraram devido 
ao período de férias e aproveitaram para conhecer a coleção de arte 
da universidade no Fogg Museum of Art. Ainda neste mesmo dia, 
saíram para visitar as referidas casas projetadas por Koch Snake Hill 
e, na volta, procuraram pela casa que Philip Johnson havia construí-
do para si no centro. No domingo, fizeram um passeio de carro ao 
longo da costa do Atlântico, acompanhados por Lauro Escorel, vice-
-cônsul brasileiro em Boston. No ultimo dia na cidade, foram visitar 
as casas de Gropius, Breuer e Bogner localizadas em Lincoln, todas 
elas minuciosamente descritas por Miguel Forte em seu diário. Por 
fim, também resolveram escrever uma carta a Frank Lloyd Wright, 
solicitando uma visita a Taliesin, em Spring Green , Wisconsin.112

No dia 24 de junho, Forte e Ruchti se despediram de Renato 
e seguiram direto rumo a Chicago, cruzando as cidades de Albany, 
Utica, Niagara, Buffalo e Cleveland, parando apenas para comer 
e pernoitar na estrada. E preocupados com tempo restante, eles 

111. Idem. ibidem, p117.
112. Idem. ibidem, pp137-143.
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resolveram encurtar a viagem, abrindo mão de conhecer Detroit e 
de seguir até Los Angeles de carro, decidindo por descer até Nova 
Orleans, onde deixariam o carro na companhia de navegação e 
seguiriam de trem a costa oeste para completar a viagem.113

No total, eles permaneceram praticamente uma semana em 
Chicago, incluindo o dia em que foram para Taliesin. Neste inter-
valo, puderam conhecer alguns museus, como o Art Institute of 
Chicago e o The Chicago Natural History Museum, além da escola 
dirigida pelo arquiteto Sergie Chermayeff, o Institute of Design. 
Em relação a arquitetura, Forte e Ruchti procuram por George e 
William Keck e conseguiram o endereço de algumas casas antigas 
de Wright em Chicago, o que rendeu um dia inteiro de visita em 
Oak Park, onde visitaram várias casas construídas por volta de 
1905, incluindo a Robie House, que estava adaptada como escola de 
teologia e com certo aspecto de abandono.114

113. Idem. ibidem, pp143-147.
114. Idem. ibidem, pp147-156.

10. Telegrama de Eugene 
Masselink a Miguel Forte e 
Jacob Ruchti, autorizando a 
visita a Taliesin. 26 de junho 
de 1947.
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E no final da tarde de 3 de julho, os jovens brasileiros final-
mente chegaram ao “misterioso e encantado cenário do alojamen-
to rural do grande arquiteto”, onde permaneceram até a manhã 
seguinte, pernoitando na residência de Wright. No breve contato 
que tiveram com o mestre, puderam visitar a sala de projetos e 
maquetes, onde trabalhavam e moravam seus alunos, a sala de 
música e a grande sala de desenhos, além conversar sobre o seu 
“sistema de orientação educacional livre e de combate aos vícios”. 
Antes de partirem, no entanto, aproveitaram para tirar fotogra-
fias e pedir uma lista com endereço das casas em Los Angeles e 
Pasadena e também uma autorização para conhecerem Taliesin 
West, no Arizona.115 E sobre o tão aguardado encontro, Miguel 
Forte anotou as seguintes impressões:

“Não posso explicar o que verdadeiramente vi e em que 
lugares estive, só sei dizer que alguma coisa de especial 
hoje me aconteceu e eu me sinto transportado para um 
mundo que nunca conheci ou imaginei antes, onde até 
as formas de se viver e pensar em relação as coisas ter-
restre são diferentes”116

A longa distância entre Chicago e Nova Orleans foi percorrida 
em apenas três dias, quando cruzaram o território de norte a sul, 
passando pelos Estados de Illinois, Kentucky, Tennessee, Mississippi 
e Louisiana, numa paisagem marcada por extensas plantações de 
milho e algodão e inúmeros postos gasolina. A segunda passagem 
por Nova Orleans, na verdade, foi simplesmente para deixarem o 
automóvel no escritório da Delta Line, agência responsável pelo 
navio que os levaria de volta ao Brasil e confirmar o retorno para o 
dia 8 de agosto, ou seja, dali a um mês apenas. Assim, embarcaram 
novamente num trem da Southern Pacific Railway em direção a Los 

115. Idem. ibidem, pp.156-158.
116. Idem. ibidem, p.156.
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Angeles, com uma estratégica parada em Phoenix.117

No dia 11 de julho, portando, pegaram um taxi na cidade e 
seguiram rumo a Scottdalle, no deserto do Arizona, para conhece-
rem a Taliesin West, onde foram recebidos pelos quatro estudantes 
que cuidavam da construção naquele verão e que os acompanha-
ram por todo o conjunto.118 Além de algumas fotografias, o registro 
principal desta visita foi a impressão que a obra causou em Miguel 
Forte, que assim a descreveu:

“Eis um cenário ‘tremendo’ para os olhos, uma concep-
ção de arquitetura nunca vista. Grandes blocos de pedra 
coloridas e concreto, em todas as direções, suportam as 
leves elegantes tesouras de madeira vermelha. Grandes 
manchas brancas das lonas cobrem algumas alas, sejam 
em cima, seja verticalmente, seja formando painéis 
inclinados em forma e aberturas externas. Há uma 
sequência pitoresca de vários níveis, que sobem, des-
cem e ligam vários ambientes, formando um conjunto 
de ligação da arquitetura interna com os exteriores”119

Assim como em Nova York, a segunda temporada em Los 
Angeles também foi permeada por diversos convites e eventos sociais, 
além de uma drástica redução nos programas culturais que vinham 
realizando, especialmente pela necessidade de contenção de gastos 
no final da viagem e a dificuldade de obtenção de dinheiro empres-
tado. Nos quinze dias em que permaneceram na Califórnia, a par-
tir de 13 de julho, Forte e Ruchti foram novamente ciceroneados por 
Vinícius de Moraes, que além dos constantes convites para jantar e 
sessões de cinema, também os levou para visitar outro estúdio de 
Hollywood, onde conheceram o diretor Orson Welles no set de filma-
gem de Macbeth e o redator Alexis Vianna. Ainda por intermédio de 

117. Idem. ibidem, pp.158-164.
118. Idem. ibidem, pp.164-165.
119. Idem. ibidem, pp.166-182.
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Vinicius, entraram em contato com outros artistas brasileiros como Zé 
Carioca, Laurindo de Almeida ou Carmem Miranda, em cuja mansão 
tomaram banho de piscina, como convidados, em quatro oportuni-
dades. Neste clima mais descontraído, também visitaram as praias de 
Santa Monica e Malibu, o cemitério Forest Lawn, além do Hollywood 
Bowl, um anfiteatro ao ar-livre encravado no meio das montanhas.120

No entanto, não deixa de ser significativa a ausência total de 
referência a obras visitadas, em especial as residências projetadas 
por Wright. O encontro com Richard Neutra, por exemplo, ocor-
reu através do jantar oferecido pelo arquiteto em sua residência 
no Silver Lake Boulevard, no dia 18 de julho. Ao final da noite, de 
acordo com Forte, Neutra exibiu diapositivos de sua recente via-
gem pela América do Sul e de seus projetos para os convidados.121 
A partir de Los Angeles é possível perceber o quanto as anotações 
de arquitetura e cidade foram desaparecendo do diário de Miguel 
Forte. O relativo desinteresse, naquele momento da viagem, poderia 
estar associado a um certo desânimo em relação à restrição orça-
mentária, ou ainda com o cansaço acumulado na jornada:

“A carta com o cheque ainda não chegou, por isso, não 
podemos sair hoje de Los Angeles, como tínhamos pen-
sado. Não dissemos nada para o manager do hotel por-
que assim vamos tentando ficar até quando nos for pos-
sível sair. Como de costume, nestes últimos dias, não 
tomei breakfast e almocei, num drive-in do Wilshire 
Boulvevard, um sandwich, uma Coca-Cola e um sorvete, 
porque íamos logo para a piscina de Carmen Miranda” 122

Assim, melancolicamente, no dia 28 de julho, partiram de Los 
Angeles, a bordo do Lincoln de Renato, e atravessaram os Estados 
do Arizona (pernoite em Gila Bend), Novo México, Texas, (pernoi-

120. Idem. ibidem, p.173.
121. Idem. ibidem, p.173.
122. Idem. ibidem, p.181.
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tes em El Paso e Santo Antonio) e Lousiana, até chegarem em Nova 
Orleans, na madrugada de 1o de agosto, e onde permaneceram até 
o dia da saída do Del Mar. A última semana na América foi prati-
camente toda dedicada a tratar de assuntos burocráticos relativos à 
viagem de regresso ao Brasil, como as faturas consulares referentes 
aos automóveis e demais mercadorias adquiridas no país, o paga-
mentos das passagens e a confirmação da cabine. Assim, embar-
caram no dia 8 de agosto com destino ao porto de Santos, onde 
chegaram duas semanas depois.123

De uma maneira geral, as pesquisas que se debruçaram sobre 
a viagem de Miguel Forte e Jacob Ruchti aos Estados Unidos cos-
tumam apresentá-la a partir da perspectiva informada pelos seus 
realizadores e cujos objetivos haviam sido previamente anuncia-
dos por eles, ou seja, a motivação em estudar arquitetura moder-
na e conhecer aspectos da cultura norte-americana. Entretanto, a 
partir de uma leitura mais minuciosa do único registro existente 
referente a este deslocamento, é possível perceber um interesse 
difuso pela arquitetura, como que se este tema ficasse deslocado 
do primeiro plano.

Não fica claro pelo diário, por exemplo, se havia um roteiro 
ou programa de estudos estabelecido a priori, haja vista que o con-
tato com Frank Lloyd Wright para visitarem Taliesin se deu ape-
nas alguns dias antes do aguardado encontro. Ainda que algumas 
anotações sobre sua arquitetura apareçam em comentários gerais 
e descrições detalhadas, algumas ausências são realmente inexpli-
cáveis, com a Fallingwater House, por exemplo. Não provavelmente 
por falta de tempo, afinal uma estadia de mais de trinta dias em 
Nova York talvez tivesse permitido sua visitação, apesar da distan-
cia até Bear Run, na Pensilvânia. O mesmo raciocínio pode ser atri-
buído aos projetos da costa oeste, fossem eles do próprio Wright, 
que possuíam em lista de endereço fornecida pelo escritório dele, 
ou mesmo de Richard Neutra, que só aparece mencionado uma úni-
ca vez em todo o diário.

123. Idem. ibidem, pp.182-23.
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Utilizou-se como base para construção do roteiro 
o mapa “Rand Mc Nally Road Map” de 1947, um 
dos mais populares mapas rodoviários dos EUA. 

Roteiro de Henrique Mindlin

Utilizou-se como base para construção do roteiro 
o mapa “Rand Mc Nally Road Map” de 1947, um 
dos mais populares mapas rodoviários dos EUA. 

1    New Orleans
2    Los Angeles
3    Las Vegas
4    Boulder City
5    Grand Canyon
6    Gallup
7    Albuquerque
8    Santa Fe
9    Ranches of Taos
10  Amarillo
11  Oklahoma

12  Little Rock
13  Knoxville / Wilson Dam
14  Fontana Dam
15  Roanoke
16  Washington
17  Philadelphia
18  Atlantic City
19  New York
20  Boston / Cambridge / 
Lincoln
21  Utica

Roteiro de Miguel Forte e Jacob Ruchti

22  Niagara Falls
23  Buffalo
24  Chicago
25  Spring Green
26  New Orleans
27  Phoenix
28  Scottsdale
29  Los Angeles
30  El Paso
31 San Antonio
32 New Orleans

trem
automóvel
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2. Viagem a uma América racional:   
Henrique Mindlin, 1943-44

No caso específico da viagem de Henrique Mindlin, ela é 
representativa por se tratar de uma viagem patrocinada pelo gover-
no norte-americano dentro de um contexto de aproximação dos 
Estados Unidos em relação à América Latina, particularmente do 
Brasil. Diferentemente da viagem de Miguel Forte e Jacob Ruchti, 
por exemplo, cujo diário foi não somente um instrumento narra-
tivo das prioridades e itinerários estabelecidos, mas um testemu-
nho do significado pessoal da iniciativa, a experiência de Mindlin 
se distingue pelo caráter oficial de sua missão. Longe de qualquer 
diletantismo, a viagem de Mindlin é claramente balizada por uma 
programação e visitas previamente estabelecidas em torno do 
desenvolvimento de algumas frentes importantes de produção no 
campo da habitação, da indústria e de infraestrutura.

2.1. Do Mackenzie ao Ministério das Relações Exteriores

A atuação profissional de Henrique Ephim Mindlin, especial-
mente no período compreendido entre sua formação em 1932 e sua 
mudança para o Rio de Janeiro dez anos mais tarde, ainda foi muito 
pouco investigada. Nos anos 1970, por exemplo, Célia Yoshida ofe-
receu uma primeira tentativa de apresentação panorâmica e retros-
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pectiva de sua produção.1 Mais recentemente, Ana Luiza Nobre e 
Antonio Sena Batista se concentraram tanto na constituição de 
seu escritório como inédito modelo de organização profissional no 
país, quanto no desenvolvimento de atividades vinculadas a sua 
empresa.2 Por fim, mesmo nos textos escritos pelo próprio arqui-
teto, é possível observar uma certa tendência a enfatizar os anos 
que coincidem com seu estabelecimento na então capital federal, 
deixando no limbo os anos de formação e ingresso na profissão 
ainda em São Paulo.3

Nascido em São Paulo no dia 1o de fevereiro de 1911, Henrique 
era o primogênito dos quatro filhos do casal Ephim Mindlin e 
Fanny Zlatopolsky, imigrantes russos que haviam desembarca-
do na capital paulista em outubro do ano anterior, depois de uma 
passagem pelos Estados Unidos.4 O fato de seu pai ter se tornado 
um bem sucedido cirurgião-dentista em São Paulo, associado aos 
estreitos laços estabelecidos com a comunidade russa judia local (os 
Klabin, os Wainstein, os Abramovitch, entre outros), possibilitou a 
Henrique e seus irmãos Esther, José e Arnaldo que fossem criados 
num ambiente familiar intelectualizado, balizado pelo contato com 
a cultura e as artes em geral.5

1. Cf. YOSHIDA, Celia Ballario et al. Henrique Ephim Mindlin, o homem e o arquiteto. São Paulo: 
Instituto Roberto Simonsen, 1975.
2. Cf. NOBRE, Ana Luiza. Fios cortantes: projeto e produto, arquitetura e design no Rio de Janeiro 
(1950-1970). Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2008 (Tese de doutorado); BATISTA, Antonio José de Sena. Ar-
quitetos sem halo: a ação dos escritórios M.M.M. Roberto e Henrique Mindlin Arquitetos Associados. 
Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2013 (Tese de doutoramento).
3. Cf. MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano/ IPHAN/MinC, 
2000. 
4. De acordo com o irmão José E. Mindlin (1914-2010), seu pai havia nascido em Nikoláiev, arredores 
de Odessa, na Ucrânia, então sob domínio do Tzar russo, cidade natal também de sua mãe, ambos 
em 1886. Em 1905, com o crescimento da perseguição antissemita e os violentos ataques aos judeus 
(pogroms), eles deixaram a cidade ucraniana, acompanhando o grande êxodo de judeus das pro-
víncias russas a partir daquele momento. Se reencontraram somente em 1910, em Nova York, onde 
se casaram e seguiram para São Paulo, onde Fanny tinha dois irmãos. Nos Estados Unidos, Ephim 
Mindlin era dentista prático, mas chegando no Brasil teve que fazer o curso de Odontologia. Cf. 
FREIDENSON Marília & BECKER, Gaby (org.), Passagem para a América: relatos da imigração judaica 
em São Paulo, pp.76-78. Ainda sobre este período em Odessa, ver: LIRA, José. Warchavchik: fraturas 
da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2011, pp.27-60.
5. FREIDENSON Marília & BECKER, Gaby (org.), op. cit., p.76.
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Em 1928, aos 17 anos, Henrique Mindlin ingressou na 
Escola de Engenharia do Mackenzie College, matriculando-se no 
curso de engenheiro-arquiteto, criado e dirigido pelo arquite-
to Christiano Stockler das Neves (1888-1982) desde seu início em 
1917. Diferentemente do único curso de arquitetura até então exis-
tente em São Paulo, fundado por Antonio Francisco de Paula Souza 
(1843-1917) na Escola Politécnica em 1894 e de nítida inspiração 
germânica, a orientação proposta por Stockler das Neves tinha 
como modelo o curso da Pennylvania University, onde havia se for-
mado em 1911, e cujo curso de arquitetura, por sua vez, seguia os 
métodos de ensino da École des Beaux-Arts de Paris.6

6. BREIA, Maria Teresa de Stockler e. A transição do ensino da arquitetura Beaux-Arts para o ensino 
da arquitetura moderna na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, 1947-1965, 2005, pp.146-151. O 
próprio Stocker das Neves, em seu “Plano de estudos mínimos do architecto nas universidades da 
America, a fim de que os títulos que estas expedem possam habilitar ao exercício da profissão em to-

1. Foto da família Mindlin: 
José, Henrique, Esther e Ar-
naldo; Fanny e Ephim. São 
Paulo, s.d.
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Durante sua primeira década de funcionamento, o curso de 
arquitetura do Mackenzie foi readequado diversas vezes no sentido 
de seu aprimoramento, tanto em termos de sua organização inter-
na, isto é, de sua relação com o curso de engenharia civil, quanto 
de sua organização externa, uma vez que sua relativa autonomia, 
já que era vinculado a Universidade de Nova York, passou a ser 
regulamentada pelo governo federal em 1923, através da lei no 
4659-A/23 que a equiparava às outras instituições de ensino supe-
rior no Brasil.7

Este processo de readequação dos conteúdos curriculares, ora 
para atender a instituição norte-americana matriz, ora para se ade-
quar às solicitações impostas pela regulamentação nacional, ainda 
que tenha colaborado com o aperfeiçoamento do curso, fez com 
que oscilasse em relação ao número de anos letivos, passando a 
ter cinco anos de duração depois de 1920, seis a partir de 1927 e 
novamente cinco a partir da reforma do ensino superior estabele-
cida em 1931, sendo que os dois primeiros anos eram cursados na 
engenharia civil e os três últimos específicos para a arquitetura. 
Em 1932, um decreto federal cassou a equiparação da Escola de 
Engenharia Mackenzie, o que significou o não reconhecimento, por 
parte do Conselho Nacional de Educação, dos diplomas expedidos 
pela instituição para o exercício profissional. Esta situação fez com 
que muitos alunos do curso de arquitetura se transferissem para as 
outras duas instituições congêneres no país, a Escola Politécnica e a 
Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, tendo sido resol-
vida apenas em 1938, com sua homologação pelo governo federal.8

dos os paizes do continente” apresentado no III Congresso Pan-Americano de Architectos, realizado 
em 1927 na cidade de Buenos Aires, fazia questão de afirmar: “Fundador do curso de Architectura 
da Escola de Engenharia Mackenzie College, onde lecciono desde 1917, tenho procurado conseguir 
um programa de estudos tal que são estes ministrados na Universidade de Pennsylvania, cuja escola 
de architectura é a melhor organização que se conhece, incontestavelmente, para o ensino da bela 
arte.”. Sobre a relação do Brasil e a referida universidade norte-americana, ver: ATIQUE, Fernando. 
Arquitetando a “Boa Vizinhança”: a sociedade urbana do Brasil e a recepção do mundo norte-
-americano, 1876-1945. São Paulo: FAU-USP, 2007 (Tese de doutorado).
7. BREIA, Maria Teresa de Stockler e. op. cit., 2005, pp.152-158.
8. Idem. ibidem, pp.152-183.

2. Legenda: “Que acha, mãe-
sinha, deste Henrique?”. São 
Paulo, 9 de outurbo de 1931.
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4. Estudantes em campo: 
aula de topografia. São Pau-
lo, 1928.

3. Estudantes no campus: 
aula de topografia. São Pau-
lo, 1928.
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Durante o período de sua formação, é possível reconhecer, 
para além do ótimo desempenho acadêmico, um intenso envolvi-
mento de Mindlin com o movimento estudantil, tendo ele parti-
cipado ativamente dos debates envolvendo questões de interesse 
coletivo dos alunos e assumindo cargos nas diferentes chapas elei-
tas para a diretoria do Centro Acadêmico Horácio Lane (CAHL) 
desde o início de sua graduação.

Já no seu primeiro ano do curso, na condição de 1o secretário 
do CAHL, foi o responsável pelo telegrama enviado ao Ministro 
das Relações Exteriores Octavio Mangabeira, protestando contra 
as atitudes ofensivas de Luigi Freddi do jornal fascista Il Piccolo, e 
requerendo a expulsão do jornalista do país.9 Em 1929, novamen-
te tomou parte da chapa que venceu as eleições em 5 de junho, 
tendo sido escolhido como 1o orador.10 Neste sentido, não é de se 
estranhar que tenha sido eleito presidente, na chapa vencedora da 
eleição realizada em 8 de junho de 1931, no ano anterior ao de sua 
formatura.11 Uma das iniciativas propostas pela nova diretoria do 
grêmio foi a organização da Biblioteca Fabio Barros do Amaral, 
que deveria se especializar em assuntos técnicos e proporcionar aos 
estudantes facilidade na consulta de livros de uso corrente, muitos 
dos quais fora do alcance acadêmico. Para obtenção dos mesmos (ou 
duplicatas necessárias), o Centro Acadêmico iria promover campa-
nha entre os engenheiros e alunos da Escola. Um outro assunto de 
interesse da coletividade, que Mindlin declarou que faria o possível 

9. “As graves occorencias de hontem. Ainda o caso do espastelamento de’Il Piccolo’. O povo espal-
dadeira e corrido a pata de cavalo nas ruas centraes. Violencias da policia em frente à faculdade de 
Direito. Mais de duzentos populares presos. Um manifesto dos estudantes. O inquérito policial. Luigi 
Freddi no Gabinete de investigações”, O Estado de S. Paulo, 28 de setembro de 1928, p.2.
10. “Commentarios. Noticiario dos acadêmicos. Eleições geraes do Centro Academico ‘Horacio Lane’”, 
Revista de Engenharia. São Paulo, setembro de 1929, p.57.
11. O resultado final da votação elegeu a seguinte chapa: Henrique E. Mindlin, presidente; Augusto 
Pedalini, vice-presidente; Octavio Lotufo, 1o secretário; Francisco José Dale Caiuby, 2o secretário; 
Antonio de Luca, 1o tesoureiro; Antonio Eduardo Canale, 2o tesoureiro; Franklin de Toledo Piza Filho, 
1o orador; Ruy Barbosa de Almeida, 2o orador; Luiz Carlos Berrini Junior, diretor da Revista de Enge-
nharia; Aurélio Stievani, Ícaro de Castro Mello, João Ruy Canteiro, Paulo Sampaio Wilken, Vinicius da 
Nobrega Magalhães, Walter Saraiva Kneese e Vicente Leite Sampaio, redatores. “Centro Acadêmico 
‘Horácio Lane’”, O Estado de S. Paulo, 10 de junho de 1931, p.4. 
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para viabilizar, foi a constituição da Casa do Estudante e do Club 
Universitário, a partir do estreitamento dos laços de amizade entre 
as diversas escolas superiores existentes em São Paulo. 

Entretanto, numa perspectiva “beneficente” de alcance social, 
Mindlin apontou em 1931, em depoimento ao jornal O Estado de 
S. Paulo, qual seria a prioridade de sua gestão à frente do Centro 
Acadêmico Horacio Lane:

“O que eu considero, porém, o ponto mais importante 
de minha administração é a criação das escolas proletá-
rias, para o que vou entrar em entendimento com o sr. 
Diretor geral do Ensino, de quem espero receber o apoio 
indispensável para êxito dessa iniciativa. Todo estudan-
te tem obrigação de divulgar ente os menos afortunados 
ao menos uma parte da instrução que recebe. Eis porque 
acho indispensável a criação de escolas operárias. Os 
meus companheiros de diretoria, e os meus colegas de 
curso mostram-se todos dispostos a cooperar no desen-
volvimento dessas escolas.”12

De maneira geral, as iniciativas organizadas pelos estudantes 
em torno do centro acadêmico talvez possam ser entendidas como 
dispositivos formativos alternativos em relação ao formato rígido 
oferecido pelo incipiente ensino acadêmico. Até por conta das difi-
culdades encontradas por Stockler das Neves para implementação 
e aprimoramento do curso de arquitetura nos seus primeiros anos, 
ou seja, desde a necessidade de professores para ministrar discipli-
nas de conhecimento específico, recorrendo em alguns casos aos 
alunos recém-formados para completar o quadro docente, até a fal-
ta de material didático e bibliografia nacional disponível para as 
atividades acadêmicas.13

12. Idem, idibem, p.4.
13. BREIA, Maria Teresa de Stockler e, op.cit., pp.150-152.
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Em 1933, logo após concluir a graduação, Mindlin abriu seu 
próprio escritório e passou a se dedicar à atividade de engenheiro-
-arquiteto, tendo realizado um número significativo de projetos na 
cidade de São Paulo, constituindo-se na sua maioria de residências 
em bairros recém-urbanizados da cidade, como Pacaembu e Jardim 
América.14 Ainda que não se saiba o que tenha acontecido com 
o seu diploma após o Decreto Federal no 21.519, de 13 de junho 
de 1932, que tornava inválidos àqueles expelidos pela Escola de 
Engenharia Mackenzie, ou ainda do Decreto Federal no 23.569, de 
11 de dezembro de 1933, que regulamentava a profissão de enge-
nheiro, arquiteto e agrimensor no país.15

De todo modo, sua inserção no mercado de trabalho a partir 
da metade dos anos 1930, coincidiu com um momento em que o 
panorama da arquitetura em São Paulo ainda estava associado ao 
negócio da construção, ou seja, elaborada a partir das pequenas e 
grandes firmas particulares, e com reduzida perspectiva de reno-
vação formal dentro de um amplo quadro de diversos estilos arqui-
tetônicos praticados no período.16 Neste sentido, portanto, é de se 
destacar a presença de Henrique Mindlin nos primeiros números da 
revista Acrópole, colaborando com a publicação tanto com projetos 
residenciais quanto com artigos de sua autoria entre 1938 e 1942, 
quando se transferiu para o Rio de Janeiro.17

14. YOSHIDA, Celia Ballario et al. op.cit., 1975, p.17.
15. Sobre a invalidação dos diplomas, ver MENDES, Marcel. Escola de Engenharia Mackenzie College 
e a questão do reconhecimento (1932-1938). São Paulo: EE-UPM, 1999 (Dissertação de mestrado); 
sobre a regulamentação profissional, ver, entre outros: RABELO, Clévio. Arquitetos na cidade: espaços 
profissionais em expansão [Rio de Janeiro, 1925-35]. São Paulo: FAU-USP, 2011 (Tese de doutorado), 
pp.55-57.
16. LIRA, José. op.cit., pp.359-367; FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São 
Paulo, 2005; PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. Modernizada ou moderna? A arquitetura em São Paulo, 
1938-45, 1997.
17. Os projetos publicados foram os seguintes: “Residencia para o Snr. G. Haberkamp”, Acrópole, 1, 
maio de 1938, pp.21-26; “Residencia da Exma. Snra. Da. Charlotte Genest”, Acrópole, 9, janeiro de 
1939, pp.26-29; “Casa de campo. Residencia do Exmo Snr. Dr. Erich Gross”, Acrópole, 12, abril de 
1939, pp.26-32”; “Residencia do Exmo. Snr. Maestro João de Souza Lima”, Acrópole, 15, julho de 
1939, pp.15-19; “Residencia do Exmo. Snr. Dr. Luiz Marcondes de Moura”, Acrópole, 18, outubro de 
1939, pp.18-32”; “Residencia do Exmo. Snr. Carlos de Barros”, Acrópole, 20-21, dezembro de 1939, 
pp.53-58”; “Residencia do Exmo. Snr. Dr. José Cunha Campos”, Acrópole, 23, março de 1940, pp.20-
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5. Henrique Mindlin em seu 
escritório. São Paulo, s.d.

6. Henrique Mindlin em seu 
escritório. São Paulo, s.d.
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O projeto para a casa G. Haberkamp, por exemplo, publicada 
em maio de 1938, já sinalizava algumas inovações propostas por 
Mindlin em relação ao agenciamento do programa no lote, apre-
sentando “uma solução racional para os seus problemas”. Pensada 
para um terreno estreito e de frente reduzida, típico de São Paulo, 
o arquiteto colocou a garagem na frente da residência e também 
incorporou a edícula de serviço dos fundos ao corpo principal da 
edificação, aproveitando o restante do lote para jardim.18 Como 
notou Maria Lucia Bressan Pinheiro, ainda que o projeto se aproxi-
masse da linguagem do art déco, tratava-se de uma das primeiras 
manifestações da busca de racionalidade das formas arquitetônicas, 
com alteração na distribuição interna dos ambientes para maior 
funcionalidade.19 No caso específico deste projeto, é interessante 
ressaltar algumas particularidades quanto à representação gráfica 
utilizada, com a substituição das plantas pelas perspectivas isomé-
tricas, além de diagramas e eventuais detalhes construtivos. 

No número seguinte da revista, Mindlin publicou um peque-
no texto no qual tratou de explicitar seu entendimento a respeito 
dos estudos para “racionalização da architectura residencial”, que 
passava pela “disposição relativa das outras partes da habitação” e 
pela organização eficiente da cozinha, “de todos os seus elemen-
tos, até os menores detalhes”. De acordo com o arquiteto, o estudo 
cuidadoso da cozinha seria a maneira mais efetiva de levar alguns 
princípios da arquitetura moderna ao grande público, uma vez que 
a transformaria num ambiente mais agradável, convidativo e que 
“eleva o nível do trabalho caseiro e lhe dá um conforto compatível 
com o progresso material do nosso tempo”:

24; “Residência do Exmo. Snr Dr. Henrique Sam Mindlin”, Acrópole, 42, novembro de 194 1, pp.236-
240; “Residencia do Exmo. Snr. Dr. Henrique Villaboim”, Acrópole, 52, agosto de 1942, pp.145-148. Já 
os artigos, em sua maioria referentes a questões técnicas e construtivas, eram: “Organização racional 
da cozinha”, Acrópole, 2, junho de 1938, pp.19-22”; “Analyse racional do projeto”, Acrópole, 3, julho 
de 1938, pp.38-46”; “Installações de agua em residências”, Acrópole, 4, agosto de 1938, p.65; “A nova 
arquitetura e a vida contemporânea”, Acrópole, 48, abril de 1942, pp.463-466.
18. “Residencia para o Snr. G. Haberkamp”, Acrópole, 1, maio de 1938, pp.21-26.
19. PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. op.cit., p.232.
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7. Residência G. Haberkamp, 
São Paulo. Acrópole, 1, maio 
de 1938.
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“No projecto geral da casa, o objetivo é de atingir as tres 
condições fundamentaes da habitação moderna: - muita 
luz, muito ar, e circulação facil, clara, entre as peças e 
funcções se relacionem. No da cosinha, o fim colimado 
é a disposição de todos os apparelhos, armários, etc., 
de modo a estarem, no momento de sua utilização, no 
logar mais commodo para a pessoa que trabalha. Isso se 
consegue pela analyse das operações que ahi se desen-
rolam e, consequentemente, pella colocação de todos os 
seus elementos, em ordem, na linha do percurso que 
ellas seguem.” 20

Já no terceiro número, em julho de 1938, o artigo “Analyse 
racional do projecto”, Mindlin se posicionava no sentido do apro-
veitamento econômico do espaço, fazendo referência ao “Methodo 
Klein”, pressuposto teórico desenvolvido pelo arquiteto russo 
Alexander Klein21 para análise científica de projeto, através da 
investigação previa de dados numéricos da habitação e de ques-
tionário acerca de suas características higiênicas, técnicas e esté-
ticas, além de análise gráfica da organização dos percursos, da 
concentração de áreas livres, etc. E para tanto, a casa deveria ser 
organizada economicamente e racionalmente, de modo a atender 
com eficiência a disposição dos ambientes e as relações entre eles, 
a partir de índices como “efeito de habitação” (Wohneffect), “efeito-

20. MINDLIN, Henrique. “Organização racional da cozinha”, Acrópole, 2, junho de 1938, pp.19-22”. E 
mais adiante, concluiu: “O resultado, na pratica, do uso de uma cosinha racionalmente organizada 
compensa amplamente os esforços expendidos na sua elaboração: - o trabalho da dona de casa 
torna-se mais fácil; mais agradável e mais rápido; além disso, o aumento da efficiencia permite a 
reducção da área destinada á cosinha, com consequente diminuição do preço da construcção.”
21. Alexander Klein (Odessa, 1879-Nova York, 1961) estudou engenharia e arquitetura em São Pe-
tersburgo. Diante das perseguições aos judeus, na Rússia, após a Revolução de 1917, mudou-se para 
Berlim em 1920. Foi responsável pela fundação de um instituto cujo objetivo era estudar a criação 
e o desenvolvimento de diferentes tipos de moradias para as classes trabalhadoras. Em 1934, foi 
convidado pelo Fundo Nacional Judaico a visitar a então Palestina para participar como consultor 
do planejamento de assentamentos na região. Foi o responsável pelo projeto das áreas residenciais 
de Kyriat Bialik, próximo a Haifa; Kiryat Amal-Tivon, no Vale de Jezreel; e do complexo que compõe 
o Instituto Tecnológico Technion, em Haifa.
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-util” (Nutzeffect) ou “efeito-leito” (Betteffect), além de iluminação, 
insolação, etc.. De acordo com Mindlin,

“O conceito moderno da habitação se caracteriza por uma 
opposição quasi total as ideias predominantes no século 
passado e nos princípios do século XX. Ao passo que a 
habitação desse tempo representa, de forma concreta, as 
aspirações, a mentalidade, o modo de vida da burguezia 
na sua phase histórica de ascendência, a casa de nosso 
tempo é um producto da investigação mais profunda, em 
todos os sentidos, dos problemas da architectura resi-
dencial. A primeira procura apenas, dentro de um qua-
dro ilusório de pretensos valores estheticos, satisfazer a 
vaidade do burguez que se enriquece, proporcionando-
-lhe a nobreza fácil de morar em palácios senhoriaes, 
comprimidos, lado a lado, em lotes de alguns metros de 
frente, ou em “palacetes” de vários estylos, nos quaes a 
variedade dos motivos de decoração externa não conse-
gue encobrir a monotonia dos interiores, cheios de salas 
consecutivas que se sucedem, eguais umas as outras, 
numa confusão de funcções de objectivos. A segunda, 
ao contrário, se apresenta como resultado da analyse 
scientificas de todas as necessidades vitaes do homem 
contemporâneo, não só sob os pontos-de-vista estrita-
mente tehcnicos, como também a luz do psycologia e 
da sociologia, visando obter perfeita adaptação da casa 
moderna ao homem do nosso tempo.” 22

Algumas outras residências de Mindlin publicadas em 
Acrópole no ano de 1939, como as casas para a Sra. Charlotte Genest 
e para o maestro João de Souza Lima, se destacavam mais pela 
pesquisa funcional do que propriamente por uma renovação na lin-
guagem arquitetônica, ou seja, eram projetos um tanto ambíguos, 

22. MINDLIN, Henrique. “Analyse racional do projecto (Método Klein)”, Acrópole, 3, julho de 1938, p.39.
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8-9. “Analyse racional do 
projecto”. Acrópole, 3, julho 
de 1938.
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cujas linhas despojadas do art-déco encontravam-se associadas ao 
emprego de telhados tradicionais tão caro ao estilo neocolonial.23 
Tal hibridismo presente nos projetos de pequeno porte, entretanto, 
também é perceptível no caso do edifício Santarém (1940), locali-
zado no centro de São Paulo e que deveria abrigar um programa 
misto com showroom de automóvel no térreo e apartamentos nos 
andares superiores, um “prédio destinado a exibições de máquinas, 
cujas linhas finas e claras nele se denunciam”.24  Ainda que um 
nível de experimentação de preceitos modernos possa ser reconhe-
cido no projeto, haja vista sua escolha para integrar a seleção de 
Philip Goodwin na exposição Brazil Builds, poucos anos depois.25

Mas, sem dúvida, o projeto que efetivamente marcou uma 
virada em sua trajetória profissional foi o concurso público de ante-
projetos para a construção da nova ala do Ministério das Relações 

23. PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. op.cit., p.277-279.
24. Idem. ibidem., p.277-279.
25. GOODWIN, Philip L. Brazil builds: architecture new and old 1652-1942, 1943, p.118.

10. Edifício Santarém, publi-
cado em Brazil Builds. São 
Paulo, 1938.
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Exteriores, no Rio de Janeiro, em 1942. Classificado em primeiro 
lugar, a proposta de Mindlin superou os outros onzes trabalhos 
concorrentes, sobretudo por ter sido o único apresentado “na técni-
ca que se impõe hoje em dia e para futuro próximo”, de acordo com 
a comissão julgadora formada pelos arquitetos Alberto Monteiro 
de Carvalho e Silva, Nereu Sampaio e Marcelo Roberto, além dos 
embaixadores Maurício Nabuco e Luiz de Faro Junior.26

O partido adotado por Mindlin previa uma desobstrução total 
do Palácio do Itamaraty, numa articulação precisa entre o con-
junto neoclássico existente e o novo edifício, que foi organizado 
em dois blocos, o menor destinado a alta administração e o maior 
para os serviços. Aliás, este era um dos “quatro pontos principais” 
do projeto, pois previa a “elaboração de um elemento tipo para os 
serviços” e que constituiria “uma solução nova do problema da 
fachada oeste do Rio de Janeiro”. Tal dispositivo era, na verdade, 

26. KORNGOLD, Lucjan. “Paris, Haussmann, Rio de Janeiro e o concurso do Itamarati”, Acrópole, 61, 
maio de 1943, pp.445-460.

11. Concurso para nova ala 
do Ministério das Relações 
Exteriores. Rio de Janeiro, 
1942. 
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13. Prancha do projeto, com 
destaque para o “elemento 
tipo”, diagramas e estudos 
de insolação e circulação.

12. Perspectiva do conjunto.
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um recurso projetual que organizava o edifício principal a partir 
de uma faixa longitudinal na qual estariam concentradas as insta-
lações sanitárias e a circulação horizontal, em corredores protegi-
dos da exposição direta do sol, com o recuo da linha de caixilharia 
em relação a fachada, garantindo assim ventilação e iluminação 
adequadas aos espaços de trabalho e garantindo uma “economia do 
espaço destinado à zona térmica intermediária nos quebra-sóis do 
tipo comum”.27

27. Sobre o “Ante-projeto n.6 – Primeiro Premio”, ver: Acrópole, 61, maio de 1943, pp.454-460.

14. Henrique Mindlin em 
apresentação do projeto 
vencedor para o corpo diplo-
mático do Itamaraty. Rio de 
Janeiro, 1942.
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15-16. Henrique Mindlin no 
Palácio do Itamaraty. Rio de 
Janeiro, 1942.
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2.2. A diplomacia interamericana e a viagem

A ampla repercussão do prêmio certamente contribuiu para o 
enraizamento de Henrique Mindlin no ambiente estatal e diplomático 
brasileiro. Como bem notou Ana Luiza Nobre, a preocupação expressa 
pelo arquiteto no concurso com relação à economia do projeto pode 
ter sido um fator preponderante para sua condução à Coordenação 
de Mobilização Econômica (CME), órgão de planejamento criado em 
setembro de 1942 para controle da economia após a entrada oficial 
do Brasil no conflito mundial, e para a qual foi designado responsá-
vel pelo Setor de Construção Civil, em cargo que ocupou até setem-
bro de 1944.28 E, ainda que o projeto para o Ministério das Relações 
Exteriores não tenha sido executado, muito provavelmente em decor-
rência das dificuldades econômicas impostas pela guerra, o concurso 
também acabou por aproximar o arquiteto do quadro de funcionários 
do Itamaraty, contato que resultaria em futuras encomendas de tra-
balho de arquitetura, como projetos de reforma e adaptação de edifí-
cios ocupados e pertencentes ao Ministério.29

Subordinada diretamente ao presidente da República e coor-
denada pelo coronel João Alberto Lins de Barros (1897-1955), a 
CME tinha como principal atribuição mobilizar a economia do país 
a partir do Estado, utilizando-se dos recursos econômicos existen-
tes no Brasil, incluindo a utilização de mão-de-obra disponível, 
num cenário emergencial desenhado a partir da diminuição das 
exportações dos produtos agrícolas e dificuldade para importação 
de matérias-primas industriais, produtos manufaturados e raciona-
mento de combustível. Uma situação na qual a intervenção estatal 
se fazia necessária nas diversas esferas: produção, circulação, dis-
tribuição e consumo.

Em linhas gerias, a CME era constituída por doze coorde-
nações setoriais cujos representantes eram escolhidos diretamente 
pelo seu coordenador, e na sua maioria era constituída por corpo 

28. NOBRE, Ana Luiza. op.cit., pp.179-180.
29. BATISTA, Antonio José de Sena, op.cit., p.245.
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técnico especializado, de formação politécnica ou militar, contando 
com escritórios regionais nas principais capitais do país. A partir 
deste quadro organizacional é que podemos entender o convite fei-
to a Henrique Mindlin para ocupar o cargo de assessor especial do 
coordenador João Alberto, junto ao setor de Construção Civil, que 
tinha como atribuição a análise de todas as questões diretamen-
te envolvidas com a indústria da construção, como a fiscalização 
direta de obras de interesse da CME, mais especificamente em rela-
ção à produção, preço, padronização, orçamento, etc.30

É também dentro deste contexto de estreita colaboração com 
a economia de guerra no Brasil que podemos analisar a partici-
pação de Mindlin junto ao Serviço Especial de Mobilização de 
Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA), órgão criado em novem-
bro de 1942 por iniciativa do coordenador da CME.31 Como parte do 
cumprimento dos “Acordos de Washington” assinados entre Brasil 

30. BATISTA, Antonio José de Sena. op.cit., pp.246-247; NOBRE, Ana Luiza. op.cit., pp.179-180.
31. NOBRE, Ana Luiza. op.cit., pp.179-180.

17. Legenda: “Ministro João 
Alberto, Cel. Vanigue e Cap. 
Bazílio traçando a rota de 
exploração para o vôo sobre 
a Serra do Roncador”. Barra 
do Garça, MT, s.d.
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e Estados Unidos em março daquele ano para cooperação técnica, 
científica e financeira, o SEMTA foi o responsável pelo recruta-
mento, encaminhamento e assistência de trabalhadores nordestinos 
para os seringais da região Amazônica, a partir do programa emer-
gencial de extração do látex para abastecimento da indústria bélica 
norte-americana. Mindlin assim se referiu ao episódio que ficou 
conhecido como Batalha da Borracha:

 “A expressão tão corrente, hoje em dia, de Batalha da 
Borracha, denota perfeitamente o objetivo de guerra do 
que está fazendo no norte do país para incrementar a 
produção dos nossos seringais. E com clareza os intui-
tos desse programa em que o nosso governo vai dando, 
em mais um setor, a sua colaboração para a vitória das 
nações unidas. Não se trata porém, de uma batalha na 
qual a vitória depende de pesados sacrifícios e de perdas 
irreparáveis. Muito ao contrário: trata-se de um enor-
me esforço realizador, de uma epopeia de tenacidade, de 
energia, de decisão, que se vai concretizando no ressur-
gimento da Amazônia, e que trás um sentido profun-
damente humano, em que se encarna o mesmo espirito 
pujante que construiu o Brasil, no desbravamento dos 
nossos sertões, na exploração dos nossos rios, no episó-
dio épico das bandeiras paulistas.

Ao desafio das condições impostas pela guerra moderna, 
essa atividade se enquadra nos moldes de organização, 
de eficiência, de rigorosa disciplina que caracterizam a 
época. Mas não desaparece, por isso, o ímpeto heróico e 
patriótico que vem ligar ás paginas mais brilhantes da 
historia do Brasil” 32

32. Texto de Henrique Mindlin, s.d. Papel timbrado do Gabinete do Coordenador de Mobilização 
Econômica. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
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18. Henrique Mindlin e Vital 
Brazil em pouso de SEMTA, 
Tianguá, 1943.

19. Construção do Pouso de 
Fortaleza, CE, 1943.
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Num outro texto sem data, intitulado “A frente interna na 
guerra total”, Mindlin se manifestou de modo bastante entusias-
mado com a posição assumida pelo Brasil ao lado das “nações uni-
das”, e plenamente confiante na organização racional da sociedade 
mundial ao final do conflito bélico.33 Ainda em relação ao período 
em que participou do SEMTA, é possível que ele tenha se aproxi-
mado do arquiteto Álvaro Vital Brazil (1909-1997), que na ocasião 
era chefe do Departamento de Engenharia, Projeto e Construção do 
órgão, tendo sido o responsável pelo projeto dos pousos e abrigos 
para os “soldados da borracha” provenientes da zona da seca, cons-
truídos conforme as condições regionais e utilizando-se de mate-
riais locais.34

Portanto, é a partir da inserção de Henrique Mindlin neste 
quadro institucional mais amplo, definido pela cooperação econô-
mica, política e cultural cada vez mais estreita entre os governos 
norte-americano e brasileiro nestes anos finais do conflito mun-
dial, que podemos entender a viagem do arquiteto para aos Estados 
Unidos, realizada entre junho de 1943 e fevereiro de 1944. Assim, 
na condição de assistente especial do coordenador de Mobilização 
Econômica e gabaritado pelo fato de ter vencido o concurso para o 
novo edifício do Ministério das Relações Exteriores no ano anterior, 
Mindlin foi convidado pelo Committee for Inter-American Artistic 
and Intellectual Relations para visitar os Estados Unidos para “estu-
dar a arquitetura americana”, de acordo com a nota publicada em 
diversos jornais cariocas às vésperas de seu embarque.35

Para entendermos a viagem é preciso situar a criação de uma 
agência específica para a América Latina durante a administração 
de Roosevelt, e cujos objetivos político-econômicos estavam dire-

33. BATISTA, Antonio José de Sena. op.cit., pp.247-248.
34. NOBRE, Ana Luiza. op.cit., pp.180-181. Sobre o projeto de Vital Brazil para os pousos do SEMTA, 
ver: BRAZIL, Álvaro Vital. 50 anos de arquitetura / Álvaro Vital Brazil. São Paulo: Nobel, 1986, pp.44-
49; CONDURU, Roberto. Vital Brazil. São Paulo: Cosac & Naify, 2000, pp.76-79.
35. “Vai estudar a arquitetura americana”, Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 16 de junho de 1943, 
p.10; “Vai estudar a arquitetura americana”, A Noite. Rio de Janeiro, 16 de junho de 1943, s.p.; “Via-
jantes”, Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 27 de junho de 1943, p.31; Viajantes”, Diário de Notícias. 
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1943, p.11.
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20-24. Texto de Mindlin, “A frente 
interna na guerra total”, 5p., s.d.
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tamente associados à manutenção da estabilidade em toda a região 
ao sul do rio Grande. Neste sentido, foi dada uma atenção especial 
tanto às atividades culturais quanto à comunicação, pontos estra-
tégicos para a implementação da Política da Boa Vizinhança no 
país. Assim, em agosto de 1940, foi criado o Office for Coordination 
of Commercial and Cultural Relations between the Americas, sob a 
coordenação do empresário Nelson Rockfeller, e que pouco tem-
po depois passou a se chamar Office of the Coordinator of Inter-
American Affairs (OCIAA).36 Portanto, foi a partir do panorama de 
estreita colaboração com o Departament of State que foram estimu-
ladas atividades de intercâmbio cultural, promovendo programas 
de intercâmbio entre estudantes, professores e técnicos de vários 
países latino-americanos, geralmente convidados a visitarem os 
Estados Unidos e a conhecerem seus paradigmas de liberalismo, 
racionalidade e democracia em funcionamento.

É interessante ressaltar a importância de algumas cartas de 
apresentação levadas por Mindlin na viagem, para além do peso 
institucional que representava o fato dele ter sido convidado pelo 
Committee for Inter-American Artistic and Intellectual Relations, 
vinculado ao OCIAA. Uma dessas cartas era destinada à organi-
zação profissional de jornalistas National Press Club, sediada em 
Washington, e havia sido elaborada pelo presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), Herbert Moses. O jornalista, um admi-
rador da arquitetura moderna e patrocinador do concurso da sede 
da ABI em 193637, obra amplamente elogiada na exposição Brazil 
Builds, ela mesma uma iniciativa apoiada pela OCIAA, recomen-
dava “com interesse” o arquiteto brasileiro, referindo-se a ele tanto 
como o autor do projeto vencedor do concurso do novo edifício do 

36. TOTA, Antonio Pedro, O imperialismo sedutor, 2000, pp.49-54.
37. O interesse de Moses pela arquitetura moderna vinha de longa data, pois ele havia sido o tradu-
tor das conferências proferidas por Frank Lloyd Wright em 1931, quando da passagem do arquiteto 
norte-americano pelo Rio de Janeiro e também promoveu o concurso para a nova sede da ABI em 
1936, cujo projeto vencedor dos irmãos Marcelo e Milton Roberto teve um papel de divulgação da 
instituição pelo seu alinhamento com a arquitetura contemporânea. Cf. PEREIRA, Cláudio Calovi. 
Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro (1936-1954). Porto Alegre: PROPAR-
-UFRGS, 1993 (dissertação de mestrado), p.23.
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Ministério das Relações Exteriores quanto como correspondente do 
jornal O Globo.38 

Uma outra importante carta de apresentação foi escrita por 
Raymond J. Ashton, então presidente do The American Institute 
of Architects (AIA), e encaminhada para o arquiteto brasileiro 
através do Philip L. Goodwin, chairman da comissão de relações 
exteriores do AIA e da comissão de arquitetura do Museu de Arte 
Moderna de Nova York (MoMA).39 É muito provável que o contato 
de Mindlin com o arquiteto e curador norte-americano tenha se 
iniciado quando de sua visita ao Brasil no ano anterior, por oca-
sião dos preparativos para a exposição Brazil Builds, conforme 
referido no prefácio da publicação.40

38. Carta de Hebert Moses a Henrique Mindlin. Rio de Janeiro, junho de 1943. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa.
39. Carta de Raymond J. Ashton a Philip L. Goodwin. Washington, 22 de junho de 1943. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.
40. GOODWIN, Philip L. op. cit.,p .8.

26. Carta de recomendação 
MRE, 25 de junho de 1943.

25. Carta de recomendação 
Min. João Alberto, 21 de ju-
nho de 1943.
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A “acolhida calorosa” de boas-vindas aos Estados Unidos ficou a 
cargo de Henry Allen Moe, do Committee for Inter-American Artistic and 
Intellectual Relations. Em carta de 23 de junho, ele também indicava a 
Mindlin como adquirir os bilhetes de trem que o levariam para Nova York, 
através da Atlantic Coast Line Railroad, a partir de Miami, local previsto 
para o seu desembarque em 28 de junho, no vôo da Pan American Airways. 
Além desta instrução, Allen Moe solicitava que Mindlin se dirigisse ao 
escritório da Comissão tão logo chegasse na cidade para que, em conjunto 
com Goodwin, pudessem “definir brevemente o seu plano de trabalho nos 
Estados Unidos”.41

Ainda que não tenha sido possível localizar maiores infor-
mações acerca desse plano de trabalho ou roteiro, é possível elen-
car alguns interesses compartilhados. Afinal, dentro deste espectro 
de aproximação política entre os Estados Unidos e o Brasil, o que 

41. Carta de Henry Allen Moe a Henrique Mindlin. Nova York, 23 de junho de 1943. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa; Telegrama de Philip Goodwin para Henrique Mindlin. Nova York, 25 de junho 
de 1943. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.

26. Carta de recomendação 
Hebert Moses para Nelson 
Rockefeller, junho de 1943.

27. Carta de boas-vindas 
Henry Allen Moe, 23 de ju-
nho de 1943.
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poderia interessar a um arquiteto moderno brasileiro, vinculado 
ao Estado, e em missão diplomática?42 E por mais que estivesse 
anunciado este esboço de plano de trabalho conjunto, o que se pode 
perceber, a partir da leitura do conjunto de correspondências, que 
o roteiro percorrido acabou sendo pautado também pelos interesses 
pessoais do próprio Mindlin. Durante os oito meses de duração de 
sua viagem, o arquiteto brasileiro ficou praticamente quatro deles 
em trânsito pelo país, visitando o maior número possível de obras, 
arquitetos, escritórios, indústrias, etc. e a outra metade estabelecido 
em Nova York, em uma decisão elogiada pelo próprio Goodwin.43

42. Cf. cartas de recomendação do Ministério das Relações Exteriores e do Gabinete do Coordenador 
da CME. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
43. “I am looking forward very much to seeing you and hear the account of the great Odissey. It 
seems that four months of travel and about for months obased on New York make a very good divi-
sion of your time.”. Carta de Philip Goodwin a Henrique Mindlin. Nova York, 22 de outubro de 1943. 
Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.

27. Henrique Mindlin no 
Office of the Coordinator 
of Inter-American Affairs 
(OCIAA). Nova York, 1943.
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28. Mindlin e Paul Lester 
Wiener no Office of the Co-
ordinator of Inter-American 
Affairs (OCIAA). Nova York, 
1943.
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2.3. Os EUA em tempos de mobilização total

Apesar da enorme quantidade de cartas, telegramas e bilhetes 
trocados por Henrique Mindlin durante sua viagem, alguns des-
tes documentos não possuem datas nem informações referentes à 
localização são um tanto imprecisas, dificultando a reconstituição 
exata de seu itinerário. Entretanto, o próprio arquiteto descreveu 
seu percurso em uma carta de 17 de janeiro enviada a um casal de 
amigos cariocas, na tentativa de justificar o motivo de tanto tempo 
sem notícias:44

“Sei que é um escândalo, e uma vergonha, e muito pior, 
eu não ter escrito a vocês até agora. Mas sei também 
que vocês hão de compreender este silêncio - escre-
ver a vocês duas linhas, um cartão, seria bobagem, 
e escrever uma carta, na correria que tem sido essa 
viagem até agora, foi coisa absolutamente impossível. 
Em compensação, o aproveitamento tem sido o “máxi-
mo”, com milhões de episódios e coisas interessantes 
para contar na volta. Quando penso nos meus planos 
ao sair do Brasil, na ideia fantástica de que eu disporia 
de calma e vagar aqui até para escrever reportagens 
para o amigo Moses, até acho graça. É verdade que 
não parei em Nova York e sai logo disparado a ver o 
continente. Mas o último mês, passado N.Y., foi ainda 
mais “hectic” que o resto”.

Assim ele recapitulou o seu tour americano, já ao final de 
sua estada:

“Para vocês terem uma pálida ideia do que tem sido meu 
schedule, vou descrever, sem comentários, o meu per-

44. Carta de Henrique Mindlin a Celina e Finn. Washington, 17 de janeiro de 1944. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.
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curso. Cheguei em N.Y. em 1o de julho, fiquei uns 12 
dias e segui para Washington, outro tanto aqui e adian-
te para o Tennessee (Tennessee Valley Authority). Visitei 
detalhadamente quinze represas (I guess i’m “dammed” 
for life...). Depois, New Mexico, Santa Fé e Taos e, evi-
dentemente uma prosinha com Frieda Lawrence. Três 
semanas em Los Angeles (Hollywood para os gringos...), 
visita a San Diego, lá embaixo, na fronteira mexicana. 
San Francisco, cidade fabulosa, altos e baixos que só 
contando (lá fiquei 13 dias). Depois, por conta própria, 
isto é, alterando o itinerário sugerido em Nova York, 
decidi ir ao North-West, ver Portland e Seattle. Valeu a 
pena, embora fosse um pouco de corrida. De Seattle, fui 
a Spokane, ver o Grand Coulee, a maior represa do mun-
do, e toquei pra Denver e Colorado Springs. Colorado 
é lindo, cheio de formações pitorescas do período pré-
-histórico e de cidades arrumadinhas, símbolos de 
ordem e sossego. Em seguida, Chicago (que é de fato 
São Paulo em ponto maior, diferente de N. York como S. 
Paulo é diferente do Rio). Longa temporada em Chicago, 
passeando pra baixo, pra cima, indo duas vezes a 
Wisconsin (uma para passar um weekend com Frank 
Lloyd Wright), terminada pela decisão heroica de seguir 
adiante, isto é, para Detroit. Depois de Detroit, andei a 
Washington (para dormir e escrever cartas... acabei não 
ficando nem numa casa nem outra) e em 2 de novembro, 
Nova York again. Breve intervalo em N.Y. e volta pela 
New England (New Haven, Hartford, Bennington (em 
Vermont) e Boston e arredores, com Harvard atraente 
como uma sereia. Outra vez Nova York e, finalmente, 
mais uma vez Washington.” 45

45. Carta de Henrique Mindlin a Celina e Finn. Washington, 17 de janeiro de 1944. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.



120

Levando-se em conta o itinerário aí descrito, é possível perce-
ber também através de sua extensa correspondência, que Mindlin 
construiu uma rede de contatos privilegiada, facilitada tanto pelos 
meios de apoio diplomáticos quanto pelos vínculos com a comu-
nidade judaica, sem contar o domínio da língua inglesa e certa 
familiaridade com a cultura americana propiciada pela passagem 
dos pais pelo país e a formação no Mackenzie. Deste modo, na 
condição de uma espécie de “embaixador” da arquitetura brasileira 
nos Estados Unidos, como observou Ana Luiza Nobre, Mindlin teve 
a oportunidade de estabelecer contatos com inúmeros arquitetos 
como Philip Johnson, John Gaw Meem, Richard Neutra, Raphael 
Soriano, John W. Root, George Fred Keck, Frank Lloyd Wright, 
George Nelson, entre outros. Além disso, o arquiteto brasileiro 
travou relações institucionais importantes como com a National 
Housing Agency, National Capital Housing Authority, Tennessee 
Valley Authority, California Housing & Planning Association, 
Chicago Plan Comission, American Society of Planing Oficials, 
entre outras. Por fim, ainda teve acesso privilegiado a diversos 
representantes e fornecedores de materiais ligados à indústria da 
construção, e que geraram convites para visitar suas respectivas 
fábricas e laboratórios.46

A descrição do roteiro e seu cruzamento com seu acervo de 
correspondências, talvez nos permita reconstituir, ao menos em 
parte, sua temporada americana. Seguiremos um recorte geográfi-
co, agrupando algumas das cidades visitadas, sugeridas na própria 
descrição de Mindlin.

Henrique Mindlin desembarcou em Miami no dia 28 de junho 
de 1943, onde iniciou sua viagem de oito meses pelos Estados 
Unidos. De sua breve passagem pela cidade, o arquiteto acabou 
obtendo algumas outras cartas de apresentação, elaboradas pelo 
presidente do The Florida South Chapter do Instituto Americano de 

46. NOBRE, Ana Luiza. op.cit., pp.183-184. Como, por exemplo, no caso da empresa de ar-condicio-
nado Carrier Corporation, que se ofereceu para mostrar algumas de suas instalações em andamento 
em Nova York, como também uma visita a fábrica em Syracuse. Carta de W. G. Hillen a Henrique 
Mindlin. Syracuse, 13 de julho de 1943. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
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Arquitetos, John L. Skinner.47 Em duas delas, Skinner o recomen-
dava aos editores das revistas Pencil Points e Architectural Record, 
Kenneth Reid e Kenneth Kingsley Stowel, ambos de Nova York; em 
outras duas, a dois arquitetos de Detroit, William Bunce, que havia 
sido projetista-chefe e diretor-geral do escritório de Albert Kahn, e 
Clair W. Ditchy.48

O próprio Skinner aproveitou-se do fato de Mindlin ter pas-
sado pela cidade para sondá-lo a respeito da colaboração em um 
projeto local, previsto para ser construído em Miami após a emer-
gência da guerra, especialmente a partir da eventual associação 
com um arquiteto brasileiro tão estimado quando ele. Tratava-se 
do Pan-American Center, ou um grupo de edifícios que abrigaria o 
maior número de “instalações em prol da boa vontade e bons negó-
cios com países da América do Sul”, afinal de contas, 

“[...]Miami é extremamente consciente da América do 
Sul. Existe aqui mais entusiasmo genuíno com nossos 
vizinhos do hemisfério sul do que em qualquer outra 
cidade ou comunidade no país.[...]”49

Mindlin chegou em Nova York no dia 1o de julho de 1943, 
depois de uma viagem de trem desde Miami. Pode-se dizer que 
Nova York tornou-se sua “base” na América, seu lugar de referên-
cia, a partir de onde empreendeu uma jornada mais longa e também 
outras viagens mais curtas, mas onde se fixou durante a maior par-

47. John L. Skinner (1893-1972) bacharelou-se em arquitetura pela Universidade de Toronto e me-
trado por Harvard (1920). Se mudou definitivamente para Miami, onde participou da criação do 
curso de arquitetura da Miami University.
48. Carta de John Skinner para Henrique Mindlin. Miami, 30 de junho de 1943. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa.
49. “[...]Miami is extremely “South America conscious”.  There is more genuine enthusiasm here for 
our neighbors in the southern hemisphere than in any other city or community in the country.[...]”. 
Carta de John Skinner para Henrique Mindlin. Miami, 2 de julho de 1943. Acervo Katia Mindlin Leite-
-Barbosa. Alguns meses depois dessa rápida passagem por Miami, em agosto de 43, Mindlin recebeu 
um convite para falar na The Pan American League, quando passasse por Miami outra vez em sua 
viagem de volta ao Brasil. Cf. Carta de Carol H. Foster para Henrique Mindlin. 16 de agosto de 1943. 
Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
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te do período. O grande interlocutor de Mindlin durante sua estadia 
na cidade foi Philip Goodwin, então membro do conselho dire-
tor do MoMA e presidente da Comissão de Relações Exteriores do 
American Institute of Architects. A proximidade estabelecida com 
o curador de Brazil Builds fez com que o arquiteto brasileiro utili-
zasse seu endereço residencial em Nova York como sua referência 
durante a viagem, tanto para recebimento de cartas e encomendas, 
mas também como hóspede de acordo com a disponibilidade de 
quartos nos hotéis da cidade. Além disso, antes de iniciar seu giro 
pelo país, Mindlin fez uma procuração em nome de Goodwin para 
que pudesse responder por ele durante seu itinerário.50 Goodwin 
também manteve com o arquiteto brasileiro uma correspondência 
constante ao longo de toda a temporada americana, enviando notí-
cias, comentando o itinerário de Mindlin e articulando contatos 
nas cidades por onde ele passaria.

50. Carta de Rino Levi para Henrique Mindlin. São Paulo, 1o de julho de 1943. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa.

29-30. Philip Goodwin. Le-
genda: “A welcome and 
entertaining guest whom 
we all would like to return 
wherever Brazil will let him”. 
Nova York, 4 de fevereiro de 
1944.
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Durante os períodos que Mindlin esteve em Nova York – 
logo em sua chegada, e após seu tour mais longo, de 4 meses – 
Goodwin organizou encontros e recepções ao arquiteto brasileiro, 
que aparentemente manteve uma agitada vida social na cidade: sua 
chegada, por exemplo, deu-se no mesmo dia da abertura de uma 
exposição do MoMA chamada Airways to Peace – uma dentre uma 
série de mostras relacionadas ao contexto da guerra global, em 
particular sobre a nova dimensão geográfica criada pela moderna 
aviação51 – para a qual ele havia sido convidado para o jantar de 
inauguração no jardim do Museu.52 

51. COHEN, Jean-Louis, Architecture in Uniform: designing and building for the Second World War, 
Montreal: CCA, 2011, pp. 340-41. Na sequência de outras importantes exposições sobre o tema, como 
“Britain at War”, em 1941, “The Road to Victory”, com foco na construção de estradas, “Wartime 
Housing”, ambas em 1942, “Airways to Peace” ficou em cartaz entre julho e agosto de 1943.
52. Convite do Musem of Modern Art (MoMA) para Henrique Mindlin. Nova York, junho de 1943. 
Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.

31. Convite para exposição 
Airways to Peace, no MoMA.
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32-33. Convite para expo-
sição Airways to Peace, no 
MoMA.
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Ainda durante seus primeiros dias na cidade, Mindlin conti-
nuou recebendo correspondências oficiais, assim como de colegas 
arquitetos, que, em geral, desejavam todo o sucesso na “missão” a 
qual ele havia sido designado. Esta posição de entusiasmo com a 
possibilidade de intercambio e aproveitamento desta experiência 
pelos arquitetos brasileiros pode ser observada numa carta de Rino 
Levi, escrita em 1o de julho. Nela, além de agradecer o oferecimento 
do livro de Goodwin, “bem feito e com ótima impressão”, ele res-
saltou sua satisfação ao receber a notícia da viagem de Mindlin aos 
Estados Unidos, “a convite”:

“ 1o) pelo proveito que você, talvez mais que qualquer 
outro, certamente irá tirar, sendo você dos que mais 
mereciam essa distinção; 

2o) pelas vantagens que terão os arquitetos brasileiros, 
maior prestigio para toda a classe; 

3o) pelos sentimentos que todos nós esperamos receber 
das tuas observações e estudos.” 53

Após o giro de quatro meses na primeira parte de sua estadia, 
Mindlin retornou a Nova York e fez da cidade sua base pelos qua-
tro meses seguintes, de onde partia para deslocamentos mais cur-
tos e mais próximos. Nesse período passou uma nova temporada em 
Washington, onde também havia estado logo no início de sua viagem. 
Em sua primeira estadia na cidade, foi recebido e ciceroneado pesso-
almente por Nelson Rockefeller e pelo arquiteto Wallace Harrison, 
que trabalhara na construção do Rockefeller Center, tornando-se 
amigo pessoal do magnata, seu consultor em assuntos de arquitetura 
e Assistant Secretary of State for Latin American Affairs.54

53. Carta de Rino Levi para Henrique Mindlin. São Paulo, 1o de julho de 1943. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa.
54. Carta de Philiph Goodwin a Henrique Mindlin, 15 de julho de 1943, 1p. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa.
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Nas três vezes que esteve em Washington durante sua tem-
porada americana, o que se pode apreender das correspondên-
cias é que Mindlin dedicou a maior parte de seu tempo rea-
lizando visitas a obras e em diálogo com o meio profissional 
norte-americano, chegando até mesmo a tornar-se membro da 
National Planning Association, a qual visita logo no início da 
sua primeira temporada.55

Mindlin estava interessado nos diversos conjuntos habitacio-
nais construídos pela Federal Public Housing Authority e National 
Capital Housing Authority, muitos dos quais não somente visitou, 
mas também solicitou a documentação gráfica – plantas e dese-
nhos de implantação – que lhe foi enviada em correspondências 
posteriores. Nessa primeira passagem na capital federal, há regis-
tros de que ele visitou um conjunto de unidades de abrigo reali-
zadas pela Federal Public Housing Authority, modelo que estava 
sendo reproduzido em outras regiões do país56. Além deste, através 
da National Capital Housing Authority, na mesma semana Mindlin 
também visitou os seguintes conjuntos: Calvert Houses, Lily Ponds 
Houses, Georgia Avenue Houses, Monroe Street Houses, sobre os 
quais também solicitou e recebeu os desenhos de implantação 
alguns dias depois.57

Ao que tudo indica, quando retornou novamente a Washington 
em 1944, continua se dedicando a esse tema, como pode ser percebido 
através da carta enviada por Elisabeth Coit,58 no dia 5 de fevereiro:

55. Carta de E. J. Coil a Henrique Mindlin. Washington, 23 de julho de 1943, 1p. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa.
56. “[...] here are the plans of the Federal Public Housing Authority shelter units you saw last Thur-
sday. I am not sure that you know that we are now building a hundred of these units, with minor 
modifications, in Texas”. Carta de Elisabeth Coit a Henrique Mindlin. Washington, 21 de julho de 
1943, 1p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
57. Carta de Bernard E. Lousbourgh a Henrique Mindlin. Washington, 26 de julho de 1943, 1p. Acervo 
Katia Mindlin Leite-Barbosa.
58. Elisabeth Coit (1892-1987) bacharelou-se em arquitetura pelo Massachusetts Institute of Tech-
nology (1919). Ela foi arquiteta-desenhista no escritório de Grosvenor Atterbury em Nova York, entre 
1919 e 1929, após o que estabeleceu o seu próprio escritório na cidade até 1942. O seu estudo sobre 
habitação econômica nos EUA, “Design and Construction of the Dwelling Unit for the Low-Income 
Family” foi publicado em Octagon Out, Nov, 1941. Ela também trabalhou como arquiteta e editora de 
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“Estamos enviando hoje a maior parte da coleção que 
fizemos para você - ou seja, fotografias de uma série 
de projetos nas cidades que você visitou, e os USHA 
Bulletins nos quais você estaria mais interessado, bem 
como algumas implantações.[...] A estimativa das 
implantações que podemos conseguir para você estará 
pronta dentro de alguns dias, como também alguns grá-
ficos com a informação sobre os custos, tipos, aluguéis, 
etc., cerca de 75 projetos, e eu vou ver se eles são envia-
dos o mais rápido possível.[...] Quanto às fotografias, 
você vai notar que muitas foram tiradas antes mesmo 
que o projeto fosse concluído; no entanto, eles servem 
como uma lembrança.”59

Algumas das viagens mais curtas que Mindlin realizou tive-
ram como destino cidades da região da Nova Inglaterra. Ainda 
que ele mencione ter visitado Hartford, Bennington, Boston (22 de 
novembro a 1o de dezembro) e New Haven, há registros nas corres-
pondências apenas de sua passagem por New Haven, quando visita 
a Yale University. Através da sugestão de George Dudley, Executive 
Administrator da Coordinator of Inter American Affairs, que sugere 
o evento para ambas as partes, Mindlin recebeu um convite para 
proferir uma conferência no Departamento de Arquitetura da Yale 
University, ainda em agosto de 1943.60 O propósito seria uma espé-

padrões técnicos da Public Housing Design, publicação da Federal Public Housing Authority em Wa-
shington D.C. (1942-1947). Cf. Elisabeth Coit Papers, 1899-1987; item description, dates. 87-M130, 
folder # Schlesinger Library, Radcliffe Institute, Harvard University. Disponível em: http://oasis.lib.
harvard.edu/oasis/deliver/~sch00515.
59. “We are sending today the greater part of the collection we have made for you - namely photo-
graphs of a number of the projects in the cities you visited, and the USHA Bulletins in which I think 
you would be most interested, as well as a few site plans. [...] The balance of site plans which we can 
get for you will be ready within a few days, as will also some charts with the information on costs, 
types, rents, etc., on about 75 projects, and I shall see that they are sent as quickly as possible. [...] 
As to the photographs, you will note that many of them have been taken before the project was 
finished; however, they will serve as a reminder.” Carta de Elisabeth Coit a Henrique Mindlin. Wa-
shington, 5 de fevereiro de 1944, 1p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
60. Aparentemente Dudley realizava alguns trabalhos conjuntos com a Yale University, para os quais 
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cie de “segunda-edição” da exposição Brazil Builds, que seria mon-
tada na Escola de Arquitetura, como parte das mostras itinerantes 
que circularam pelo país naquele ano, para qual a escola inclusive 
consulta Mindlin se ele teria a possibilidade de conseguir imagens 
de obras mais recentes de arquitetura brasileira, pois eles estariam 
interessados em “atualizar” o conteúdo que seria mostrado.61 O 
convite, muito abrangente, pedia que Mindlin sugerisse uma data 
possível e lhes informasse qual o tema que gostaria de apresentar 
na conferência. Mindlin, que neste momento se encontrava em Los 
Angeles, prontamente respondeu: 

“[...] E quanto à sua sugestão de inserir em minha via-
gem uma visita a Yale University, isto estava, natural-
mente, contemplado em meu programa, mas ficaria mui-
to contente em fazer uma palestra, como você sugere. Se 
você ou o diretor Meeks achar que pode ser interessante 
ao público local, eu poderia falar sobre algo como “a 
manipulação científica da luz diurna”, descrevendo-lhes 
sobre nossos métodos de estudo da iluminação natural 
de um ponto de vista astronômico e de sua aplicação em 
nossa arquitetura tendo em vista determinados propósi-
tos. Se isto lhes soar muito entediante, vocês podem me 
propor algum outro tema.” 62

ele se licenciava do escritório ele menciona em carta para Henrique Mindlin. Washington, 30 de 
setembro de 1943, 1p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
61.“I had also mentioned to them the fact that you thought you might be able to get some photo-
graphs of the new brasilian work, even more recente than that included in Brasil Builds. If you think it 
is feasible, ther might be a sort of “second edition” Brazil Builds exibition to put on at the University.” 
Carta de George Dudley a Henrique Mindlin. Washington, 14 de agosto de 1944, 1p. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.
62. “[...] now about your suggestion as to tying in my trip with a visit to Yale University. That was, of 
course, contemplated in my Schedule but I will be very happy to make a talk as you suggest. If you 
or Dean Meeks should think that might be interesting to the people there, I could talk on something 
like “The scientific handling of Day light”, telling about our methods of studying daylight from an 
astronomical point of view and applying it in our architecture with definite purposes in mind. If this 
should be too boresome, you could suggest any other theme”. Carta de Henrique Mindlin a George 
Dudley. Los Angeles, 26 de agosto de 1943, 1p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
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Mindlin também sugere que a conferência fosse feita em 
meados de outubro, quando pretendia estar naquela região. Dudley 
responde a ele elogiando o tema proposto para a conferencia: 

“O estudo da manipulação cientifica da luz natural é 
uma ideia excelente uma vez que constitui a base fun-
cional de onde se desenvolveram as originais formas 
brasileiras – um assunto perfeito para o bem do projeto 
arquitetônico.”63

No entanto, nem a data sugerida, nem o tema da conferên-
cia agradaram exatamente os anfitriões de Yale: na correspondên-
cia que Mindlin troca com Carroll L. Meeks, Assistant Dean da 
Faculdade de Arquitetura de Yale, Meeks lamenta que a data suge-
rida por Mindlin não é boa, pois coincide com o período de exames, 
e o convida para falar no mês de fevereiro, pois seria o período 
em que a exposição do Brazil Builds estaria sendo mostrada na 
Faculdade. Num segundo momento, tendo acertado a nova data, a 
respeito do tema proposto, Meeks comenta:

“[...]O assunto provavelmente deveria ser algo mais 
abrangente, e a manipulação da luz diurna tal como 
vocês têm feito no Brasil é talvez muito específico e 
sua aplicação às condições deste país um tanto quan-
to remota. Uma comparação das condições da práti-
ca arquitetônica com as deste país há de ser de maior 
interesse.”64

63.“The study on the scientific handling of day light would be an excellent choice since it is the 
functional base from wich grew the distinctive brazilian forms - a perfect object lesson in sound 
architectural design!”. Carta de George Dudley a Henrique Mindlin. Washington, 8 de setembro de 
1943, 1p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
64.“[...] the subject should probably be a broad one, and the handling of daylight as you have done 
in Brazil is perhaps too specific and its application to conditions in this country somewhat remote. 
A comparision of conditions of architectural practice with those in this country might be of wider 
interest.”. Carta de C. L. Meeks para Henrique Mindlin. New Haven, 2 de dezembro de 1943. Acervo 
Katia Mindlin Leite-Barbosa.
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34. Carta de C. L. Meeks para 
Henrique Mindlin. New Haven, 2 
de dezembro de 1943.
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E para completar, Meeks informa que a exposição do MoMA 
não estará disponível para ser mostrada na Faculdade, mas ainda 
assim, eles possuem cópias de parte das imagens que foram doadas 
por Goodwin, e reforça que seria importante se Mindlin conseguis-
se as novas imagens para atualizar o conteúdo posterior à visita de 
Goodwin. Não sabemos ao certo se Mindlin aceitou a sugestão do 
tema proposto por Meeks, mas efetivamente a conferência foi rea-
lizada em fevereiro de 1943. 

Ainda a partir da perspectiva de conhecer um pouco melhor a 
costa leste, para além de Nova York e Washington, e sobretudo em 
comparação com a longa viagem pelo restante do país entre julho 
e novembro de 1943, Philip Goodwin escreveu uma carta para o 
editor Joseph W. Lippincott, solicitando que acompanhasse o amigo 
Henrique Mindlin, “não apenas um arquiteto, mas um poliglota”, 
“envolvido num importante planejamento de âmbito nacional no 
Brasil” e “vencedor do concurso para nova sede de Ministério no 
Rio de Janeiro”, durante sua passagem pela Filadélfia, entre 19 e 21 
de janeiro. A sugestão era que o ciceroneasse na visita ao University 
of Pennsylvania Museum e outros lugares de interesse.65

Na mesma toada, Goodwin escreve também a Fiske Kimball, 
diretor do Philadelphia Museum of Art, apresentando Mindlin e 
pedindo que o diretor o acompanhasse para uma visita ao museu66. 
Alguns dias depois, Goodwin envia a Mindlin a resposta entusias-
mada de Kimball se dispondo a acompanhá-lo. Na mesma carta, 
Goodwin envia uma lista de lugares que Mindlin deveria ver e visitar 
na Philadelphia: o próprio museu, que apesar de ser “um templo gre-
go”, deve ser visitado pois “é parte de um plano de reforma viária”. 
Além disso, Goodwin recomenda o Independence Hall e a Washington 
Square, “com algumas de suas velhas casas”; outras casas antigas 
localizadas nas ruas Walnut e Chestnut; o University of Pennsylvania 
Museum - que segundo ele, guardava uma interessante coleção de 

65. Carta de Philip L. Goodwin para Joseph Lippincott. Nova York, 13 de janeiro de 1944, 1p. Acervo 
Katia Mindlin Leite-Barbosa.
66. Carta de Philip L. Goodwin para Fiske Kimball. Nova York, 10 de janeiro de 1944, 1p. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.
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arte primitiva americana - e a Universidade em si; o arranha-céu 
P.S.F.S., dos arquitetos George Howe e Willian Lescaze, construído 
em 1932, que foi o primeiro edifício a ser construído na América 
seguindo o International Style. Goodwin também recomendava que 
Mindlin visitasse algumas casas mais distantes, em Fairmount Park, 
caso conseguisse alguém disposto a levá-lo até lá, e também o con-
junto de apartamentos Carl Mackley Houses, assim como outros pro-
jetos de Oscar Stonorov na região, se ele tivesse oportunidade.67

Antes mesmo de sua chegada aos Estados Unidos, era eviden-
te que já haviam alguns pontos de interesse previamente definidos, 
especialmente para o jovem arquiteto brasileiro que viajava como 
assistente do Coordenador de Mobilização Econômica e “Correio 
Diplomático do Ministério das Relações Exteriores”.68 E um desses 
casos era a visita às obras do Tennessee Valley Authority, confor-
me uma solicitação do primeiro secretário da embaixada brasileira 
em Washington, A. C. Alencastro Guimarães, para Goodwin em 10 
de julho. Para ele, era necessário que o arquiteto norte-americano 
obtivesse a permissão de visita necessária junto ao Department of 
State para depois do de 5 de julho, para que Mindlin pudesse entrar 
em contato com a TVA tão logo chegasse em Knoxville.69 

Na passagem pelo estado do Novo México, Mindlin passou 
alguns dias na companhia do arquiteto John Gaw Meem, uma das 
figuras mais influentes na arquitetura da região, responsável pelo 
desenvolvimento e popularização do estilo neo-Pueblo. Alguns dias 
depois, o próprio Meem escreveu a Mindlin a respeito do envio de 
algumas fotografias de algumas obras feitas em taipa que haviam 
despertado interesse no jovem arquiteto brasileiro.70

67. Carta de Philip L. Goodwin. a Henrique Mindlin, 13 de janeiro de 1944, 2p. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa.
68. Carta apresentação do Ministério das Relações Exteriores para Henrique Mindlin. Rio de Janeiro, 
25 junho de 1943. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
69. Carta de A. C. Alencastro a Philip L. Goodwin. Washington, 1o de julho de 1943. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.
70. Carta de John Gaw Meem a Henrique Mindlin. Santa Fé, 2 de setembro de 1943, 1p. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.
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35. Carta de John Gaw Meem 
para Henrique Mindlin. Santa Fe, 
2 de setembro de 1943.
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Pouco se sabe acerca das semanas que Mindlin passa em 
Los Angeles. Hospedou-se no The Hollywood-Roosevelt Hotel 
(7000 Hollywood Blvd.). Podemos apreender da correspondência 
que Mindlin se encontrou com alguns arquitetos da região de Los 
Angeles, como Reginald Johnson71 e Joseph Allen Stein, com quem 
fez algumas visitas. Também podemos supor que durante sua esta-
da na cidade, Mindlin se interessou pela indústria cinematográfica, 
havendo se encontrando com Lou Greenspan, Executive Secretary 
of Motion Picture Industry Council, para quem solicitou os conta-
tos de dois produtores de cinema, que Greenspan o enviou ainda 
durante sua estadia.72 

A partir de San Diego, Mindlin visitou um projeto habitacio-
nal ao sul da cidade, em Chula Vista, recebido pelo arquiteto Paul 
Robinson Hunter, autor do projeto. Alguns dias depois, Hunter enviou 
a ele os desenhos do projeto, conforme Mindlin havia solicitado.73 

No período de 13 dias que passa em San Francisco, Mindlin 
ficou hospedado na casa de Francis Violich74, arquiteto e professor 
na UC Berkeley desde 1941, que havia empreendido viagens de estu-
do na América Latina - a respeito das quais publicou o livro Cities 
of Latin America: planning and housing in the South, em 1943.

Nos registros das correspondências, não há muitas informa-
ções que nos permitam reconstruir sua passagem pela cidade, no 
entanto, sabemos que ele havia recebido uma recomendação para 
se encontrar com o arquiteto Fred Langhorst, e que passa os dias na 

71. Carta de Reginald Jonhson a Henrique Mindlin, Los Angeles, 11 de setembro de 1943, 1p. Acervo 
Katia Mindlin Leite-Barbosa
72. Carta de Lou Greenspan a Henrique Mindlin, Los Angeles, 5 de setembro de 1943, 1p. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.
73. Carta de Paul Robinson Hunter a Henrique Mindlin. Los Angeles, 4 de setembro de 1943, 1p. 
Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
74. Francis Violich (1911-2005), nasceu em São Francisco e se formou pelo Departamento de Paisa-
gismo da UC Berkeley em 1934. Em 1936 recebeu uma bolsa de pesquisa de Harvard University e do 
Massachussetts Institute of Technology para desenvolver seu doutorado acerca das componentes 
sociais do desenvolvimento urbano. Realizou viagens de estudo à Europa e a Iugoslávia em 1937 e 
à América Latina em 1941-42. Disponível em: http://senate.universityofcalifornia.edu/inmemoriam/
francisviolich.htm 
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36. Henrique Mindlin, acompa-
nhado por Lou Greenspan, no set 
de Shine on Harvest Moon, entre 
os atores Ann Sheridan e Dennis 
Morgan. Warner Bros. Studios, 
1943. Foto: Mack Elliot.
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cidade na companhia do arquiteto chileno Emilio Duhart75, que o 
acompanha em algumas de suas visitas. Durante os dias que passou 
em San Francisco, acaba por fazer pequenas viagens nas redonde-
zas, como por exemplo para visitar alguns projetos de habitação em 
Vallejo, após contato com o Housing Authority da cidade, nos quais 
são conduzidos pelo prefeito. Mindlin recebe também um convite 
de John Caffrey para que ele e Emilio passem o dia conhecendo 
Berkeley, guiados por Caffrey e sua esposa.76 

75. Emilio Duhart (1917-2006) formou-se em arquitetura pela Universidade Católica do Chile em 
1941, ano em que trabalhou em projetos de habitações rurais em região atingida pelo terremoto de 
1939. Em 1942, embarcou para os Estados Unidos para realizar o seu mestrado na Universidade de 
Harvard, onde aproximou-se de Walter Gropius e do movimento moderno como um todo. Durante 
um período, atuou em São Francisco, na California, no Programa de Guerra, tendo sido premiado 
no concurso “USA Post War Housing”. Entre outras obras, é autor do projeto da sede da CEPAL em 
Santiago, obra construída entre 1960 e 1966.
76. Carta de John Caffrey a Henrique Mindlin. Vallejo, 8 de setembro de 1943, 1p. Acervo Katia 
Mindlin Leite-Barbosa.

37. Henrique Mindlin, Mayor 
Geo Demmon, Emilio Duhart. 
Vallejo Housing, CA, 3 de se-
tembro de 1943.
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Entre a costa do Pacífico e o meio oeste, é possível saber que 
Mindlin passou por Portland e Seattle durante o mês de setembro 
de 1943, e de lá seguiu para Spokane, provavelmente, na tentativa 
de visitar a grande barragem Grand Coulé, onde Mindlin sofreu um 
pequeno acidente de carro. Ele estaria sendo conduzido na visita 
pelo arquiteto Henry Bertelsen, da cidade de Spokane. 

Em Chicago, onde chegou em 19 de outubro de 1943, Mindlin 
ficou hospedado no Palmer House Hotel, que havia sido projetado 
pelo escritório Holabird & Roche. Durante sua passagem pela cida-
de, Mindlin ficou em contato com o arquiteto John W. Root, de um 
dos maiores escritórios vinculados a “Escola de Chicago”, que era o 
Holabird, Root & Burgee. 

Através da correspondência com Goodwin, podemos perce-
ber que antes mesmo de sua chegada em Chicago, Mindlin estava 
muito interessado em se aproximar do escritório de Holabird, com-
preender melhor seu funcionamento e seu modo de organização. 
Por essa razão, Goodwin sugere que ele trabalhe como arquiteto do 
escritório por algumas semanas:

“Pensei que seria útil trabalhar no escritório por algu-
mas semanas ao invés de apenas visitar as suas obras. É 
sem dúvida a melhor maneira de conhecer o trabalho do 
escritório, mesmo que você permaneça apenas alguns 
dias depois para completar o conhecimento ali adquiri-
do na rotina de trabalho.”77. 

Mindlin alegava que não pode exercer atividade remunerada 
em sua condição de viagem nos Estados Unidos, e de todo modo 
não lhe pareceu uma boa ideia. Essa discordância de Mindlin aca-
ba por gerar um certo mal-entendido entre ele e Goodwin, que 

77. “I thought it would be of use to you work in the office for a few weeks, rather than be show 
around. It is much the best way to get to know the work of the office even if you stay a few days 
afterwards to complete the knowledge gained by working there regularly”. Carta de Philiph Goodwin 
a Henrique Mindlin. Washington, 08 de setembro de 1943, 1p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
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perpassa algumas trocas de correspondência para ser esclarecido.78 
Entretanto, a ideia do trabalho no escritório pareceu se desfazer 
quando Goodwin diz que o próprio Holabird considerava que talvez 
não houvesse muito o que se fazer no escritório no período em que 
Mindlin estivesse por lá. De todo modo, foi Goodwin que escreveu 
ao arquiteto apresentando-lhe Mindlin, e podemos supor que é a 
partir dessa indicação que se dá a aproximação entre o brasileiro e 
John Root, que o acompanhou na estada na cidade. 

Um dos registros mais interessantes dessa sua passagem pelo 
meio-oeste, depois de ter percorrido grande parte do itinerário pro-
posto, foi uma entrevista dada em conjunto com o arquiteto norte-
-americano para a rádio WLS, de Chicago. Logo de início, Mindlin 
foi questionado sobre suas impressões acerca da arquitetura norte-
-americana, com que ele estava tendo contato ao vivo pela primei-
ra vez. Em sua resposta, já revelava aquilo que teria pautado um 
possível interesse prévio:  

 “Fiquei impressionado principalmente - depois de via-
jar mais de dez mil milhas nos Estados Unidos - pela 
demonstração quase universal de suas possibilidades 
técnicas. Vocês se aproveitaram de tudo e revelaram o 
quão grande é a sua imaginação. Será, no futuro, uma 
demonstração de todas as novas possibilidades técnica, 
econômicas e sociais dos nossos tempos.” 79

Root, por sua vez, acabou afirmando que os arquitetos ame-
ricanos consideravam seus colegas brasileiros “muito mais avan-
çados” em diversas maneiras, mais precisamente naquilo que dizia 

78. Nas cartas de Goodwin a Mindlin de 08 de setembro, 13 de setembro e 20 de setembro, Goodwin 
tenta esclarecer suas intenções e aparentemente, converncer o amigo de que o trabalho poderia ser 
uma boa idéia.  
79. “I have been impressed mostly - after traveling more than ten thousand miles in the United Sta-
tes—by the almost universal demonstration of your technical possibilities. You has taken advantage of 
everything and you have revealed how great is your imagination. It will be, in the future, a demons-
tration of all the new technical. economic and social possibilities of our times.”. Entrevista de Henrique 
Mindlin a Radio WLS. Chicago, 6 de outubro de 1943, 5p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa. 
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respeito à “interpretação moderna da arquitetura”, reveladas pelos 
“novos edifícios marcantes que foram construídos no Brasil”, ao 
que Mindlin respondeu:

“Bem, nós na arquitetura brasileira tentamos reajustar o 
nosso antigo passado e nosso futuro dinâmico às neces-
sidades do nosso tempo, às condições de nosso clima 
e do solo e para a nossa interpretação das qualidades 
peculiares do povo brasileiro” 80

Na sequência, ao comentar sobre o que havia aprendido em 
sua viagem até aquele momento, Mindlin afirma enfaticamente:  

“Eu aprendi a descartar completamente qualquer medo da 
grande dimensão que eu poderia ter tido. [...] Nós, arqui-
tetos brasileiros não enfrentamos a grande dimensão da 
maneira que vocês norte-americanos o fazem. Acho que 
temos medo da grande dimensão. Mas agora, depois que 
vi seus enormes edifícios, e a Boulder Dam e suas outras 
estruturas, eu já não temo a grande dimensão.” 81

Ao final, o entrevistador Julian Bentley faz algumas pergun-
tas a respeito da colaboração do Brasil com os Estados Unidos na 
guerra, a existência de nazistas no país, bem como a respeito do 
racionamento de combustível anunciado. Ao que Mindlin respon-
deu, numa “mensagem aos cidadãos dos Estados Unidos”:

80.“Well, we in Brazilian architecture have tried to readjust our old past and our dynamic future to 
the needs of our times, to the conditions of our climate and soil and to our interpretation of the 
peculiar qualities of the Brazilian people.”. Entrevista de Henrique Mindlin a Radio WLS. Chicago, 6 
de outubro de 1943, 5p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa. 
81. “I have learned to discard completely any fear of sheer size. I might have had [...]We Brazilian 
architects have not gone in for size the way you North Americans have. I think we have been afraid 
of size. But now, after I have soon your huge buildings and Boulder Dam and your other structures, 
I no longer fear size.”. Entrevista de Henrique Mindlin a Radio WLS. Chicago, 6 de outubro de 1943, 
5p. Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa. 
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“Eu gostaria de dizer que nós,  brasileiros, estamos 
lutando com vocês, ombro a ombro, contra um inimigo 
comum e, assim como vocês, é o nosso desejo de não só 
ganhar a guerra, mas de ganhar a paz.” 82

São poucos os registros das visitas que Mindlin teria fei-
to em Chicago. Sabemos que ele visitou o escritório da Chicago 
Plan Comission, e estabeleceu contato com John Howard Raftery, 
Director of master plan, que lhe enviou material sobre a cidade e 
sobre os trabalhos da comissão. Em carta posterior, Raftery agra-
dece a Mindlin por ter proferido uma fala durante sua estadia em 
Chicago, para um grupo no qual ele estava presente. 

Durante sua permanência em Chicago, Mindlin realizou duas 
incursões para o estado de Wisconsin: uma para Spring Green, há 
cerca de 300 quilômetros a noroeste, para conhecer Frank Lloyd 
Wright e visitar sua Taliesin; a outra provavelmente deve ter sido 
para Milwaukee, onde morava Frank S. Spigener, que ele conhece-
ra alguns meses antes em Knoxville e que havia se oferecido para 
recepciona-lo pela cidade, caso ela estivesse no mapa do seu itine-
rário de retorno para a costa leste.83

Além disso, Mindlin passa também por Madison, onde visi-
ta o Forest Products Laboratory. Alguns meses depois, através da 
Embaixada Brasileira, Mindlin solicita que esse laboratório envie a 
ele alguns documentos referentes ao uso da madeira em aeronaves, 
que haviam sido publicados por eles84. 

As referências de Detroit foram informadas pelo arquiteto 
Maynard Lyndon,85 e que já havia se estabelecido em Los Angeles 

82. “I would like to say that we Brazilians are fighting with you, shoulder to shoulder, against a 
common enemy and just like you, it is our desire to not only win the war but to win the peace.”. En-
trevista de Henrique Mindlin a Radio WLS. Chicago, 6 de outubro de 1943, 5p. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa. 
83. Carta de Frank S. Spigener para Henrique Mindlin. Milwaukee, 1943, 3p. Acervo Katia Mindlin 
Leite-Barbosa. 
84. Carta de Alencastro Guimarães para Henrique Mindlin. Washington, 4 de novembro de 1943. 
Acervo Katia Mindlin Leite-Barbosa.
85. Maynard Lyndon (Detroit, 1907-1999) bacharelou-se em arquitetura pela University of Michigan 
(1928). Logo após ter se formado, trabalhou como desenhista para o escritório de Albert Kahn em 
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desde 1942 com escritório próprio. Dentre os projetos sugeridos 
estavam três grandes complexos industriais de Albert Kahn e 
cuja produção estava em pleno funcionamento naqueles anos 
de guerra para atender à demanda por equipamentos, aviões e 
tanques: a Willow Run Bomber Plant, a Ford River Rouge Plant 
(1917-28) e a Chrysler Tank Plant, todas localizadas nos arredo-
res da cidade. Além desta arquitetura industrial, recomendou a 
Mindlin que visitasse o conjunto Center Line Defense Housing 
Project (1940-41), de Saarinen, projeto solicitado pelo governo 
federal para abrigar trabalhadores da indústria de aeronaves, e 
a Affleck House (1940), de Frank Lloyd Wright. E, finalmente, 
Lyndon arrolou alguns dos projetos de sua autoria que Mindlin 
havia visto por fotografias em sua casa na Califórnia, como o 
Brightmoor Housing Project, a Northville School e o auditório da 
Farmington High School.86

Mindlin solicitou autorização para visitar as fábricas, através 
do Coordinator of Inter-Americans Affairs, mas seu pedido não foi 
concedido, pois as visitações haviam sido proibidas em todas as 
fábricas comandadas pelos militares87. Um mês antes, Mindlin já 
havia tido uma resposta negativa à sua solicitação para visitar o 
“Clinton Project”, um centro de enriquecimento de urânio ligado 
ao Manhattan’s Project, localizado próximo à Knoxville. Não deixa 
de ser curioso o interesse de Mindlin por estes espaços de produção 
vinculados à indústria da guerra.

Detroit, onde permaneceu até 1931. Entre 1933-35, trabalhou como arquiteto e planejador local 
para o Department of the Interior em Washington, D.C., tendo desenhado museus e unidades ad-
ministrativas nos parques nacionais e históricos do país. A partir de 1935, associado ao engenheiro 
Eberle Smith, constituiu o escritório Lyndon & Smith, que foi responsável pela construção de trinta 
escolas, entre elas a primeira escola moderna dos Estados Unidos, construída em Northville, além 
de dois projetos de habitação social. Em 1942, entretanto, a sociedade foi desfeita e Lyndon iniciou 
sua carreira independente em Los Angeles. Cf. Maynard Lyndon papers, Architecture and Design 
Collection. Art, Design & Architecture Museum; University of California, SantaBarbara.Disponível 
em:http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8jh3k52/entire_text/
86. Carta de Maynard Lyndon a Henrique Mindlin. Los Angeles, 1944, 2p. Acervo Katia Mindlin Leite-
-Barbosa.
87. Carta de George Dudley a Henrique Mindlin. Washington, 30 de setembro de 1943, 2p. Acervo 
Katia Mindlin Leite-Barbosa.
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Por fim, em carta comentando da visita a Detroit, Goodwin 
sugeriu que ele fosse visitar Cranbrook, o complexo educacional 
situado nos arredores da cidade, cuja escola de arquitetura era 
dirigida por Eliel Saarinen, autor do projeto do campus, e na qual 
lecionara o próprio Albert Kahn88. Ele pediu que Mindlin enviasse 
saudações aos Saarinens – pois naquele momento, após retornar de 
uma viagem para a Europa, o recém-graduado Eero Saarinen lecio-
nava na escola ao lado de seu pai – e ao escultor sueco Carl Milles, 
que também era professor na instituição. Além disso, Goodwin 
recomendou que Mindlin visitasse o recém-concluído museu de 
arte, projetado por Saarinen pai.89

Pouco tempo depois de seu regresso da América, Mindlin 
proferiu uma conferência no auditório da Biblioteca Municipal 
de São Paulo, na noite do dia 18 de abril de 1944, a convite do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil, e sob o patrocínio da União 
Cultural Brasil-Estados Unidos e do Departamento de Cultura do 

88. A Cranbrook Academy of Art, que oferecia cursos de arquitetura, arte e design, teve entre seus 
alunos mais célebres, Charles and Ray Eames, Harri Bertoia e Florence Knoll.
89. Carta de Philiph Goodwin a Henrique Mindlin. Washington, 22 de outubro de 1943, 2p. Acervo 
Katia Mindlin Leite-Barbosa.

38. Certificado filiação de Henri-
que Mindlin na American Society 
of Planning Officials, 1944
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município, representados no evento por Rone Amorim e Francisco 
Pati respectivamente. O tema proposto não poderia ser mais perti-
nente, “Arquitetura norte-americana vista por um brasileiro”, afi-
nal estivera nos EUA, em missão da Coordenação de Mobilização 
Econômica e apoiado pelo governo de Washington.90

Mindlin iniciou seu discurso pelo reconhecimento da mag-
nífica hospitalidade recebida durante a viagem, antes de prosse-
guir com suas impressões acerca da arquitetura norte-americana, 
especialmente aquela interessada em criar um ambiente no qual o 
homem teria de viver não apenas como indivíduo, mas como ele-
mento social. As anotações manuscritas, que provavelmente ser-
viram de roteiro para sua apresentação, nos permitem avaliar o 
impacto recebido por ele:

“História do americano voltando do Brasil - mesmo 
caso – todas lembranças se seguem de reconhecimento 
e saudade, de profunda gratidão pela excepcional hos-
pitalidade americana, que em oito meses de viagem mal 

90.“A arquitetura nos Estados Unidos”, O Estado de S. Paulo, 19 de abril de 1944, p.7.

39. Henrique Mindlin em 
conferência na Biblioteca 
Municipal de São Paulo em 
18 de abril de 1944.
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admite um dia ou uma noite sem programa interessante, 
ou uma refeição sem companhia. Não é, portanto, pos-
sível, exprimir meu juízo. Não fosse a irresistível tenta-
ção de aceitar o honroso convite desta noite, não fosse a 
imposição amiga de E. Kneese de Melo, delegado em São 
Paulo do IAB e eu não me abalançaria a vir a público 
trazer impressões de viagem.

Entretanto, não quero pedir que voltem para casa – que-
ro apenas frisar a impossibilidade de conclusões defini-
tivas, de impressões categóricas, em tão curto período, 
diante de um pais tão vasto, tão cheio de aspectos con-
traditórios, de varias facetas em cada problema que se 
examine. O que se pode fazer é transmitir as impressões 
espontaneamente retidas esperando que as conclusões 
se formem por si mesmas.

Para um arquiteto, como para qualquer outra pessoa, a 
América do Norte é um pais profundamente impressio-
nante. A escala gigantesca de tudo, o tamanho, a imen-
sidão dos recursos que se nota em toda parte, domina 
todas as outras primeiras impressões. A opulência de 
recursos técnicos, a riqueza transbordante de um país 
de 130 milhões de consumidores. [...]

Dentro deste ambiente, a arquitetura tem de se desta-
car por grandes realizações, por um volume enorme, 
por uma riqueza fabulosa. Mas ao se comparar o passa-
do com o presente, sobretudo, sobressai numa direção, 
numa orientação – o desenvolvimento do sentido social, 
a ampliação do conceito da arquitetura, etc. etc.

A marcha dessa ideia – o deslocamento do centro de 
gravidade das realizações arquitetônicas de grandes 
fortunas privadas para a massa anônima do povo – for-
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ma o fundo do panorama que atrai o arquiteto. Não é 
um fundo plácido – ao contrário, complexo, pois a for-
mação norte-americana está por demais ligada a um 
individualismo sem limites para aceitar logo um ponto 
de vista coletivo. São porém grandes as dificuldades de 
toda ordem.”91

Destacou, ainda, o esforço constituído desde a época do New 
Deal, no sentido do planejamento intensivo em todos os níveis 
(municipal, regional, estadual e nacional), exigindo uma visão de 
conjunto e prezando pelo interesse coletivo. Dentre aquelas rea-
lizações que mais o haviam impressionado estavam o conjunto 
de represas construídas pela Tennessee Valley Authority (TVA) e 
os alojamentos em larga escalas edificados pela Federal Housing 
Administration (FHA). Ou conforme suas palavras:

“Aliás, assim como a guerra desenvolveu a cirurgia, assim 
a sua devastação abre uma oportunidade para a arquite-
tura e o urbanismo. A necessidade de pensar no período 
de após-guerra veio reforçar o ímpeto com que se iniciou, 
desde o New Deal, o planejamento em grande escala. Hoje, 
a despeito da incompreensão, já se impõe a ideia de plane-
jamento como uma realidade indispensável.”92

Ao final de sua apresentação, ainda mencionou a importância 
das escolas de arquitetura norte-americanas, os grandes mestres93 

91. MINDLIN, Henrique. “História do americano voltando do Brasil.”. Anotações manuscritas em pa-
pel timbrado da Coordenação da Mobilização Econômica, s. d, pp.1-8. Acervo Katia Mindlin Leite-
-Barbosa.
92. Idem, ibidem.
93.“Frank Lloyd Wright - o maior dos arquitetos vivos – Taliesin, centro de revolta contra o conven-
cional - aos 76 anos ainda personalidade dominante. Mies van der Rohe - o mais puro dos grandes 
arquitetos alemães – exigindo dos seus alunos uma precisão no desenho que não os põe loucos – 
numa simples parede a posição d e cada tijolo individual Moholy Nagy – espírito sempre em ebulição, 
imaginoso, mestre consumado no manejo dos espaços que se penetram, na pintura, na escultura, 
na arquitetura Gropius – em Harvard, o gigante da Bauhaus, o homem que mais fez pela integração 
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e a qualidade dos projetos de edifícios industriais e residenciais. 
Segundo Mindlin,

“A renovação do pensamento arquitetônico também se 
processa nas escolas – essas são hoje centro de grande 
interesse – americanos – europeus – programas novos 
- problemas reais - contato com a técnica de cada dia 
- Casas pré-fabricadas – Uma visita às grandes escolas 
é uma verdadeira peregrinação – fonte de inspiração e 
idealismo para o profissional – na verdade a experiên-
cia mais excepcional desta viagem. [...]

Desses centros já saiu um grupo brilhante de moços – 
gente profundamente capaz, com a qual um arquiteto 
brasileiro se sente à vontade, pois estão livres de qual-
quer mofo acadêmico e – embora sem as oportunidades 
de realizar que temos aqui – estão perfeitamente ínte-
gros nos ideais da nova arquitetura. [...]

Esses moços ainda nada puderam fazer que se compa-
re aos grandes edifícios públicos modernos do Rio de 
Janeiro. Mas nas residências modernas, que já se con-
tam em grande numero, o seu trabalho tem uma qua-
lidade de direção, de simplicidade sincera que podería-
mos aproveitar. Perto de certas discretas residências de 
milionários americanos algumas casas de estilos híbri-
dos que se ostentam nas avenidas de São Paulo e do Rio 
mais parecem demonstrações de más modas do que de 
gosto ou prosperidade.

da arquitetura e da indústria Saarinen – o finlandês que formou nos EEUU numa das escolas mais 
solidas de urbanismo e arquitetura – só chegando a usar papel de desenho quando o problema se 
acha perfeitamente examinado em 3 dimensões, em um modelo fiel da realidade. Neutra – o arqui-
teto mais coerente da costa do Pacífico – que prenunciador da estandardização e pré-fabricação”. 
Idem, ibidem.
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Perto de muitas casas confortáveis e simples que se 
encontra nos EEUU, muitas das nossas residências pare-
cem estar sempre de “camisa de peito duro” [...]

Na arquitetura industrial também se nota um progresso 
enorme. Processa-se hoje que a fábrica seja um lugar 
não só saudável, como agradável, além de eficiente. 
Nessa parte é preciso citar Albert Kahn, que revolucio-
nou esse capítulo[...]”94

Entre a grandiosidade de suas realizações e as flagrantes con-
tradições que evidenciavam, os Estados Unidos pareciam oferecer 
ao arquiteto brasileiro algumas lições a serem recolhidas: se no 
contraponto com a produção brasileira contemporânea não se dis-
cerniam obras de arquitetura pública de grande valor, a organi-
zação ali de um sistema de planejamento territorial em distintas 
escalas de poder, bem como a eficiência de suas realizações priva-
das, de moradias a fábricas, ofereciam ao estrangeiro um panorama 
dos mais empolgantes.

94. Idem, ibidem.
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40. Anotações de Mindlin, “Amer. 
voltando do Brasil”, s.d.
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3. Viagem a uma América dividida:    
Vilanova Artigas, 1946-47

3.1. Formação, prática e política

A atuação profissional de João Batista Vilanova Artigas tal-
vez tenha sido aquela que, entre os arquitetos de São Paulo, mais 
tenha recebido a atenção dos pesquisadores ao longo dos últimos 
vinte anos, sobretudo a partir de recortes monográficos a respei-
to de sua biografia e obra. Ora produzida no âmbito acadêmico1, 
ora inserida em um contexto mais amplo de divulgação de sua 

1. BUZZAR, Miguel A. João Batista Vilanova Artigas: elementos para compreensão de um cami-
nho da arquitetura brasileira -1938-1967. São Paulo: FAU-USP, 1996 (Dissertação de mestrado); 
THOMAZ, Dalva E. Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição a arquitetura brasileira. São 
Paulo: FAU-USP, 1997 (Dissertação de mestrado); CORREA, Maria Luiza. Artigas: da ideia ao dese-
nho. São Paulo, FAU-USP, 1998 (Dissertação de mestrado); KAMITA, João M. Vilanova Artigas. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2000; IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas: duas viagens. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2002; GABRIEL, Marcos F. Vilanova Artigas: uma poética traduzida. São Carlos: EESC-USP, 
2003 (Dissertação de mestrado); SUZUKI, Juliana H. Artigas e Cascaldi: arquitetura em Londrina. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2003; THOMAZ, Dalva E. Artigas: a liberdade na inversão do olhar; moderni-
dade e arquitetura brasileira. São Paulo: FAU-USP, 2005 (Tese de doutorado); JUCÁ, Christina B. de 
M. João Batista Vilanova Artigas, arquiteto: a gênese de uma obra (1934-1941). Brasília: DH-UnB, 
2006 (Dissertação de mestrado); PETROSINO, Maurício M. João Batista Vilanova Artigas - residências 
unifamiliares: a produção arquitetônica de 1937 a 1981. FAU-USP, 2009 (Dissertação de mestrado); 
MEDRANO, Leandro e RECAMÁN, Luiz. Vilanova Artigas: habitação e cidade na modernização brasi-
leira. Campinas: Editora da Unicamp, 2013; CONTIER, Felipe de A. O edifício da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo na Cidade Universitária: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas. São 
Carlos: IAU-USP, 2015 (Tese de doutorado); SIQUEIRA, Renata M. A inserção da FAUUSP no campo 
de arquitetura e urbanismo em São Paulo: as contribuições de Anhaia Mello e Vilanova Artigas. São 
Paulo: FAU-USP, 2015 (Dissertação de mestrado).
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produção2, é a partir de algumas interpretações e análises de sua 
trajetória atualmente já consolidadas pela historiografia da arqui-
tetura moderna brasileira, que iremos nos apoiar para reconstituir 
algumas passagens importantes de sua trajetória até 1946, quando 
embarcou para os Estados Unidos na condição de bolsista da John 
Simon Guggenheim Memorial Foundation.

Neste sentido, não nos pareceu interessante recapitular cada 
um desses trabalhos particularmente, a luz de uma revisão biblio-
gráfica acerca dos estudos sobre Vilanova Artigas. Pelo contrário, 
o nosso propósito aqui é de tomá-los como referências fundamen-
tais para iluminar aspectos importantes da sua formação e sua prá-
tica nos anos que antecedem a viagem.

É possível constatar que o início de sua trajetória, de certa 
maneira, coincidiu com o próprio desenvolvimento da história polí-
tica do Brasil naquele período, isto é, sua atuação praticamente se 
desenvolveu durante a vigência do Estado Novo e a partir de um 
relativo clima de isolamento, impulsionado também pela eclosão 
da Guerra. Entre 1937, quando se diplomou engenheiro-arquiteto 
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo3 e iniciou 
suas atividades como construtor em sociedade com o engenheiro 
civil e ex-colega Duílio Marone, e 1944, ano em que se estabeleceu 
como arquiteto autônomo, contando com a colaboração do então 
estudante Carlos Cascaldi e o também engenheiro civil e ex-colega 
Otacílio Pouza Sene, a sua atuação esteve marcada por experiên-
cias muito variadas. 

Segundo Dalva Thomaz, é possível reconhecer em sua prática 
profissional, até pelo menos 1953, um certo comprometimento com 
certas experiências arquitetônicas do período, fosse pelo contato 

2. FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/Fundação 
Vilanova Artigas, 1997; RIBEIRO, Ana Isabel (coord.). A cidade é uma casa. A casa é uma cidade. Vila-
nova Artigas arquitecto. Almada: Casa da Cerca/Fundação Vilanova Artigas, 2001; OHTAKE, Ricardo 
(ed.). Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2003; ARTIGAS, Rosa. Vilanova Artigas. São 
Paulo: Terceiro Nome, 2015.
3. Sobre a formação do engenheiro-arquiteto em São Paulo nos anos 1930, ver: FICHER, Sylvia. Os 
arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo. São Paulo: Edusp, 2005.
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com outros arquitetos como Oswaldo Bratke, Gregori Warchavchik 
ou mesmo Frank Lloyd Wright, ou ainda pelo trânsito por variadas 
tendências da arquitetura, nacionais ou internacionais, do ecletis-
mo ao modernismo. Para a pesquisadora, somente a partir de 1956, 
é que sua obra começa a se afastar dos referenciais adotados até 
então, e em especial, da arquitetura moderna praticada no Rio de 
Janeiro, constituindo-se em um momento de revisão crítica de sua 
produção e investigação de uma linguagem alternativa.4 

Nascido em 23 de junho de 1915 em Curitiba, Artigas passou 
praticamente toda sua infância no interior do Paraná, no pequeno 
vilarejo de Teixeira Soares, para onde sua mãe, D. Alda Vilanova,  
e seus irmãos, Giocondo e Joel, haviam se mudado logo após o 
falecimento de seu pai em 1920. Neste contexto, é de se desta-
car o importante papel desempenhado por D. Alda na educação de 
seus filhos, uma vez que ela havia se tornado professora na escola 
pública local, e que garantiu que o curso primário fosse concluído 
a bom termo. Entretanto, sem a perspectiva de continuar o ginásio 
em Teixeira Soares, o jovem estudante foi enviado para a casa dos 
avós maternos em Curitiba, onde passou toda sua adolescência e 
concluiu o curso secundário e depois, ingressou na Escola Federal 
de Engenharia do Paraná em 1932, onde iniciou sua formação aca-
dêmica. A mudança do jovem estudante para São Paulo se deu no 
ano seguinte e em 1934 consegue a transferência para o curso de 
engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica.5

Durante os últimos anos de sua graduação na Poli, Artigas se 
matriculou num curso noturno de desenho livre que era oferecido 
pela Escola de Belas Artes, o que lhe permitiu explorar seu interes-
se pela expressão artística. Este contato do jovem estudante com o 
grupo de artistas, artesãos e trabalhadores que participava desses 
encontros diários para a prática do desenho, a partir de sessões de 
modelo vivo, parece ter sido decisiva em sua formação, não só por 

4. Dalva Thomaz. Um olhar sobre Vilanova Artigas, pp.23-24.
5. Idem, ibidem, pp.30-42.
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se contrapor ao ambiente excessivamente acadêmico e formal da 
Poli, mas por ter possibilitado sua aproximação e convivência com 
os membros do grupo artístico que posteriormente se  tornou conhe-
cido como “Família Artística Paulista” ou “Grupo Santa Helena”, em 
alusão ao palacete de mesmo nome localizado na Praça da Sé, onde 
se reuniam para discussão e experimentação em torno da arte, do 
desenho, da pintura, da escultura, mas também de política.6 

Esses encontros no Edifício Santa Helena já vinham ocor-
rendo pelo menos desde de 1935 e contavam com a participação 
de Francisco Rebolo, Mario Zanini, Alfredo Rullo Rizzotti, Fulvio 
Pennachi, Aldo Bonadei, Clóvis Graciano, Alfredo Volpi, Tomás 
Santa Rosa, Rafael Galvez, Tereza D’Amico, Virginia Camargo (que 
futuramente se tornaria sua companheira), entre outros artistas que 
iniciavam suas práticas nesse universo de investigações plásticas e 
permanentes descobertas artísticas. A intensa atividade colabora-

6. Idem, ibidem, pp.43-50.

1-2. Carteira de Identidade 
de João Batista Vilanova Ar-
tigas, 1934.
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tiva do grupo, inclusive, pôde ser evidenciada a partir de exposi-
ções que participaram determinados integrantes entre 1937 e 1940, 
inclusive o próprio Artigas, com alguns de seus desenhos.7

Se o envolvimento do jovem estudante junto ao grupo de 
artistas durante aqueles anos teve um papel eminentemente forma-
tivo no que diz respeito ao seu interesse pelas questões artísticas, 
o mesmo podemos dizer de sua experiência como desenhista, entre 
os anos de 1935 e 1937, no estágio realizado na construtora de dois 
jovens engenheiros-arquitetos formados pela Escola de Engenharia 
Mackenzie, Oswaldo Arthur Bratke e Carlos Botti. Mais especifica-

7. Sobre as atividades em torno da Família Artística Paulista, ver: LOURENÇO, Maria Cecília França. 
Maioridade do moderno em São Paulo, anos 30/40. São Paulo: FAU-USP, 1990 (Tese de doutorado); 
ALMEIDA, Paulo Mendes de. De Anita ao museu. São Paulo: Perspectiva, 1976; MOTTA Flavio L. Tex-
tos informes. São Paulo: FAU-USP, 1971. E mais especificamente sobre o contato de Artigas com o 
grupo, ver: THOMAZ Dalva. Um olhar sobre Vilanova Artigas. São Paulo: FAU-USP, 1997 (Dissertação 
de mestrado); GABRIEL, Marcos F. Vilanova Artigas: uma poética traduzida. São Carlos: EESC-USP, 
2003 (Dissertação de mestrado).

3. Desenho de  observação, 
Vilanova Artigas, outubro 
1939.
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mente, no quesito de sua aproximação com as questões práticas da 
profissão, complementando em parte o aprendizado adquirido na 
academia. Para Dalva Thomaz, foi no rigoroso ambiente da empre-
sa “Bratke & Botti” que Artigas iniciou seus primeiros contatos com 
o universo da prática, desenvolvendo a linguagem do projeto e o 
exercício de padrões de detalhamento, aproximando-se dos mate-
riais, das técnicas construtivas e da própria execução das obras.8 E 
mais ainda, para além do aprendizado e do instrumental adquiri-
dos, a experiência junto à construtora parece ter contribuído para 
sua prática posterior, ao possibilitar o enfrentamento da própria 
autonomia profissional, a partir dos parâmetros e organização ado-
tados, Artigas assim se referiu, em um depoimento datado do final 
de sua vida:

8. Sobre a atuação de Bratke, ver: SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: ProEditores, 
1997; CAMARGO, Monica Junqueira de. Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo 
Arthur Bratke. São Paulo: FAU-USP, 2000 (Tese de doutorado).

4. Projeto de residência da 
Marone e Artigas, s.d.
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“Eu já tinha uma prática de arquitetura quando fui 
trabalhar com o Marone em 37. Eu já sabia fazer tudo 
direitinho, conhecia os mestres de obra, sabia o nome 
deles um por um, sabia o trabalho que eles executa-
vam, tinha amizade com eles, tinha um relacionamento 
com a construção. Eu sabia como executar um dese-
nho simplificado [...] Fazia o desenho do telhado de 
modo simplificado, as fundações, colocava a ventilação 
permanente. Isso tudo eu aprendi e fazia no escritório 
do Bratke. Na escola a gente não aprendia nada disso. 
Ninguém sabia como se fazia uma planta para ser apro-
vada na Prefeitura.”9

A perspectiva profissional da firma “Marone & Artigas 
Engenheiros”, nesses primeiros anos da sociedade, se restringia 
sobretudo a encomendas particulares: pequenas obras e projetos de 
residências. No entanto, paralelamente a sua atuação junto à cons-
trutora, Artigas acabou também se envolvendo com projetos de uma 
outra escala, sobretudo a partir do convite para integrar a equipe da 
Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de São Paulo, feito 
em 1938 por Alexandre de Albuquerque, seu antigo professor.10 

E apesar de passageira, com menos de um ano de duração, 
esta experiência representou não só uma possibilidade de aproxi-
mação com os problemas da cidade de São Paulo e seu respecti-
vo enfrentamento a partir de grandes projetos urbanos, mas tam-
bém uma oportunidade de trabalhar em parceria com o arquiteto 
Gregori Warchavchik no projeto para o concurso do Paço Municipal 
de São Paulo, promovido pelo então prefeito Prestes Maia em abril 
de 1939, e no qual obtêm o segundo lugar com o projeto “Praça 
Cívica”. A proposta apresentada pela dupla mereceu destaque não 
somente por parte do júri mas também por parte da imprensa local, 

9. Depoimento a José Luiz Teles dos Santos em 16 de julho de 1980. Apud Dalva Thomaz, op. cit., p.53
10. Sobre Alexandre Albuquerque, ver Sylvia Ficher, Os arquitetos da Poli ensino e profissão em São 
Paulo. São Paulo: Edusp, 2005, pp.99-113.
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tendo inclusive participado da exposição dos projetos finalistas no 
Teatro Municipal. Ainda nesse mesmo ano, ambos participaram de 
outra concorrência pública, desta vez para a remodelação da Praça 
da Republica, com um projeto que acabou sendo descartado pela 
comissão julgadora.11 

Sem dúvida, o envolvimento de Vilanova Artigas nesses 
dois concursos públicos, para além de sua relação profissional com 
Warchavchik, significou uma projeção do desconhecido arquiteto 
no mercado de trabalho, ultrapassando o restrito ambiente de atu-
ação junto à construtora. De acordo com Dalva Thomaz, embora os 
primeiros projetos e obras realizados em parceria com Marone esti-
vessem pautados por um repertório de “variações ecléticas”, ainda 
vinculados a valores estéticos locais, é possível que o contato com 
Warchavchik tenha despertado no jovem arquiteto uma ampliação 
dos referenciais arquitetônicos, distantes inclusive daqueles apre-

11. Dalva Thomaz, op. cit., pp.56-63. Ainda sobre a parceria entre Warchavchik e Artigas, ver: LIRA, 
José. Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2011, pp.367-378.

5. Proposta para o concuro 
para o Paço Municial, 1939.
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endidos quando estudante da Politécnica ou da experiência junto a 
firma de Bratke. 

E mais ainda, a positiva repercussão do resultado do concur-
so para o Paço Municipal pode ter contribuído para sua contratação 
pela Escola Politécnica, no início de 1940, a partir do convite feito 
pelo ex-professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, para se tornar seu 
assistente na cadeira “Composição Geral e Estética”, junto às disci-
plinas “Composição Geral I e Estética” (3o ano), “Composição Geral 
II e Estética” (4o ano) e “Composição Geral III e Estética. Urbanismo” 
(5o ano).12 A colaboração de Artigas nas disciplinas do curso de 
engenheiro-arquiteto ministradas pelo seu antigo professor se deu 
muito mais pela orientação nas atividades práticas desempenha-
das pelos alunos nos ateliês do que por uma contribuição teórica, 
sobretudo aquelas preocupações relacionadas ao campo do urba-
nismo, que ainda eram de responsabilidade de Anhaia Mello. 13  

Se a aproximação do jovem professor com os estudan-
tes se estabeleceu principalmente através da discussão de ques-
tões relacionadas a tectônica, a experiência profissional acumu-
lada na “Marone & Artigas Engenheiros” parece ter contribuído 
para enfrentar com mais desenvoltura essa nova responsabilidade. 
Afinal, uma produção que reunia cerca de duzentos projetos e cem 
obras construídas entre 1937 e 1944 não era nada desprezível, e 
estava plenamente de acordo com a prática estabelecida na cidade 
de São Paulo naquele momento, e que muitas das vezes era definida 
pela associação entre dois profissionais.14

Para Dalva Thomaz, é possível reconhecer nos trabalhos 
que Artigas realizou à frente da construtora a existência de três 
momentos distintos, claramente definidos por sua expressão arqui-

12. Sobre Anhaia Mello e Artigas, ver Sylvia Ficher, op. cit., pp.143-153 e 295-297. Ainda sobre a 
relação entre eles, ver: SIQUEIRA, Renata M. A inserção da FAUUSP no campo de arquitetura e urba-
nismo em São Paulo: as contribuições de Anhaia Mello e Vilanova Artigas. São Paulo: FAU-USP, 2015 
(Dissertação de mestrado); CONTIER, Felipe de A. O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
na Cidade Universitária: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas. São Carlos: IAU-USP, 
2015 (Tese de doutorado).
13. Dalva Thomaz, op. cit., pp.63-69. 
14. Idem, ibidem, pp.71-75
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tetônica. O primeiro deles, que coincide com os primeiros anos da 
firma, e corresponde aos trabalhos realizados em 1937 e 1938, em 
sua maioria residências cujas soluções acabaram por incorporar 
repertório eclético tão em voga, sobretudo para atender o gosto 
da clientela local constituída por uma ascendente classe média. 
Não havia qualquer referência que o aproximasse dos pioneiros da 
arquitetura moderna em São Paulo, tampouco dos arquitetos cario-
cas também atraídos pela nova linguagem. Era uma produção, de 
certo modo, afinada com o panorama da arquitetura paulistana 
produzida naqueles anos, e que havia tomado contato durante sua 
passagem pelo  escritório de Bratke.15

O segundo momento incidiu sobre os projetos realizados no 
período entre 1939 e 1941, e pode ser caracterizado por algumas 
tentativas de experimentação. A colaboração com Warchavchik 
durante o ano de 1939 provavelmente possibilitou a ampliação 
dos seus referenciais práticos e teóricos, sobretudo em termos de 
uma pesquisa arquitetônica, e permitiu novos horizontes para sua 
intervenção projetual posterior, mais alinhada com certos aspec-
tos da modernidade arquitetônica. Segundo hipótese levantada pela 
pesquisadora, talvez tenha sido nesse momento que Artigas tomou 
contato com a obra de Frank Lloyd Wright. Se a proximidade de 
Warchavchik com a obra do arquiteto norte-americano vinha de 
longa data, pelo menos desde sua visita ao Brasil em 193116, é bem 
pouco provável que Artigas não tivesse tido contato com as praires 
houses ou mesmo com a Fallingwater durante o período em que 
esteve envolvido com o concurso do Paço Municipal, ou ainda pelo 
interesse compartilhado com Jacob Ruchti, estudante do Mackenzie 
que colaborou como desenhista na equipe.17

15. Idem, ibidem, pp.76-85.
16. Sobre a relação de Wright e o Brasil, ver: IRIGOYEN, Adriana, Wright e Artigas: duas viagens, 
pp.23-67.
17. Dalva Thomaz, op. cit., pp.86-98. Sobre o contato de Artigas com Ruchti, ver: RUCHTI, Valéria. 
Jacob Ruchti, a modernidade e a arquitetura paulista (1940-1970). São Paulo: FAU-USP, 2011 (Dis-
sertação de mestrado).
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Para além destas impressões, também devemos levar em con-
sideração o contexto histórico naquele período. Com a eminente 
deflagração do conflito mundial, os vínculos culturais e econômi-
cos com a Europa acabariam por ficar prejudicados, ao passo que a 
presença dos Estados Unidos no continente americano começou a 
ser cada vez mais ostensiva, fosse pela força de sua política exter-
na, fosse pela sua situação econômica favorável, importando maté-
ria-prima dos países da América Latina e exportando seus produtos 
industrializados para a região.18 E desta maneira, uma aproximação 
mais efetiva das tendências de arquitetura norte-americana não 
deveriam ser desconsideradas.19

Já o terceiro momento, por sua, vez, se refere a produção 
desenvolvida entre os anos 1941 e 1943 e cujos projetos parecem 
se afastar definitivamente dos anos iniciais da construtora, distin-
guindo-se na busca de outra linguagem, talvez mais claramente 
permeável às referências wrightianas, a ele formalmente reveladas 
por uma “moral construtiva” definida a partir das condições locais, 
da tecnologia disponível, do uso correto dos materiais empregados 
(madeira, tijolo sem revestimento, pedra bruta e, eventualmente, 
concreto armado), por uma volumetria geométrica de aparência 
simples mas associada a grandes planos de cobertura (telhados 
e beirais), por um melhor agenciamento dos espaços, conferindo 
maior fluidez aos ambientes internos. As duas obras mais paradig-
máticas desse período foram, sem dúvida, a “casinha” construída 
para ele e Virgínia, no Campo Belo, em 1942, e a residência Rio 
Branco Paranhos, no Pacaembu, em 1943.20

18. Sobre as relações entre os EUA e o Brasil neste período, ver: TOTA, Antonio Pedro. O imperialismo 
sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São Paulo: Companhia da Letras, 
2000; TOTA, Antonio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockfeller e o Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2014. 
19. Sobre as relações entre a arquitetura moderna norte-americana e brasileira entre 1939 e 1960, 
ver: IRIGOYEN DE TOUCEDA, Adriana. Da Califórnia a São Paulo: referências norte-americanas na 
casa moderna paulista 1945-1960. São Paulo: FAU-USP, 2005 (Tese de doutorado); HORMAIN, Dé-
bora da Rosa R. L. O relacionamento Brasil – EUA e a arquitetura moderna: experiências comparti-
lhadas, 1939-1959. São Paulo: FAU-USP, 2012.
20. Dalva Thomaz, op. cit., pp.101-114.
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6. Cortes da primeira re-
sidência do arquiteto, São 
Paulo, 1942.

7. Residência Rio Branco 
Paranhos, São Paulo, 1943. 
Foto: Gustavo Neves da Ro-
cha Filho.
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Um outro projeto deste mesmo ano, também localizado em 
terreno com topografia acidentada no bairro do Pacaembu, mere-
ce alguns comentários. Trata-se da residência Luiz Antônio Leite 
Ribeiro, que apesar de ainda apresentar certo repertório formal das 
casas de subúrbio do arquiteto norte-americano, é possível verificar 
a presença de outros materiais como o uso do concreto aparente 
(no balcão envidraçado que se projeta em balanço para o vale), os 
muros de concreto ciclópicos e a as telhas de fibrocimento, prenun-
ciando de certa maneira a revisão de linguagem que se verificou 
nos anos seguintes.21

21. Não deixa de ser interessante notar que este foi o único projeto de Artigas publicado no número 
especial dedicado ao Brasil da revista norte-americana The Architectural Forum – Magazine of buil-
ding, em dezembro de 1947, p.94. Segundo os editores, “This Sao Paulo hillside house is supported 
by massive foundation walls of poured stone and concrete acting as a giant truss which carries the 
entire house. While the lightly framed living floor is cantilevered and opened wide to the view, the 
bedroom wing of reinforced concrete and brick faces the street—both for orientation and protec-

8. Residência Luiz Antônio 
Leite Ribeiro, São Paulo, 
1943. Foto: Dmitri Kessel 
(setembro de 1947).
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Entretanto, a partir de meados de 1944, é possível acompa-
nhar o movimento de Artigas em outra direção, assumindo uma 
linguagem que viria a aproxima-lo da produção do grupo de 
arquitetos modernos do Rio de Janeiro em vias de consagração. 
Afinal, com a publicação de Brazil Builds, em 1943, o catálogo 
da exposição organizada por Philip Goodwin, no Museu de Arte 
Moderna (MoMA) de Nova York, a arquitetura moderna produzida 
no Rio de Janeiro não só se difundiu internacionalmente como 
brasileira, mas também se consagrou enquanto rumo para arqui-
tetura moderna no Brasil.22 Neste sentido, são muito precisos os 
comentários de Luiz Saia e Mário de Andrade, em artigos publica-
dos respectivamente n’O Estado de S. Paulo, no dia 17 de março, 
e na Folha da Manhã, no dia 23 de março de 1944, por ocasião 
na abertura da exposição itinerante recém-inaugurada na Galeria 
Prestes Maia.23 

Para Saia, ainda que a despeito da importância assumida 
pela arquitetura moderna brasileira no enfrentamento das ques-
tões contemporâneas, com a presença massiva dos arquitetos do 
Rio de Janeiro, não se justificava a ausência tão sentida das “expe-
riências interessantes de arquitetura residencial” que vinham sen-
do feitas por Artigas na cidade:

“O que aparece em primeiro lugar é que os arquitetos 
modernos brasileiros, justamente por serem modernos, 
adotaram uma atitude mais racional em relação aos 
problemas das edificações que projetam. Em vez de par-

tion against the prevailing night breeze. Both design and construction are economical—note, for 
instance, the concentration of all plumbing around a single three-story stack-—although its cost of 
$12,000 (1943) is fairly expensive in Brazilian terms.”. Há ainda, na referida publicação, uma nota 
informando que o arquiteto havia acabado de completar sua “Guggenheim Fellowship” no país.
22. Dalva Thomaz, op. cit., pp.120-125. Sobre a publicação que instaurou uma matriz historiográfica 
para a arquitetura moderna brasileira, ver: COSTA, Eduardo A. ‘Brazil builds’ e a construção de um 
moderno, na arquitetura. Campinas: IFCH-Unicamp, 2009.
23. SAIA, Luiz. “Brazil Builds”, O Estado de S. Paulo, 17 de março de 1944, p.4; ANDRADE, Mário de. 
“Brazil builds” in XAVIER, Alberto (org.) Depoimentos de uma geração – arquitetura moderna brasi-
leira. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. pp.177-181.
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tirem das fachadas e dos planos convencionais, procu-
ram resolver os problemas reais que as circunstâncias 
de sociedade, de clima e material impõem. Assim vemos 
num grande número de edifícios modernos, principal-
mente no Rio de Janeiro, onde os problemas de luz, ven-
to e calor são mais sensíveis, o aparecimento do quebra-
-luz em várias modalidades de aplicação. [...]

Um detalhe que deve logo chamar a atenção dos paulis-
tas é a pobreza da nossa arquitetura moderna compa-
rada com a do grupo carioca. A quantidade enorme de 
construções em São Paulo devia justificar uma percen-
tagem maior de peças modernas aqui, o que infelizmen-
te não se verifica. [...]”24

Mário, por sua vez, reconheceu a existência de uma “esco-
la” de arquitetura moderna, a carioca, e que tinha em Lucio Costa 
seu papel de liderança, ainda que algumas manifestações pioneiras 
em São Paulo, como a casa de Warchavchik, também merecesse 
atenção. Ou ainda, “uma morada de Artigas e jamais uma moradia 
neocolonial”, digna de uma “casa moderna legítima”, e que estaria 
entre “as arquiteturas mais sublimes”, juntamente com o egípcio e 
o renascimento florentino.25

Não há dúvida de que o envolvimento de Artigas no pro-
cesso de participação política e na organização profissional dos 
arquitetos de São Paulo, a partir de sua aproximação com Eduardo 
Kneese de Mello, também contribuiu para essa mudança de rumo 
em suas convicções. Desde o início dos anos 1940 se intensifica-
ram os esforços para a instalação de um departamento paulista do 
Instituto de Arquitetos do Brasil, perspectiva inclusive que contou 
desde o início com o apoio de vários colegas de profissão como 
Oswaldo Bratke, Rino Levi, Abelardo de Souza, Léo Ribeiro de 

24. Luiz Saia, op. cit., p.4.
25. Mário de Andrade, op. cit, p.179.
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Moraes, Roberto Cerqueira César, entre outros, e que culminou na 
criação do IAB-SP, em novembro de 1943.26

Ainda de acordo com Dalva Thomaz, é difícil precisar como 
teria se dado o contato de Artigas com a experiência soviética, e que 
acabou por redefinir sua atuação política a partir desse momento. 
Para a pesquisadora, é possível associar o início de sua militância 
a partir da convivência com os colegas do Grupo Santa Helena, ou 
ainda, através de sua companheira Virgínia, que mantinha contatos 
com o movimento operário e o Partido Comunista do Brasil (PCB), 
que se encontrava na ilegalidade naquele momento. Não se pode 
também descartar a hipótese de que tenha se dado a partir do con-
vívio com um grupo de intelectuais, do qual faziam parte alguns de 
seus clientes nesta década de 1940, como os advogados Rio Branco 
Paranhos e Rivadávia de Mendonça.27 

O fim da sociedade com Duílio Marone na construtora em 
1944 representou um momento de transformação importante na 
trajetória de Artigas, na medida em que apontou para uma rede-
finição de suas expectativas profissionais, afastando-se de suas 
atribuições de construtor definidas para um engenheiro-arquiteto 
de formação naquela época, para desempenhar suas funções como 
arquiteto autônomo, ou seja, voltado para o desenvolvimento do 
projeto arquitetônico e não mais para a construção. De fato, essa 
tomada de posição em relação aos novos rumos que pretendia esta-
belecer para sua carreira profissional a partir daquele momento 
acabou por aproximar Artigas dos debates acerca dos aspectos 
sociais, políticos e culturais que animavam os arquitetos modernos 
àquela altura, e que pareciam não ter um espaço muito relevante 
em sua atuação até então, mais próxima do mercado imobiliário.28

26. Idem, ibidem., pp.126-130. Sobre a organização do campo profissional em São Paulo, ver: DE-
DECCA, Paula. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as revistas especializadas e o 
debate do moderno em São Paulo (1945-1965). São Paulo, FAU-USP, 2012 (dissertação de mestrado).
27. Dalva Thomaz, op. cit, pp.127-128. Há indicações de assim como Luiz Saia, ele ter se aproximado 
dos integralistas para pouco depois tomar o rumo oposto. Seja como for, estamos falando de um 
momento pré Guerra Fria, no qual o fascínio pelos Estados Unidos também era enorme na URSS.
28. Dalva Thomaz, op. cit, pp.130-135.
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Assim, podemos associar esta crescente mobilização dos 
arquitetos em torno do IAB-SP com o cenário de efervescência cul-
tural e política que vinha se instaurando na cidade de São Paulo 
naqueles anos. Com a previsão do fim da guerra cada vez mais 
próxima, o que se viu foi uma intensa articulação de diversos seto-
res da sociedade brasileira em torno dos novos rumos para o país, 
encetado pela luta pela redemocratização, envolvendo segmentos 
respeitáveis da intelectualidade.29 É dentro deste contexto que a 
definição de uma nova agenda profissional do arquiteto se fazia 
urgente e necessária, mais alinhada com as novas perspectivas 
desenhadas para o Brasil.

Numa entrevista concedida ao jornal Diário da Noite em 6 
de janeiro de 1945, Artigas reafirma a importância a serem tra-
tadas no 1o Congresso Brasileiro de Arquitetos, que ocorreria ao 
final daquele mês, entre os dias 26 e 30, na cidade de São Paulo. 
Segundo ele, 

“É necessário uma melhor compreensão do papel do 
arquiteto. E, também, conceitua-lo devidamente, tor-
nando clara sua função. [...]” 30

29. O 1o Congresso Brasileiro de Escritores realizado no Teatro Municipal de São Paulo, entre 22 e 27 
de janeiro de 1945, no qual se discutiu o papel do intelectual na sociedade, seu vinculo com o Estado, 
sua formação e causa, seu elo com o desenvolvimento e o progresso nacionais, pode ser entendido 
como parte destes desdobramentos. Ver a série de inquéritos realizados por Mario Neme publicado 
pelo O Estado de S. Paulo, sob o título de “Plataforma da nova geração”.
30. “O arquiteto é arquiteto e não engenheiro”. Diário da Noite, 6 de janeiro de 1945, s.p.  Esta en-
trevista foi republicada na em Depoimentos, n.1, abril de 1960, publicação organizada pelo Centro 
de Estudos Brasileiros do GFAU e que também traz um testemunho do próprio Artigas a respeito 
de suas impressões acerca do referido evento: “O 1o Congresso Brasileiro de Arquitetos, juntamente 
com 1o Congresso Brasileiro de Escritores, constitui o primeiro grito da intelectualidade brasileira 
para completar as conquistas democráticas feitas na Europa com a grande guerra. O Brasil emergia 
de um longo período em que todos os movimentos associativos estiveram, praticamente proibidos.” 
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3.2. A viagem pela Guggenheim Foundation

O ano de 1945 parece ter sido particularmente importan-
te para Artigas. Além de sua efetiva participação no I Congresso 
Brasileiro de Arquitetos, organizado conjuntamente pelos depar-
tamentos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais do IAB, foi 
o ano de sua adesão formal ao Partido Comunista do Brasil, que 
tinha voltado à legalidade em outubro depois da clandestinidade 
imposta pela ditadura do Estado Novo, e no qual passou a militar 
com bastante intensidade nos anos seguintes. Foi também no final 
deste ano, em dezembro, que ele se candidatou para uma bolsa de 
estudos da John Simon Guggenheim Memorial Foundation.31

Pelo menos desde o início da década de 1940, quando as bol-
sas deixaram de ser exclusivamente destinadas a norte-america-
nos, é que temos notícias das primeiras premiações concedidas a 
pesquisadores brasileiros pela Fundação. 

O formulário e demais documentos preenchidos pelos can-
didatos deveriam ser enviados por correio com antecipação sufi-
ciente para que chegassem até o dia 31 de dezembro de cada ano 
nas mãos do secretário-geral da Fundação, Dr. Henry Allen Moe.32 
O formulário preenchido e assinado por Artigas, datado de 10 de 
dezembro de 1945 e recebido no destino uma semana depois, apre-

31. A Fundação foi instituída por John Simon Guggenheim e sua esposa em 1925 numa homenagem 
ao filho do casal falecido três anos antes, e passou a conceder subsídios a jovens cientistas e artistas 
norte-americanos, entre 25 e 40 anos, para aprimoramento de suas pesquisas. A partir de Cf. “Brasil – 
Estados Unidos. A “Guggenheim Foundation” e America Latina. Premios conferidos a scientistas bra-
sileiros”, O Estado de S. Paulo, 2 de julho de 1940, p.4; “Fundação Guggenheim. As bolsas de estudo 
entre os Estados Unidos e os paizes latino-americanos”, O Estado de S. Paulo, 14 de agosto de 1940, 
p.8; “Fundação em memória de John Simon Guggenheim. Já estão sendo recebidas as propostas dos 
candidatos as bolsas de estudo nos Estados Unidos”. O Estado de S. Paulo, 26 de novembro de 1941, 
p.11; The John Simon Guggenheim Memorial Foundation, 1925-2000. Twenty-fifty anniversary re-
cord. New York, John Simon Guggenheim Foundation, 2001.
32. Henry Allen Moe (1894-1975), administrador e humanista, foi o primeiro diretor do National 
Endowment for the Humanities, e presidente da American Philosophical Society de 1959 a 1970. 
Como primeiro secretário, administrador, e, finalmente, presidente da Fundação Guggenheim, tra-
vou contato com figuras influentes de diversas áreas, incluindo um intenso diálogo com a América 
Latina. Integrou a Comissão para as Relações Artístas e Intelectuais Interamericanas. Disponível em 
http://www.amphilsoc.org/collections/view?docId=ead/Mss.B.M722-ead.xml
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9. Fotografia anexada ao for-
mulário da Fundação, s.d.

sentava seus dados pessoais, e aqui não deixa de ser sintomático 
que tenha assinalado no campo “ocupação atual” apenas a palavra 
“arquiteto” sem referir-se à sua atuação acadêmica junto à Poli, e 
uma descrição concisa do estudo proposto: “Arquitetura Moderna 
Americana, especialmente no sul do país”.33 

Além do formulário, Artigas encaminhou uma breve súmula 
curricular, na qual se exigia um resumo de sua educação, ante-
cedentes profissionais, projeto de estudo e uma relação de pesso-
as que pudesse fornecer informações confidenciais a seu respeito. 
Nesse documento, ele se apresentava simplesmente como arquiteto 
formado pela Escola Politécnica da USP e com a seguintes expe-
riências: “arquiteto da Secretaria da Viação e Obras Públicas” 
(1938), “concursos de arquitetura em colaboração com Gregori 
Warchavchik” (1938-39), “professor assistente  de ‘Composição 
Geral e Urbanismo’ na Universidade de São Paulo” (1940), “repre-
sentante da Escola Politécnica no Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura” (1941-43), “secretário do Instituto de Arquitetos do 
Brasil – Departamento de São Paulo” (1944), “secretário do gru-
po paulista do CIAM” e “prática profissional da arquitetura desde 
1938”. Condição esta que ele mesmo fez questão de ressaltar mais 
adiante, no referido documento: “desde então tenho trabalhado 
sozinho, em escritório próprio” e “acredito que meus trabalhos do 
escritório refletem minha atividade de pesquisa”, sugerindo até a 
possibilidade de encaminhar fotografias dos projetos caso a comis-
são julgasse pertinente.34

 Em relação ao plano de estudo proposto na ocasião do pleito, é 
interessante destacar a importância atribuída pelo arquiteto ao fato 
dos EUA terem se tornado um polo de atração e concentração de 

33. Cf. formulário enviado por João Batista Vilanova Artigas para a John Simon Guggenheim Me-
morial Foundation. São Paulo, 10 de dezembro de 1945, s.p. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial 
Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
34. Cf. documentação enviada por J. Vilanova Artigas para a John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation. São Paulo, 10 de dezembro de 1945, s.p.  Em carta de 5 de fevereiro de 1946, Allen Moe 
solicitou a Artigas o envio de fotografias de seus trabalhos para apreciação do Art Jury até o dia 15 
de maio. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
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10. Súmula curricular de Vilanova 
Artigas encaminhada para a Fun-
dação Guggenheim, 1945.
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mestres da arquitetura moderna, o que significava a possibilidade 
de oferecer outras matrizes para o desenvolvimento da arquitetura 
moderna em São Paulo, assumidamente alternativa ao Rio de Janeiro, 
onde predominava a matriz francesa, em particular Le Corbusier. 

Neste caso específico, o enfoque almejado pela pesquisa para 
a região Sul dos Estados Unidos passava tanto pelas semelhan-
ças em relação as suas condições climáticas, como também aos 
seus meios de produção, sobretudo levando-se em conta o poten-
cial industrial da capital paulista naqueles anos. Se a relação entre 
arquitetura e indústria já havia sido bastante discutida no âmbito 
do 1o Congresso Brasileiro de Arquitetos, é razoável imaginar o 
interesse de Artigas pelas questões da produção industrial em larga 
escala associada a construção, especificamente para a habitação, 
na qual ainda se trabalhava de modo artesanal. 

Por fim, ainda mencionava que o debate acerca da reorganiza-
ção dos cursos de arquitetura no Brasil poderia ser beneficiado pelo 
contato com a experiência dos arquitetos e das escolas americanas. 

Assim escreveu Artigas, em seu plano de estudo:

 “Os EE.UU. representam no momento uma grande fonte 
para estudo e investigação em arquitetura, não só pelo 
que alguns de seus arquitetos já fizeram, como também 
porque tem atualmente quase que o monopólio dos gran-
des arquitetos do mundo. F. L. Wright, Walter Gropius, 
R. Neutra, somente para começar uma grande lista. A 
influencia que estes mestres podem ter no desenvolvi-
mento da arquitetura americana, nós, brasileiros pode-
mos julgar bem, lembrando, como frequentemente faze-
mos, o efeito no Rio de Janeiro da visita de Le Corbusier. 

Já em São Paulo, a minha cidade, as cousas têm-se passa-
do de maneira bem diferente. Condições locais especiais 
têm dificultado maiores raízes para a arquitetura moder-
na. O que nos tem faltado, pretendo trazer da América.
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Para isso o sul dos EE. UU. me parece a região ideal 
para pesquisa, dadas as condições de meio físico mais 
ou menos semelhantes. O controle dessas condições e as 
soluções particulares adoptadas são generalizáveis? As 
‘Solar Houses’ de George Keck, por exemplo, despertam 
particular interesse, especialmente quando prometidas 
para a produção industrial.

Este estudo, entretanto, não deveria prender-se unica-
mente às soluções particulares que cada arquiteto ou 
grupo de arquitetos tenha dado, mas às determinantes 
culturais das soluções. O ‘carpenter’ americano levou a 
arquitetura a resolver certos problemas de maneira dife-
rente do pedreiro brasileiro. Até onde aquele auxiliou e 
sugeriu a industrialização enquanto este conservou o 
artesanato, e qual o caminho para, com a identidade 
dos problemas, generalizar as soluções com os meios de 
que dispomos. Como fundir um elemento típico da cul-
tura nórdica com outro de ascendência mediterrânea? 
Para alguns (Lucio Costa) esse é o escopo principal da 
arquitetura moderna no que tem de internacional.

 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 experiência 
que a América e seus homens me pudessem proporcio-
nar. A Universidade de São Paulo é interessada direta 
em meus estudos e providenciará para a publicação do 
que eu julgar necessário.
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O inicio dos trabalhos – setembro de 1946. Prazo - um 
ano.”35

A lista das pessoas sugeridas por Artigas para as cartas de 
recomendação que a Fundação Guggenheim solicitava era compos-
ta pelo musicólogo Carleton Sprague Smith36, pelo arquitetos Paul 
Lester Wiener e Oscar Niemeyer e pelo engenheiro civil Paulo de 
Menezes Mendes da Rocha37, que foram contatados por Allen Moe.38

O primeiro relato recebido pela fundação foi o de Wiener, que 
pela sua condição de ter viajado muito pelo Brasil e ter “conhecido 
praticamente todos os estudantes e arquitetos de São Paulo”, asse-
gurava não conhecer melhor indicação para a concessão da bolsa.39 

35. Cf. documentação enviada por J. Vilanova Artigas para a John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation. São Paulo, 10 de dezembro de 1945, s.p. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation 
/ Acervo Vilanova Artigas. 
36. Carleton Sprague Smith (1905-1994), musicólogo norte-americano, especialista na cultura his-
pânica e brasileira. Doutor em história pela Universidade de Viena, foi diretor executivo do Spa-
nish Institute em Nova York e co-fundador do Brazilian Institute da New York University. Foi adido 
cultural do consulado e professor universitário em São Paulo entre 1943 e 1946. Foi condecorado 
como cidadão honorário do Rio de Janeiro e recebeu títulos honorários da Universidade do Brasil 
e da Universidade da Bahia. Nas décadas de 1930 e 1940 aproxima-se de Mario de Andrade e Curt 
Lange por seu interesse em comum no Americanismo Musical. Disponível em http://www.nytimes.
com/1994/09/21/obituaries/carleton-sprague-smith-scholar-is-dead-at-89.html e Camargo Toni, 
Flávia; Maroti Carozze, Valquiria. Mário de Andrade, Francisco Curt Lange e Carleton Sprague Smith 
as discotecas públicas, o conhecimento musical e a política cultural. Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros, 57, dez-2013, pp. 181-204. 
37. Paulo de Menezes Mendes da Rocha (1887-1967), catedrático das cadeiras de Navegação Inte-
rior e Portos Marítimos na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desde 1940 e diretor da 
instituição entre 1943 e 1947. Disponível em http://www.poli.usp.br/pt/a-poli/historia/galeria-de-
-diretores/206-prof-dr-paulo-de-menezes-mendes-da-rocha.html
38. “O Comitê de Seleção deseja reunir as informações mais completas possível sobre o referido soli-
citante, principalmente sobre suas qualidades pessoais, seu interesse pelos estudos a que se dedica e 
sua capacidade para realizar investigações adequadas e uteis. Desejamos também solicitar a V. Excia. 
a fineza de nos informar se o tópico proposto pelo candidato é, na sua opinião, suficientemente 
importante e possue oportunidade e significação. Como necessitamos de informações detalhadas e 
refletidas, muito apreciaremos se V. Excia. se expressar com a maior franqueza possível. Dêsse modo 
colaborará V. Excia. na tarefa, nada fácil, que nos propomos de escolher os candidatos de maior mérito 
e aptidão, contribuindo assim para que a Fundação Guggenheim siga realizando os seus altos e desin-
teressados fins de promover o progresso da ciência e da arte, e de ajudar os talentos mais brilhantes 
dos países sul-americanos.” Carta de Henry Allen Moe aos pareceristas indicados pelo candidato.
39. Carta de Paul Lester Wiener para Henry Allen Moe. New York City, 15 de fevereiro de 1946. Arqui-
vo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
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E ainda complementou:

“Eu conheço pessoalmente João Batista Vilanova 
Artigas há seis anos. Durante minhas viagens como 
conferencista para São Paulo, tive a oportunidade de 
ver o seu trabalho. Ele é, sem dúvida, o jovem arquiteto 
mais promissor e talentoso em São Paulo. Ele é total-
mente dedicado ao seu trabalho e suas contribuições 
pessoais são originais. 

 Ele construiu várias casas modernas que se caracte-
rizam por inovações nunca testadas até agora e que se 
comprovaram adequadas ao longo dos anos.

Ele é uma excelente influência para a profissão de arqui-
teto em São Paulo já que ele é esclarecido e articulado 
em sua prática projetual e em sua escrita. 

 Posso veementemente endossar o plano de estudo apre-
sentado e atestar a integridade e a qualidade de João 
Batista Vilanova Artigas”40

O relato seguinte foi o de Niemeyer, que também se mostrou 
partidário da indicação do candidato, “um rapaz inteligente e apli-
cado, realmente interessado na profissão”. E a respeito do projeto de 
pesquisa proposto por Artigas, teceu o seguinte comentário:

40. “Joao Batista Vilanova Artigas has been personally known to me for six years. During my lec-
ture trips to São Paulo, I have had the occasion to see his work. He is unquestionably the most 
promising and talented young architect in São Paulo. He is completely devoted to his work and his 
own contributions are original. / He has built several modern houses that feature innovations never 
tried heretofore and which have proven sound over the years. / He is an excellent influence on the 
architectural profession in São Paulo since he is clear minded and articulate in his designing and in 
his writing. / I can whole heartedly endorse the plan of study submitted and vouch for the integrity 
and quality of study of João Batista Vilanova Artigas”. Cf. carta de solicitada pela John Simon Gug-
genheim Memorial Foundation a Paul Lester Wiener. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation 
/ Acervo Vilanova Artigas. 



173

“O Plano de Estudos está organizado de uma forma obje-
tiva, e consulta de perto as necessidades de São Paulo, 
onde a divulgação das pesquisas propostas concorreria 
para a formação de quadros profissionais mais escla-
recidos sobre a nova técnica de construir, melhorando 
condições que ainda deixam muito a desejar.

Por tudo isso parece-me de grande interesse a bolsa pro-
posta, pela contribuição que o candidato prestaria junto 
a seus colegas de profissão, com a experiência adquirida 
nos EE.UU.”41

O terceiro a se manifestar a favor foi Paulo de Menezes 
Mendes da Rocha, que enfatizou a importância da viagem dentro 
de uma perspectiva relacionada ao ensino de arquitetura:

“Como Diretor da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo, tenho conhecimento pessoal das qua-
lidades do candidato, quer como antigo aluno, quer 
como professor assistente no curso de Arquitetura 
desta Escola, e posso recomendar sua indicação para a 
bolsa em questão.

O programa de estudo proposto possue a maior opor-
tunidade e significação: trará vantagem para o desen-
volvimento da Arquitetura Brasileira e principalmen-
te para a reorganização do ensino da Arquitetura no 
Brasil, que agora se está processando.“42

41. Cf. carta de solicitada pela John Simon Guggenheim Memorial Foundation a Oscar Niemeyer. 
Rio de Janeiro, 16 de março de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo 
Vilanova Artigas.
42. Cf. carta de solicitada pela John Simon Guggenheim Memorial Foundation a Paulo de Menezes 
Mendes da Rocha, 21 de março de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo 
Vilanova Artigas.
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Por fim, o quarto e ultimo parecer foi também o mais elogio-
so em relação às características profissionais do candidato. Para 
Carleton Sprague Smith, adido cultural do consulado americano 
em São Paulo, Artigas tinha uma importante posição continental-
mente falando e, por isso deveria ser merecedor da bolsa:

“João Vilanova Artigas é, sem dúvida, um dos arquitetos 
mais brilhantes na América Latina hoje, embora apenas 
na casa dos trinta. Ele possui julgamento independente 
e originalidade. Sua mente é lúcida e, ao mesmo tempo, 
imaginativa. Artigas não está vinculado a convenções. 
Ele estuda cada problema sem noções pré-concebidas 
e suas soluções são extremamente realistas. Há tam-
bém uma qualidade pessoal em seu trabalho que lhe dá 
encanto singular. Poucos arquitetos aqui têm um conhe-
cimento técnico melhor do que Artigas; porque ele é 
um estudioso formidável, familiarizado com o trabalho 
dos homens de destaque na Europa e na América hoje. 
Para um brasileiro, Artigas é um pouco intransigente e 
idealista demais. Ele recusou-se a projetar edifícios em 
um estilo que ele considerava indigno ou impraticável, e 
que preferia ficar com seus princípios a obter lucros que 
ele poderia desfrutar se ele estivesse disposto a se com-
prometer. Esta é uma qualidade que eu respeito. Seria 
difícil encontrar um sujeito mais honesto intelectual-
mente do que João Vilanova Artigas e não posso pensar 
em alguém melhor para uma bolsa Guggenheim.”43

43. “João Vilanova Artigas is, without doubt, one of the most brilliant architects in Latin America to-
day, although only in his thirties. He has independent judgment and originality. His mind is lucid and 
at the same time imaginative. Artigas is not bound by conventions. He studies each problem without 
pre-conceived notions and his solutions are extremely realistic. There i salso a personal quality to 
his work which gives it singular charm. Few architects here have a better technical knowledge than 
Artigas; for he is a tremendous student familiar with the work of the outstanding men in Europe and 
America today. For a Brazilian, Artigas is a little uncompromising and over idealistic. He has refused 
to plan buildings in a style which he considered unworthy or impractical, and he would rather stick 
to his principles than make profits which he might enjoy if he were willing to compromise. This is 
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É importante assinalar que todos os pareceres destacavam 
suas qualidades profissionais enquanto arquiteto, seu pioneiris-
mo, realismo, ousadia, liderança em sua geração, assim como a 
capacidade de fazer bom uso da experiência nos EUA, vista como 
fonte de ensinamentos, inovações, lições a serem difundidas no 
Brasil. Apenas o Paulo Menezes refere-se a importância acadêmi-
ca da viagem.

Durante os meses seguintes, entre abril e meados de junho, 
não foi possível localizar nenhum contato entre Vilanova Artigas 
e a Fundação, período em que seguramente coincidiu com a apre-
ciação das propostas pelo júri que, naquela altura já dispunha 
de toda a documentação necessária para validar a escolha dos 
premiados. E no caso do arquiteto brasileiro, complementada com 
um conjunto de 19 fotografias relativas ao desenvolvimento de 
seu trabalho.44

Foi somente no final de junho que Artigas recebeu a notícia 
de que havia sido indicado para a Latin American Fellowship da 
Fundação. Os termos de sua aprovação foram comunicados por 
Allen Moe, em carta de 21 de junho, e basicamente fazia referen-
cia ao projeto aprovado (estudo da arquitetura moderna nos EUA), 
ao prazo estipulado para desenvolvimento dos trabalhos (doze 
meses a partir do outono de 1946) e ao valor total concedido pela 
bolsa (três mil dólares), que deveria cobrir todas as suas despesas 
durante a estadia nos Estados Unidos.

Ele também mencionava a intenção de consultar William 
Wurster, então diretor da Escola da Arquitetura do MIT, e sua 

a quality I respect. It would be hard to find a more intellectually honest chap than João Vilanova 
Artigas and I can think of no one better for a Guggenheim fellowship.”. Cf. carta de solicitada pela 
John Simon Guggenheim Memorial Foundation a Carleton Sprague Smith. São Paulo, 28 de março 
de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
44. Carta de Vilanova Artigas para Henry Allen Moe. São Paulo, 28 de março de 1946. A relação dos 
projetos não pode ser verificada, mas é bem provável que os projetos realizados entre 1942 e 1946 
estivessem contemplados na lista, como as residências no Campo Belo (1941), Rio Branco Paranhos 
(1943), Luiz Antonio Ribeiro Leite (1943), Rivadávia de Mendonça (1944) e Benedito Levi (1944), ou 
ainda a Casa Paroquial do Jaguaré (1944) e o Hospital São Lucas (1945), em Curitba (PR).
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esposa Catherine Bauer 45, a respeito do programa de trabalho pro-
posto pelo candidato.46 

Além destas informações, o secretário-geral da Fundação 
enviou um memorando sobre a crítica situação habitacional no 
país, em parte associada a uma defasagem na construção de 
habitação durante os anos da Guerra, ainda mais se comparado 
ao período imediatamente anterior a ela. Ainda segundo o docu-
mento, o problema poderia ser verificado em todas as grandes 
cidades e comunidades universitárias norte-americanas e atingia 
milhares de famílias, incapazes de encontrar instalações ade-
quadas ao aluguel que poderiam pagar. Até mesmo os hotéis, 
via de regra, impunham um limite de cinco diárias por hóspede, 
se ainda houvessem quartos disponíveis. Por este motivo, havia 
uma consideração no sentido do problema de hospedagem ser 

45. Catherine Krause Bauer (1905-1964), bacharel em arquitetura pelo Vassar College (1926), para 
onde se transferiu depois de um ano na Cornell University, No final dos anos 1920, viajou a Europa, 
onde tomou contato com projetos pioneiros de habitação social. Quando retornou a Nova York, tra-
balhou com o urbanista Lewis Munford e foi responsável pela seção de habitação da exposição Mo-
dern Architecture: International Exhibition (1932), organizada por Hitchcock e Johnson no MoMA.  
Desempenhou um papel importante na consolidação de políticas públicas para habitação social 
durante o período do New Deal, quando diversas agências federais criadas pelo presidente Roosevelt 
se tornaram responsáveis por uma produção arquitetônica de qualidade. Seu envolvimento na pro-
moção de uma política de habitação social pode ser verificado em várias frentes, tendo contribuindo 
para o National Housing Act (1934), que criou a Federal Housing Administration (FHA).  Publicou o 
livro Modern Housing em 1934, no qual estudou a política habitacional de 12 países europeus, além 
de ter contribuído com catálogos de outras exposições do MoMA, em conjunto com sua irmã Eliza-
beth B. Mock (1911-1998), tais como America can’t have housing (1934) e Architecture in govern-
ment housing (1936). Em 1936, obteve uma bolsa da Fundação Guggenheim para estudar habitação 
e planejamento urbano em certos países europes. Em 1940, casou-se com William Wurster. 
46. Cf. Carta de Henry Allen Moe para Vilanova Artigas, 21 de junho de 1946. O comitê de seleção 
para os pleitos da América Latina naquele ano era composto por cinco membros do Educational 
Advisory Board da Fundação: o educador Frank Aydelotte (1880-1956), o neuropatologista Percival 
Bailey (1892-1973), o botânico Elmer Drew Merril (1876-1956), o historiador Lesley Byrd Simpson 
(1891-1984) e o ornitólogo e paleontólogo Alexander Wetmore (1886-1978). Uma vez escolhido, o 
nome do candidato era encaminhado a outro conselheiro, especialista na área. No caso de Artigas, 
foi o arquiteto William Emerson (1873-1957), ex-diretor da Escola de Arquitetura do Massachussets 
Institute of Technology (MIT) entre 1932-1939, que aprovou sua indicação: “on the basis of the 
independence and courage he has shown in standing by the validity of his own ideas in spite of the 
temptation to the pressure of financial opportunities”. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Founda-
tion / Acervo Vilanova Artigas.
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relativizado no caso de um bolsista viajar sozinho, desacompa-
nhado da família.47

Vilanova Artigas recebeu a notícia com entusiasmo e enca-
minhou uma carta de formalização do aceite da bolsa de inter-
câmbio, respondendo algumas das observações feitas por Allen 
Moe. Em relação às despesas de viagem, informou-lhe que assu-
miria este valor para que o mesmo não fosse descontado da quan-
tia total recebida. Ele também adiantou que gostaria de levar sua 
esposa, como uma forma de partilhar as conquistas obtidas com a 
concessão da bolsa. Por fim, relatou que aguardava ansiosamente 
por informação sobre a opinião do casal Wurster e Bauer acerca 
de seu projeto.48 

O contato seguinte, por sua vez, deu-se através de carta do 
antropólogo Charles Wagley49, que agradeceu o envio prévio da 
confirmação e lhe desejou boas-vindas ao programa de bolsis-
tas da Fundação Guggenheim. Ele também concordou que Artigas 
deveria, se possível, seguir com sua esposa, ainda que achasse que 
a situação habitacional nos EUA não fosse melhorar num futuro 
próximo e que, portanto, eles deveriam procurar acomodação em 
quartos de hotéis ou pensões, ainda que isto não fosse garantido 
nem mesmo que fossem boas hospedagens.50

A concessão da bolsa foi bastante divulgada pela imprensa 
brasileira, afinal em tempos de aproximação entre o Brasil e os 
EUA, a ida de um jovem intelectual paulista para um ano de estu-
dos no exterior era digno de nota. Na edição de 1o de julho, uma 

47. Henry Allen Moe, “Memorandum to fellows concerning housing in the United States”, 20 de 
junho de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
48. Carta de Vilanova Artigas a Henry Allen Moe, s.d. (recebida em 5 de julho de 1946). Arquivo J. S. 
Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
49. Charles Wagley (1913-1991), antropólogo americano, foi aluno de Franz Boas na Columbia Uni-
versity na década de 1930. Durante a década seguinte, realizou longas viagens etnográficas pela 
Bacia Amazônica, pesquisando especificamente entre os tapirapé e os tenetahara. Sua familiaridade 
com a agricultura e a indústria do Brasil levou a defender o governo dos EUA para canalizar a ajuda 
à América Latina para facilitar a produção de borracha. 
50. Carta de Charles Wagley a Vilanova Artigas, 8 de julho de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim Me-
morial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
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segunda-feira, o jornal carioca A Noite anunciava a concessão de 
bolsas de estudos a vinte cidadãos latino-americanos, entre eles 
os seguintes brasileiros: o compositor Claudio Santoro (1919-1989), 
do Rio de Janeiro; o arquiteto João Baptista Vilanova Artigas, de 
São Paulo; o biologista Moisés Kramer, de São Paulo; o natura-
lista João Mooker de Oliveira, do Rio de Janeiro; o imunologista 
Otto Guilherme Bier (1906-1985), de São Paulo; e o geólogo Elisário 
Távora Filho.51 No dia seguinte, a mesma notícia apareceria no 
resumo do serviço das agencias telegráficas da coluna “Do exte-
rior” no Correio da Manhã.

Cerca de dois meses depois de receber a confirmação da con-
cessão da bolsa, em carta de 17 de agosto, Artigas encaminha seu 
plano de estudo para seu colega Henrique Mindlin, que havia visi-
tado os Estados Unidos entre 1943 e 1944, explicitando o seu desejo 
de pesquisar a experiência das escolas de arquitetura norte-america-
nas. Um outro tema tratado na correspondência foi de uma possível 
remuneração por conta de um trabalho solicitado por Mindlin e que 
seria realizado por ele durante sua permanência nos Estados Unidos. 

“[...] O que mais me interessa no momento ver nos 
EEUU é realmente a parte que se refere ao ensino. Por 
mais que a gente leia sobre a “Bauhaus” p. exemplo, 
não imagino como as coisas se passam praticamente; 
e o que é mais importante, nós só poderemos desfrutar 
um progresso real da Arquitetura Brasileira quando as 
escolas lançarem anualmente um numero substancioso 
de arquitetos.

Espero que o que você propôs em relação a uma verba 
auxiliar para meus estudos, não seja tão difícil que lhe 
de muito trabalho.”52

51. “Bolsas de estudos para vinte cidadãos latino-americanos”. A Noite. Rio de Janeiro, 1o de julho 
de 1946.
52. Carta de Vilanova Artigas a Henrique Mindlin. São Paulo, 17 de agosto de 1946. Artigas ainda 
comentou de uma carta, na qual Sprague Smith julgava imprescindível a ida de Virgínia, tendo in-
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11. Carta de Vilanova Artigas a 
Henrique Mindlin. São Paulo, 17 
de agosto de 1946.
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É interessante notar também o peso institucional vinculado 
à viagem, tendo em vista a reorganização do curso de arquitetura, 
ainda vinculado à Escola Politécnica. Tal motivação pode ser expli-
citada na carta de Anhaia Mello ao diretor da Escola Politécnica, 
Paulo de Menezes Mendes da Rocha, em 22 de agosto:

“Tendo o adjunto da minha cadeira de Arquitetura 
e Urbanismo, sido contemplado com uma Bolsa de 
Estudos nos Estados Unidos, venho encarecer junto 
do prezado colega e ilustre diretor da Escola a gran-
de conveniência do comissionamento do arquiteto João 
Batista Vilanova Artigas, meu adjunto, para, por con-
ta da nossa Escola, realisar estudos sobre cursos de 
Arquitetura nos Estados Unidos.

Estão hoje ensinando nas escolas de Arquitetura 
Norte-Americanas os expoentes mundiais da arquite-
tura: Gropius, Saarinen, Mendelsohn, Behrendt, Frank 
Lloyd Wright.

Seria, pois, de imensa vantagem para nossa Escola nesta 
emergência de reorganisação do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo, aproveitar a ida do arquiteto Artigas aos 
Estados Unidos, incumbindo-o do estudo da organisa-
ção desses cursos e da remessa de elementos que nos 
habilitem a organizar os nossos a altura das tradições 
da nossa Escola”53

O próprio IAB-SP prestou sua homenagem ao arquiteto no dia 
12 de setembro, alguns dias antes de sua partida, durante o almoço 
semanal de seus membros, no Roof do edifício do jornal A Gazeta, 

clusive explicado a importância disto ao próprio Wagley. Acervo Vilanova Artigas. 
53. Caixa 27. Prontuários Funcionais. Arquivo Histórico Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (AHEPUSP)
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12. Carta de Anhaia Mello a Pau-
lo de Menezes Mendes da Rocha. 
São Paulo, 22 de agosto de 1946.
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12. Carta de Paulo de Menezes 
Mendes da Rocha a Jorge Ame-
ricano. São Paulo, 26 de agosto 
de 1946.
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localizado no centro da cidade. Entre aqueles que compareceram 
na ocasião estavam Eduardo Kneese de Melo, arquiteto e presi-
dente do Instituto; Cecil Merne Putnam Cross (1891-19XX), cônsul 
geral dos EUA em São Paulo; Rone Amorim (1909-19XX), advoga-
do e secretário do consulado americano, Lauro de Barros Siciliano, 
engenheiro e representante da Sociedade Amigos da Cidade, entre 
outros profissionais.54

A previsão inicial para o embarque era dia 20 de setembro, 
conforme informado por telegrama. Artigas ainda perguntava sobre 
a possibilidade de um quarto para ele e Virginia em Nova York 
ou Boston e se tinha alguma novidade em relação a resposta de 
Wurster.55 Provavelmente, o adiamento de uma semana tenha sido 
pelo fato de Allen Moe não ter garantido sua acomodação, conforme 
já havia reportado no memorando enviado anteriormente.56

Na sexta-feira 27 de setembro, Artigas e Virginia embarca-
ram no Rio de Janeiro rumo aos Estados Unidos em um avião qua-
drimotor DC-4, no voo 202 da Pan American World Airways, com 
destino a Nova York. Ao desembarcar no dia seguinte no aeroporto 
de La Guardia, Artigas informou ao serviço de imigração qual era 
o propósito de sua viagem (estudo), a duração de sua estadia (um 
ano), seu endereço na cidade (Peerless Hotel, 116 W 45th Street), 
além de declarar a posse do bilhete de retorno e a quantia de tre-
zentos dólares em dinheiro.57

54. Cf. “Almoço semanal dos membros do Instituto dos Arquitetos”, Jornal de Notícias. São Paulo, 13 
de setembro de 1946; “Homenagens – Prof. João Vilanova Artigas”. Folha da Manhã. São Paulo, 13 
de setembro de 1946, p.6. 
55. Telegrama de Vilanova Artigas a Charles Wagley, 9 de setembro de 1946. Nele, há uma anotação 
manustrita de Rone Amorin que diz o seguinte: “Wagley: Estou ajudando o Artigas”. Arquivo J. S. 
Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
56. Telegrama de Henry Allen Moe a Vilanova Artigas, 11 de setembro de 1946. Arquivo J. S. Gugge-
nheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
57. Cf. lista de passageiros do voo e formulário de informação sobre passageiros. Disponível em “New 
York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957,” database with images, FamilySearch 
(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-33843-1722-52?cc=1923888 : accessed 27 Janu-
ary 2016), 7187 - vol 15435-15436, Sep 28, 1946 &gt; image 545 of 1610; citing NARA microfilm 
publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); “New York, 
New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957,” database with images, FamilySearch (https://
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-33843-1945-60?cc=1923888 : accessed 27 January 2016), 
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3.3. Entre a academia e a estrada, dos EUA ao Brasil

O roteiro da viagem do casal pelos Estados Unidos pode ser 
reconstituído a partir do levantamento das fontes primárias, e que 
compreende desde os contatos estabelecidos entre Artigas e a J. S. 
Memorial Guggenheim Foundation através de cartas e telegramas 
até o significativo conjunto de fotografias, que nos permite recons-
tituir seu deslocamento pelo território norte-americano, além das 
correspondências trocadas com outros interlocutores do arquite-
to durante a viagem. É importante destacar que esta comunicação 
epistolar se constituiu em uma via privilegiada de troca de notí-
cias, informações, afetos, relações e projetos compartilhados.

Além da contribuição do material obtido junto aos arquivos 
institucionais e pessoais, também devemos destacar a importância 
dos poucos trabalhos sobre Artigas que se referiram à experiência 
norte-americana do jovem arquiteto brasileiro, ainda que em mui-
tas destas pesquisas tenham percorrido as mesmas fontes de modo 
apressado, ou ainda, dentro de um quadro de análise mais amplo 
no qual a viagem era apenas um momento de sua trajetória.58

 Com a chegada do casal em Nova York no sábado 28 de setem-
bro, podemos dizer que se inaugurou a temporada de Artigas pelo 
território norte-americano. Uma vez estabelecidos no hotel reserva-
do, localizado próximo da Times Square, foi somente na segunda-
-feira que Artigas teve de comparecer ao escritório da Fundação 
(551 5th Ave), que ficava a poucos metros do Peerless Hotel.

Durante a primeira semana, Artigas se encontrou com Allen 
Moe para acertarem detalhes relativos ao intercambio, como a 
data estipulada para o início dos trabalhos (1o de outubro) ou ain-
da uma carta de apresentação para o bolsista. O secretário-geral 
da Fundação também solicitou ao arquiteto que levasse algumas 
fotografias de seus trabalhos no dia 3, para que fossem enviadas a 

7187 - vol 15435-15436, Sep 28, 1946 > image 518 of 1610; citing NARA microfilm publication T715 
(Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
58. THOMAZ, Dalva. op cit. pp.153-156; IRIGOYEN, Adriana. op.cit,, pp.146-158
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William Wurster.59 Nesse mesmo dia, Allen Moe escreveu uma car-
ta ao diretor do M.I.T., agradecendo-o pelo apoio e pelo convite em 
receber Artigas em seu escritório na semana seguinte, e aproveitou 
para anexar o plano de trabalho aplicado pelo arquiteto brasileiro 
e sua opinião a respeito do mesmo.60 

Para ele, o fato de Artigas ter sido designado para estudar a 
organização e o funcionamento das escolas de arquitetura nos EUA 
tendo em vista o planejamento de um curso de arquitetura em São 
Paulo, não deveria estar desvinculado de seu projeto de pesquisa 
inicial, ou seja, o estudo da arquitetura moderna norte-americana. E 
nem que isso significasse se estabelecer em determinada instituição 
ou local por um período de tempo suficiente para se aprofundar.61 

59. Carta de Henry Allen Moe a Vilanova Artigas, 2 de outubro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
60.“[...] After twenty years here, I have this feeling about plans for work: that nothing said in the 
plan should be held against the Fellow nor should it be a deterrent to framing a good new plan. 
That’s what I feel about Mr. Artigas’ plan: obviously he wrote this plan without much knowledge of 
things up here.”. Carta de Henry Allen Moe a William W. Wurster, 3 de outubro de 1946. Arquivo J. S. 
Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
61. “Since Mr. Artigas was awarded his Fellowship, a citizen of Sao Paulo has put up funds, Mr. Artigas 
tells me, for a School of Architecture in the University of Sao Paulo; and Mr. Artigas has been com-
missioned to study the organization and functioning of schools of architecture in the United States 
with a view to making a plan for the School of Architecture at Sao Paulo. Obviously, this may be 
fairly important business, and yet as I said to you and said to Mr. Artigas, I have the conviction that it 

13-14. Artigas e Virginia em 
Boston, s.d.
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Por isso, não hesitou em afirmar que:

“[...] eu vejo como um grande favor seu, tornar pos-
sível que o Sr. Artigas possa estabelecer sua base no 
MIT, participando de seminários e/ou trabalho em sala 
de aula, dedicando-se a um problema profissional, e ao 
mesmo tempo aprendendo como vocês fazem as coisas. 
Na próxima primavera ou no próximo verão ele poderia, 
então, fazer o grand-tour dos Estados Unidos – vendo 
outras escolas de arquitetura, vendo arquitetura moder-
na, encontrando os arquitetos, etc.”62

E neste sentido, a viagem de Artigas até Boston parece ter 
sido bem-sucedida. No dia 10 de outubro escreveu para Allen Moe 
comunicando que ele e Virginia haviam conseguido encontrar uma 
hospedagem em Brookline (85 Williston Road), tendo contado com 
a ajuda do “Housing Bureau” do Instituto. Na carta, também elo-
giou a gentiliza de Wurster e que provavelmente almoçariam no 
dia seguinte.63 Nesse mesmo dia, também escreveu uma carta a 
Wagley descrevendo com mais detalhes seus dias na cidade:

ought definitely to be subordinated to his Fellowship work - the study of modern architecture in the 
United States. I say that because I know out of experience that the foreign chaps who go around stu-
dying the organization of our institutions (and there have been many such in recent years) are lar-
gely regarded as nuisances in the lives of busy men and seldom get below the surfaces. The real way 
to find out organization and function, I feel sure, is to stay in one place a sufficient length of time 
to do some good professional work, get respect if you deserve it, and then you will find out about 
things in course, naturally and below the surface.”. Carta de Henry Allen Moe a William W. Wurster, 
3 de outubro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
62.“[...] I should view with high favor your making it possible for Mr. Artigas to have his base firmly 
at M.I.T., participating in seminars and/or classroom work, working on a professional problem, and at 
the same time learning how you folks do business. Next Spring or next Summer he could then make 
the grand tour of the United States - seeing other schools of architecture, seeing modern architec-
ture, meeting the architects, etc.”. Carta de Henry Allen Moe a William W. Wurster, 3 de outubro de 
1946. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
63. Carta de Vilanova Artigas a Henry Allen Moe, 10 de outubro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
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“Por intermédio do ‘Housing Bureau’ no MIT, consegui-
mos um bom quarto numa casa de família daqui. Foi 
preciso andar procurando alojamento todos esses dias; 
mas foi também mais fácil do que eu pensava. Vamos 
nos mudar segunda-feira.

A recepção no MIT foi muito boa e o Dean Wurster, 
muito gentil, como aliás todos têm sido. Na próxima 
semana vou começar firme com eles.

Estive com o Lauro Escorel que é o vice-consul ou coi-
sa que o valha, aqui. É um rapaz simpático e culto que 
você gostaria de conhecer

Estou procurando na cabeça uns nomes para você con-
vocar para a Fundação. Até agora, tenho escolhido 
somente um. É o Antonio Candido, crítico de literatura; 
rapaz novo e inteligente. Antes de eu sair de São Paulo, 
assisti uma série de três conferências que ele fez, sobre 
Elliot – o poeta.”64

64. Carta de Vilanova a Charles Wagley. Boston, 10 de outubro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.

15. Virginia sentada na es-
cada da casa em Brookline 
(85 Williston Road), 10 de 
novembro de 1946.
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16. Virginia, Mary e Nat Ra-
bin, Brookline, novembro de 
1946.

17-18. Artigas e Virginia em 
Boston, novembro de 1946.
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A impressão de Artigas quanto à sua acolhida havia sido a 
melhor possível, muito provavelmente devido à receptividade e à 
generosidade de seu diretor, que além de ter percorrido e mostrado 
toda a escola, ainda explicou que ele seria declarado “Guest of the 
Institute”, e que, como tal, não teria nenhuma taxa obrigatória e 
ainda poderia acompanhar aulas e laboratórios.65 O próprio Wurster 
ainda sugeriu que ele iniciasse seus trabalhos imediatamente, con-
forme informou a Allen Moe:

 “[...] Temos um novo curso de pós-graduação come-
çando na segunda-feira, e eu sugeri que ele o fizesse a 
partir do ponto de vista de como a escola funciona. Ao 
mesmo tempo, vou ver dele se encontrar com o dire-
tor Hudnutt e Walter Gropius. Em nosso quadro neste 
momento estão várias pessoas a quem ele deseja ver - 
Aalto, Carl Koch, Ralph Rapson e Gyorgy Kepes - então 
ele ficará ocupado por um período.”66

Uma vez estabelecido em Brookline, distante aproxima-
damente cinco quilômetros da escola de arquitetura (Rogers 
Building), Artigas pôde finalmente se comunicar com os cole-
gas paulistas, quase duas semanas da partida. Uma das primei-
ras correspondências recebidas no seu novo endereço foi uma 
carta de Eduardo Kneese de Mello, datada de 13 de outubro, na 
qual comentava o recebimento de duas cartas dele, uma falando 
da viagem e outra da “Igreja do Oscar”. Ele também informou 
Artigas acerca do andamento do concurso da sede do IAB, cujos 
participantes deveriam entregar seus projetos até o dia 21 daquele 

65. Carta de William W. Wurster a Henry Allen Moe, 11 de outubro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
66. We have a new graduate problem starting on Monday, and I suggested he do the problem that 
he might see from the participating point of view how the school works. At the same time, I will see 
that he meets Dean Hudnut and Walter Gropius. On our staff at this time are several people whom 
he wishes to see – Aalto, Carl Koch, Ralph Rapson and Gyorgy Kepes – so he should be busy for a 
period.”. Carta de William W. Wurster a Henry Allen Moe, 11 de outubro de 1946. Arquivo J. S. Gug-
genheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
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mês. O contato com os seus pares no Brasil também cumpria um 
importante papel de troca de noticias sobre a situação política do 
país e também da USP.67

“Ficamos todos nós, seus amigos e colegas, satisfeitíssi-
mos, por saber que vocês fizeram boa viagem e já estão 
aí, em contacto com os arquitetos norte-americanos e 
o Le Corbusier. Estamos todos convencidos de que seu 
aproveitamento será enorme e de que, em consequência, 
nós todos seremos beneficiados.”68

Ainda em outubro, Artigas foi informado de que seu pedido 
de afastamento “sem prejuízo de vencimentos de demais vantagens 
de seu cargo” havia sido autorizado pelo interventor federal de São 

67. Carta de Eduardo Kneese de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 13 de outubro de 1946. Arquivo 
J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
68. Carta de Eduardo Kneese de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 13 de outubro de 1946. Acervo 
Vilanova Artigas.

19. Vista panorâmica de 
Cambridge, com destaque 
para o Rogers Building, no-
vembro de 1946.
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Paulo e publicado no Diário Oficial de São Paulo.69 Os meses de 
outubro e novembro parecem ter sido bastante proveitosos para ele 
tanto do ponto de vista dos objetivos previstos inicialmente quanto 
dos planos estabelecidos para o futuro, conforme relatou a Charles 
Wagley em correspondência de 22 de novembro:

“Eu tenho trabalhado um plano para uma viagem pelos 
EUA com o pessoal do M.I.T.. Tenho visto praticamente 
tudo por aqui, e acho que estarei em N.Y. entre os dias 
5 e 10 do próximo mês. Eu comprei um carro, e solici-
tei uma licença também. A vida tem sido muito intensa 
aqui e eu espero que seja assim sempre.”70 

 Além de poder acompanhar de perto algumas atividades aca-
dêmicas no Instituto, ele ainda pôde visitar obras importantes de 
arquitetura moderna no estado de Massachusetts, sobretudo algu-
mas residências.71 E a aquisição de um automóvel Studebaker cum-
pria um requisito indispensável para os deslocamentos territoriais 
no país das estradas e rodovias.

Em Cambridge, sabemos por um par de fotografias que 
Artigas visitou a Philip Johnson House (1941), construída pelo 
arquiteto logo após seu ingresso em Harvard para estudar arqui-
tetura. Localizado em uma esquina (9 Ash St.), o projeto procurou 

69. Carta de Charles Wagley a Vilanova Artigas, 22 de outubro de 1946. Rone Amorin que havia en-
viado o clipping com a notícia de sua licença, conforme publicado em 4 de outubro de 1946. Arquivo 
J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
70. “I have worked a plan for a trip around U.S. with the M.I.T. people. I have seen practily everything 
around here, and I think I shall be in N.Y. between 5 and 10 of next month. I have bought a car, and 
have applied for a license too. Life has been very intensive here and I hope it will be like that always. 
/ Please take notice of it for future sending of correspondence or money”. Carta de Vilanova Artigas a 
Charles Wagley. Brookline, 22 de novembro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation 
/ Acervo Vilanova Artigas.
71. É possível que durante a elaboração do roteiro de sua viagem com seus colegas do M.I.T., Artigas 
tenha tomado contato com guia de arquitetura moderna da costa nordeste dos Estados Unidos, 
editado pelo MoMA em 1940. Algumas das residências fotografadas por Artigas estão incluídas no 
livro. Ver: MCANDREW, John (ed.) Guide to modern architecture – Northeast States. New York: The 
Museum of Modern Art (MoMA), 1940.
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20-21. Philip Johnson Hou-
se, Cambridge, dezembro de 
1946.
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articular um pavilhão de vidro, implantado perpendicularmente à 
rua e alinhado num dos limites do terreno, a um pátio conformado 
pelo muro de madeira laminada de 2,5m de altura que percorria 
todo o perímetro do lote. 

Próximo dali, a menos de um quilômetro de distância, Artigas 
também se aproximou da Koch House (1938), projetada por Edward 
D. Stone e Carl Koch (1912-998), seu proprietário. O conjunto das 
cinco fotografias tiradas por ele na ocasião nos permite imagi-
nar sua movimentação ao redor da casa, também implantada num 
pequeno lote de esquina (4 Buckingham St.).  O contraste entre o 
corpo principal, todo em bloco de concreto, e o muro de pedra que 
define o jardim interior parece ter interessado o olhar do arquiteto 
brasileiro.

22-25. Koch House, Cam-
bridge, dezembro de 1946.
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26-27. Bogner House, Lin-
coln, dezembro de 1946.
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Já em Lincoln, cerca de vinte quilômetros a noroeste de 
Boston, é provável que ele tenha visto outras residências unifa-
miliares além das duas fotografadas, a Bogner House (1939), que 
Walter F. Bogner construiu para ele mesmo, e a James Ford House 
(1939), projeto de Walter Gropius e Marcel Breuer, que também 
haviam trabalhado juntos nos projetos de suas respectivas casas. 
O fato de todas as quatro terem sido construídas muito próximas 
uma da outra – no tempo e no espaço, já que poderiam ser conside-
radas vizinhas – apenas reforça a convivência entre os arquitetos, 
uma vez que todos eram professores e colegas na Graduate School 
of Design de Harvard. Além disso, todas elas compartilham uma 
representação do International Style  com justaposição de superfí-
cies lisas e texturas, materiais locais, etc.72

72. Sobre o impacto e a influencia de Le Corbusier sobre o ensino e a arquitetura americana a partir 
de 1935, ver: BACON, Mardges. Le Corbusier in America. Travels in the land of the timid. Cambridge/
London: The MIT Press, 2001, pp.279-298.

28. Ford House, Lincoln, de-
zembro de 1946.
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No princípio de dezembro, Artigas e Virginia partem de 
Boston com destino a Nova York, numa viagem de pouco mais de 
trezentos quilômetros. No domingo dia 8, eram esperados para um 
chá da tarde proposto por Charles Wagley em sua casa, que tam-
bém havia convidado os outro bolsistas da Fundação para saber do 
andamento se suas atividades.73 

São poucas as informações disponíveis a respeito da segunda 
passagem de Artigas na cidade. Tudo o que sabemos se deve aos 
poucos registros encontrados, sobretudo a algumas cartas e foto-
grafias que permitiram mapear alguns dos locais visitados. As três 
fotografias tiradas em Wall Street e as outras duas tiradas no SoHo 
são indícios de que Artigas circulou pelo sul da ilha de Manhathan 
em dias distintos. Se as primeiras evidenciam o típico frenesi de 
carros e pessoas do centro financeiro da metrópole, a poucas qua-
dras ao norte dali, subindo pela Broadway Ave, as imagens revelam 
uma situação totalmente oposta, ou seja, documentam uma área 
sem qualquer sinal de circulação ou atividade, o que talvez pudesse 
indicar um dia de final de semana. 

No dia 18 de dezembro, uma quarta-feira, Artigas esteve no 
extremo oposto da cidade, no Harlem, para conhecer a Columbia 

73. Carta de Charles Wagley a Vilanova Artigas, 26 de novembro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.

29-31. Wall Street, Nova 
York, dezembro de 1946.
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University, mais precisamente a School of Architecture e sua Avery 
Library. O contato prévio com o diretor Leopold Arnaud74 e o biblio-
tecário Talbot Hamlin75 havia sido feito por Allen Moe, tendo em 
vista o encargo comissionado a Artigas em pesquisar a organização 
e o funcionamento das escolas de arquitetura nos Estados Unidos.76 
O dean acompanhou o arquiteto brasileiro pelas instalações da esco-
la, explicando-lhe também sobre o currículo e seus procedimentos.77

74. Leopold Arnaud (1895-1984), arquiteto norte-americano, professor emérito da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Columbia e diretor da instituição entre 1937 e 1960, ano em que se 
aposenta. Em 1960, entrou para a United States Information Agency e serviu mandatos como adido 
cultural nas embaixadas americanas no Rio de Janeiro e Madrid. Disponível em http://www.nytimes.
com/1984/03/10/obituaries/no-headline-042606.html
75. Talbot F. Hamlin (1889-1956), arquiteto e historiador da arquitetura norte-americano formado 
pela Universidade de Columbia em 1914. Após trabalhos como desenhista, em 1930 começa a traba-
lhar em seu próprio escritório, com projetos nos Estados Unidos e na Ásia. Professor de arquitetura 
da Universidade de Columbia, inicia sua carreira acadêmica em 1916, quando nomeado de história e 
teoria da arquitetura na instituição, permanecendo até 1954, ano de sua aposentadoria. Entre 1934 
e 1945, assume também o posto de bibliotecário da Avery Library. Entre suas publicações mais notá-
veis estão Revival Architecture in America (1944) e Benjamin Henry Latrobe (1955), que lhe rendeu 
o Prêmio Pulitzer de biografia em 1956. Disponível em http://library.columbia.edu/locations/avery/
da/collections/hamlin_tf.html
76. Carta de Henry Allen Moe a Leopold Arnaud, 11 de dezembro de 1946; Carta de Henry Allen Moe 
a Talbot Hamlin, 12 de dezembro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo 
Vilanova Artigas.
77. Carta Leopold Arnaud a Henry Allen Moe, 19 de dezembro de 1946. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.

32-33. SoHo, Nova York, 
dezembro de 1946.
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Ainda em relação às questões relativas ao ensino, são interes-
santes as informações trocadas entre Oswaldo Corrêa Gonçalves e 
Artigas no final de 1946. Em carta de 14 de dezembro, ele comen-
tou que estava acompanhando um pouco da viagem pelas notícias 
enviadas ao Kneese de Mello e que imaginava o quão proveitoso 
seria para a arquitetura brasileira os conhecimentos no exterior. 
Sabendo que Artigas já estivera em contato com alguns programas 
de cursos de arquitetura nos Estados Unidos, Corrêa Gonçalves não 
hesitou em contar das novidades ocorridas em São Paulo, particu-
larmente na Universidade de São Paulo: 

“Dois meses atrás mais ou menos, foi empossado como 
reitor da Universidade o prof. A. de Almeida Prado da 
Medicina. No dia seguinte ao de sua posse recebeu 
ele telegramas dos arquitetos de S. Paulo, do Instituto 
de Arquitetos do Brasil, dos alunos de arquitetura da 
Escola Politécnica e dos alunos do Mackenzie, pleitean-
do que entre os seus primeiros atos de reitor incluísse o 
da criação da Faculdade de A. e Urbanismo.

Com grande agrado para todos e surpresa, ele tomou 
imediatas providências nesse sentido. Solicitou urgên-
cia à congregação da escola Politécnica, de quem fora 
solicitado parecer e este foi, segundo me disse o Anhaia 
Mello, ‘mudar no próximo ano todo o curso de arquite-
tura da escola Politécnica para a faculdade de arquite-
tura e abrir matriculas no 1o ano somente dos cursos da 
faculdade de A. e Urbanismo’.

Soube agora que o processo está de novo na Reitoria 
onde se procede a efetivação legal da doação. Estamos 
pois de parabéns. Sem dúvida começará a faculdade a 
funcionar em Fevereiro ou Março próximo. 
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Assim seria do máximo interesse que você mandasse 
dizer alguma cousa ao Anhaia pois mais de uma vez 
em conversa com ele, disse-me não ter recebido ainda 
nenhuma notícia sua, parecendo-me mesmo estar um 
pouco aborrecido com isso. Emprestei a ele o progra-
ma da Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro a 
seu pedido para entender a composição de um progra-
ma para a Faculdade. Como você já tem dados sobre 
o ensino é conveniente escrever-lhe dizendo qualquer 
coisa para animar mais o homem. Ele não me parece tão 
entusiasmado como devia e como estamos nós.”78

Uma vez recebida, Artigas se apressou em responder no mes-
mo dia, uma vez que ela trazia algumas notícias que precisava. 
Ainda escrita em Nova York, no dia 27 de dezembro, tratava-se de 
carta extensa e intimista, na qual traçou um panorama geral de 
suas impressões nos primeiros três meses no território americano. 

“Você diz que eu provavelmente estou aproveitando a 
viagem. Eu diria que estou antes sofrendo a viagem. 
Porque as diferenças entre o que vejo, e o que há entre 
nós, fazem sofrer, muito antes de gozar. E isso pela sim-
ples razão de no Brasil, não haver “espírito público”, 
senso de comunidade de maneira alguma. Agora, só 
agora começa a aparecer algum espaço coletivo, e nós 
precisamos aproveitar esse ensejo, custe o que custar; o 
segredo está na luta em conjunto, na luta organizada, 
de todos nós para um mesmo fim, mesmo que os nos-
sos pontos de vista individuais divirjam, como sempre 
acontece. Isso é razão elementar de democracia. Mas eu 
já estou escorregando para longe do que eu queria dizer. 
Vou contar a você, para que todos saibam evidentemen-

78. Carta de Oswaldo Corrêa Gonçalves a Vilanova Artigas. São Paulo, 14 de dezembro de 1946, 3p. 
Acervo Vilanova Artigas.
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te, o que tem sido esses 3 meses de estadia aqui. Na 
chegada eu trazia uma porção de informações e uma 
porção de nomes de sujeitos para procurar; é a pior coi-
sa que pode acontecer se a gente não consegue escapar 
da linha traçada pelos outros. Cedo descobri que nem 
sempre, ou quasi nunca, os nomes da proa representam 
conteúdo. E assim, me mandaram para Boston, para que 
eu visse de perto e “estudasse” nas duas grandiosíssi-
mas organizações universitárias dos EEUU, Harvard e 
o MIT. O plano inicial feito para mim, por gente de boa 
vontade não há dúvida nenhuma, consistia em 5 ou 6 
meses de estadia em Boston, na pesquisa de métodos 
para a arquitetura moderna, ensino, etc... Quasi fiquei 
louco e com um esforço lento, consegui sacudir a car-
ga de cima das costas como um burro bravo. Um mês 
depois larguei tudo porque eu tinha certeza que a tur-
ma não estava completamente certa e alguma coisa de 
novo deveria existir aqui. As grandes universidades 
têm colunas por fora e por dentro também. São templos 
por dentro e por fora. E eu, há anos já, venho mostran-
do banana para monumentos. E venho colecionando a 
opinião dos alunos, dos arquitetos, dos que trabalham, 
da turma das revistas, etc. Como você vê, vou começar 
agora um caminho novo, e que tem se mostrado riquís-
simo e prometedor. Não posso evidentemente dizer aqui 
nesta carta o que é, mas um ano não demora muito. E 
mesmo se eu dissesse agora podia isso não ter provei-
to porque, inclusive, reservo-me o direito de mudar de 
opinião.”79

E na sequência, Artigas antecipou quais eram os seus planos 
para o restante de sua temporada americana:

79. Carta de Vilanova Artigas a Oswaldo Corrêa Gonçalves. Nova York, 27 de dezembro de 1946, 3p. 
Acervo Vilanova Artigas.
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“Daqui a alguns dias vou viajar para o sul, para ver 
umas escolas progressistas que existem por lá, e vou 
depois a Los Angeles e São Francisco. Se nós mantiver-
mos contato, o que depende tão somente de você, ten-
tarei mantê-lo informado mais de perto do que está se 
passando. Por agora vi as universidades de Boston e de 
Columbia, aqui em N. York. Mas vi também um grande 
número de escolas livres, e algumas de grande impor-
tância. E conversei com gente que traça planos, gente 
que já ensinou e gente que sabe agora, o que deveria ter 
aprendido e de que maneira. Só mais tarde, bem mais 
tarde, poderei fazer um resumo da situação e das vanta-
gens e desvantagens, quando tiver visto tudo.”80

Ele também teceu considerações importantes referente ao 
conteúdo da carta enviada pelo colega, especialmente em relação à 
organização da escola de arquitetura da USP: 

“Em 1o lugar não estou certo se eles estão interessados 
na nossa Escola. É muito mais necessário que nós este-
jamos interessados. Já mandei há mais de um mês todo 
o material que eu pude colecionar a respeito das univer-
sidades, para o Dr. Anhaia. Com algumas anotações e 
sem procurar forçar. Ele recebeu já por certo.

2o) Não preste a mínima atenção no programa estabe-
lecido pelo pessoal do Rio. É simplesmente ridículo e 
superficial. Tremendamente. Quanto mais longe daquilo, 
nós ficarmos, melhor. 

3o) E muito importante. Quando eu estava no Brasil, o 
Neves me contou que eles estavam procurando levar 

80. Carta de Vilanova Artigas a Oswaldo Corrêa Gonçalves. Nova York, 27 de dezembro de 1946, 3p. 
Acervo Vilanova Artigas.
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para a Escola de Arquitetura os velhos professores que 
saíram da Politécnica por ocasião da lei de desacumu-
lação. Você sabe: o Machadão, o Belezinha (Lisandro), 
etc. Isso não tem importância, eles poderiam até ser-
vir. Mas o Neves me disse que eles achavam que, para 
a escola de arquitetura, qualquer professor serviria – 
para as cadeiras tipicamente técnicas porque arquiteto 
não precisa conhecer muito isso. É errado, exatamente 
o contrário deve ser o nosso ponto de vista. Para a nova 
Faculdade, o melhor. Insisto nisso, Oswaldo, porque 
do tipo de ensino dessas cadeiras básicas, vae depen-
der todo o curso. Mantenha silêncio sobre isso e veja 
se o nosso pessoal apoia. Mas não critique o pessoal da 
Escola por isso, senão eu vou passar mal depois. Mas o 
nosso slogan deve ser: para a Escola – o melhor.

4o) Eu não posso contar ou influir por carta ao Anhaia 
por agora. A realidade é que eles não sabem bem o que 
fazer; e eu mesmo só saberei com certeza depois de ter 
completado uns estudos que estou fazendo. Nós poderí-
amos copiar a organização da Harvard ou MIT (foram 
as informações que eu mandei ao Anhaia). Mas eu 
tenho visto que mesmo elas são vastamente criticadas 
aqui. E além do mais, é preciso considerar as condições 
brasileiras. Uma escola de Arquitetura deve estar inti-
mamente ligada com a indústria e o povo e tudo o mais, 
do país a que serve. Evidentemente, ainda é cedo para 
eu chegar a uma conclusão sobre a relação que existe 
entre o meio aqui e as escolas. E o que é mais impor-
tante, como organizar uma escola para nós de maneira 
que se adapte às nossas possibilidades, ao nosso meio. 
E para concluir: eu não quero, nem posso ter o privilé-
gio da verdade sobre o assunto, vamos discutir e brigar 
sobre isso mais tarde. É o caminho mais democrático e 
o mais sábio. De antemão posso dizer-lhe que o nosso 
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atraso não tem medida com as unidades do tempo que 
eu conheço. Às vezes sinto vergonha quando tenho de 
responder perguntas por aqui. Mas tenho dito a verdade, 
muito embora o sangue pretenda escapar pelos cabelos. 

5o) Não tenhamos ilusões sobre o apoio que os reacioná-
rios brasileiros nos poderão prestar. Eles vão reagir, eu 
sei. E não será em três meses que a escola começará a 
funcionar direito. A culpa também não cai sobre os res-
ponsáveis imediatos da Escola. O principal responsável 
pela precariedade do ensino universitário entre nós é o 
espírito que o criou. As nossas escolas superiores, não 
têm vitalidade, elas não se transformam nunca; não são 
autônomas, dependem da politicagem e muito. E depois, 
a coisa bárbara de os professores serem catedráticos e 
vitalícios. Eles envelhecem e morrem na cátedra; suam 
velhice nas barbas da gente. Já aqui, uma organização 
universitária pode mudar a rota da noite para o dia. É 
só despedir meia dúzia de professores e contratar novos, 
que no mês seguinte a escola exibe os mais tentadores 
programas. E isso não é conversa fiada não. Eu venho 
de presenciar isso no MIT. Os nomes que constam ainda 
no catálogo publicado no ano passado já nada repre-
sentam hoje. E eram uns nomes pesados, pesadíssimos. 
Quando eu vi o catálogo em N. York, por ocasião da 
chegada, estremeci. Mas lá, a revolução estava se pro-
cessando. A sala de desenho a mão livre e aquarela a 
cargo de um Ranzini americano qualquer, estava sendo 
arrasada. E o termo é esse mesmo: arrasada. Eles aca-
baram de contratar um rapaz de Chicago, que por sinal 
é o melhor, e quase o único bom elemento no MIT. E 
não se perde tempo, nem precisa de aquarela. A sala foi 
transformada num laboratório fotográfico (não é bem 
isso, - mas é o melhor termo que eu encontro em portu-
guês para definir o laboratório) onde se começa agora a 
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estudar côr, “visual design”, composição com elementos 
abstratos, e uma porção de outras coisas. É quase um 
laboratório de pesquisa sobre cor, forma e espaço.”81

 
E finalmente, ele lançou uma reflexão acerca da importância 

que as escolas poderiam ter na vida profissional:

“[...] Aqui, começa agora também, uma espécie de revo-
lução nesse sentido. Bem visível para mim. Em resumo, 
todo mundo colabora. Por intermédio de conferências 
para os alunos, feitas por arquitetos de fora, eles ficam ao 
par, até dos defeitos das suas próprias escolas. E as con-
ferências são objetivas e têm a intenção de ajudar. Não 
como no Brasil que o cidadão lê um pedaço de papel onde 
ele arranjou umas frases bonitas. Ninguém lê as confe-
rências. Todo mundo diz o que realmente sabe, sem citar 
trechos de grandes autores e nomes que ninguém sabe 
se existem. As conferências em suma, não são os chatís-
simos trabalhos de compilação que nós conhecemos no 
Brasil. Aqui, o cidadão sobe no estrado e diz o que sabe, 
brutalmente às vezes, tal é a sinceridade de alguns; e 
todo mundo se interessa, e as opiniões são diversas, e 
o país progride. Mas escapei um pouco. Eu queria dizer 
que, no fundo, as Escolas não são os lugares onde o cida-
dão tira um diploma; mas são um laboratório de pesquisa 
sobre o assunto. Sendo assim, elas despertam o interesse 
não só dos alunos, mas também dos profissionais. E o 
interesse é mútuo. Não quero dizer que todas as escolas 
sejam assim, e que a coisa esteja se realizando como eu 
digo acima: pretendo só definir o espírito que está revo-
lucionando as escolas aqui neste momento. E mostrar a 
vantagem de elas serem laboratórios que acidentalmente 

81. Carta de Vilanova Artigas a Oswaldo Corrêa Gonçalves. Nova York, 27 de dezembro de 1946, 3p. 
Acervo Vilanova Artigas.
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ensinam o assunto a que se dedicam. Por exemplo: o MIT 
tem uma série de arquitetos que estão estudando pré-
-fabricação. Eles não ensinam, não são professores: estão 
numa espécie de laboratório estudando e organizando a 
experiência que os outros precisam. Quando alguém pre-
cisa uma informação, vai à escola para ver se encontra 
lá. E quando eles podem, publicam o que descobriram 
também. Que contraste com a nossa universidade, não? 
O reitor para construir a cidade, veio para os EUA acom-
panhado de um filho menor de idade e um engenheiro 
eletricista, ao mesmo tempo em que mandava um fotó-
grafo de uma escola de dentistas para ver o que se pode-
ria copiar do Chile. E a nossa Escola de Arquitetura na 
Politécnica não foi consultada, muito justamente, porque 
não tinha autoridade para nada.  Absolutamente nada. 
Vamos trabalhar meu amigo. É a única solução. Vamos 
aprender a saber. Quem sabe berra alto e se faz ouvir. 
Eu estou orgulhoso porque vejo confirmadas aqui uma 
porção de cousas que andei defendendo aí. Mas ainda 
precisamos trabalhar muito.”82

 Antes da partida para o sul do país, Artigas e Virgínia ain-
da aproveitaram sua estadia em Nova York, onde ainda tinham 
um endereço fixo para correspondência (Peerless Hotel), para tro-
carem algumas informações sobre o restante da viagem. Em carta 
enviada ao casal em 27 de dezembro, Mary e Nat Rabin, amigos de 
Boston com quem haviam estado no mês anterior, lhes passaram 
alguns endereços de pessoas que deveriam procurar oportunamente. 
Em Washington, próxima parada, eles deveriam se encontrar com 
Américo Cury; em Boston, por sugestão de Ruth Rubin, eles deve-
riam se informar com o marido dela Harry aonde poderiam comprar 
papel jornal; já em Chicago, que acabou sendo a última parada do 

82. Carta de Vilanova Artigas a Oswaldo Corrêa Gonçalves. Nova York, 27 de dezembro de 1946, 3p. 
Acervo Vilanova Artigas.
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casal, Mary recomendou que procurassem pelo irmão dela, Harry J. 
Canter, membro do Communist Party of the United States of America 
(CPUSA), recém-chegado de uma temporada em Moscou e interes-
sado num plano de cooperativa de construção de habitação.83 Esta 
relação com integrantes dos comitês locais do Partido Comunista 
americano pode ter sido costurada a partir da militância de Virginia, 
a partir da politização de artistas brasileiros.

É possível afirmar que a passagem do casal pela capital nor-
te-americana tenha durado apenas alguns dias. Em telegrama a 
enviado a Charles Wagley, na sexta-feira 3 de janeiro de 1947, 
Artigas informou que ficaria em Washington D.C. até o dia 6, hos-
pedado no Fairfax Hotel (2100 Massachusetts Ave).84 A data de 
partida parecia já estar previamente definida e mesmo a possibi-
lidade de um encontro com o pintor expressionista alemão Arthur 
Kaufmann, que pretendia tomar o primeiro trem de segunda-feira 
em Nova York, talvez tivesse de ser antecipado para o domingo.85 

83. Carta de Nat Rabin para Virginia e Vilanova Artigas. Boston, 27 de dezembro de 1946, 4p. Acervo 
Vilanova Artigas.
84. Telegrama de Vilanova Artigas a Charles Wagley. Washington, 3 de janeiro de 1947. Arquivo J. S. 
Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
85. Carta de Arthur Kaufmann a Vilanova Artigas. New York, 3 de janeiro de 1947. Acervo Vilanova 
Artigas.

34-37. Washignton, janeiro  de 
1947.

38-40. Capitólio e National Mall , 
Washignton, janeiro  de 1947.
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Nesta mesma carta, Kaufmann também perguntou como havia sido 
a inauguração da exposição de Djanira, muito provavelmente se 
referindo à mostra “Djanira: paintings, scenes and people of Brazil 
and New York”, realizada no edifício da Pan American Union, entre 
6 e 26 de janeiro. E o conjunto de fotografias ainda revelam que 
Artigas e Virginia visitaram alguns dos pontos turísticos implan-
tados ao longo do National Mall, como o Capitólio e a National 
Gallery of Art.

A primeira carta recebida por Artigas em 1947 de um colega 
brasileiro foi a de Kneese de Mello, escrita em São Paulo no dia de 
3 de janeiro. Nela, além de relatar a situação da venda dos futuros 
escritórios no prédio do IAB, ele comentou da possibilidade de uma 
comitiva do Instituto viajar para Milão, por ocasião da Trienale, 
com uma escala nos EUA, e ainda ventilou notícias sobre a situação 
política no Brasil: 

“Ha dias, patrocinamos uma palestra do Portinari, na 
Biblioteca. Nunca vi o salão tão cheio. Falou-nos sobre 
suas impressões de Paris. Ele ainda está em S. Paulo. 
É candidato a deputado. O nosso amigo Leo também 
foi incluído na chapa do P.C.B. Ele pretendia registrar 
um novo partido mas, como não conseguiu adesões 

40-43. National Mall e Capitólio, 
Washignton, janeiro  de 1947.

44-47. Aeroporto de Washignton, 
janeiro  de 1947
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suficientes, em tempo, não pode fazer o registro, mas 
entendeu-se com o PCB e foi incluído na chapa.

A campanha política continua na mesma. O P.T.B. pare-
cia que ia subdividir-se mas, agora, há boatos de que o 
Getulio está disposto a apoiar o Hugo Borghi e assim 
se desfaz a cizão. O P.C.B. ainda não se manifestou. É 
possível que apoie o Almeida Prado. O Adhemar parece 
que tem conseguido muitas adesões. Mas, infelizmente, 
creio que quem vae ganhar é o Mario Tavares. Diz a 
critica que o slogan é este: “No tempo do nosso avô já se 
votava em M.T.”86

Ainda nos primeiros dias do ano, também recebeu notícias do 
escritório através de Carlos Cascaldi, que comentou sobre a visita 
do editor Gerth Todtmann na qual ele indagava quais as residên-
cias que Artigas gostaria de incluir no livro sobre sua obra que 
ele estava planejando fazer. Além disso, Cascaldi tratou de infor-
mar Artigas sobre as fotos da casa Rivadavia de Mendonça, que 
se encontrava em fase de acabamento, bem como do andamento 
do processo de aprovação junto à prefeitura do projeto do edifício 
Louveira, de propriedade de Alfredo Mesquita e que se encontrava 
em obras. E por fim, agradeceu a proposta de Artigas de lhe tra-
zer um máquina fotográfica.87 E não tardou muitos dias para que 
Kneese de Mello escrevesse novamente para contar “novidades de 
São Paulo”, especificamente com uma notícia que era uma “ver-
dadeira bomba atômica”, uma vez que o “P.C.B. resolveu apoiar a 
candidatura Adhemar de Barros”.88

86. Carta de Eduardo Kneese de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 3 de janeiro de 1947. Acervo 
Vilanova Artigas.
87. Carta de Carlos Cascaldi a Vilanova Artigas. São Paulo, 4 de janeiro de 1947. Acervo Vilanova Ar-
tigas. “Quanto a maquina fotográfica, fiquei contente em saber que o Sr. estava pensando em trazer 
uma para mim. [...] Eu tenho a impressão que uma boa Leica é mais que bom. E arranjei mesmo um 
manual Leica e todos os tipos de Leica ali descrito a mais usada é a Leica III b objetiva 50 mm f:2. 
[...] E penso mesmo que seria preferível o Sr. trazer junto quando vier. Não há tanta pressa assim [...]”.
88. Carta de Eduardo Kneese de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 7 de janeiro de 1947. Acervo 
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Logo após a saída de Washington, em direção ao sul dos 
Estados Unidos, Artigas e Virginia passaram pelo Estado da 
Carolina do Norte, onde permaneceram por três dias, provavelmen-
te entre 10 e 13 de janeiro. A partir da análise das fotografias tira-
das durante este trecho da viagem é possível perceber que o casal 
visitou, em pelo menos dois dias diferentes, tanto a Black Mountain 
College, onde provavelmente ficaram hospedados, quanto o Great 
Smoky Mountains National Park, mais precisamente o Newfound 
Gap, uma parada estratégica na principal estrada que atravessa o 
interior do parque nacional. 

A passagem de Artigas pela escola superior de artes criada 
pelo educador John Andrew Rice (1888-1968) foi rápida o suficiente 
para que registrasse um pouco das atividades desenvolvidas pela 
comunidade acadêmica, ainda que sua visita tivesse se dado duran-
te o período de recesso escolar. 

E ele revela um particular interesse pelo edifício principal do 

Vilanova Artigas.

48. Ingresso de Monticello, 
Charlottesville, 8 de janeiro 
de 1947
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conjunto, que abrigava os estúdios, projetado por Alfred Lawrence 
Kocher (1885-1969) e construído em conjunto com os estudantes 
entre 1940-41. Situado à beira do lago Eden, tratava-se de um 
grande pavilhão em estrutura leve, apoiado sobre pilares em con-
creto ciclópico. Apesar da economia nas palavras, Artigas relatou 
sua experiência sobre este trecho da viagem de modo bastante 
animado, dado que num pequeno intervalo de tempo havia conse-
guido visitar “coisas muito interessantes”, além de ter aproveitado 
sua estadia na Black Mountain College, a qual considerou “muito 
boa e progressiva”.89

Talvez seja importante destacar este contato de Artigas com 
uma proposta pedagógica libertária, pautada pelo experimentalismo 
e pela relação comunitária entre alunos e professores, logo em sua 
primeira parada depois de deixar a costa leste. Afinal, seus conta-
tos com as escolas de arquitetura em Cambridge e Nova York, por 
exemplo, haviam sido bastante pragmáticos, ainda que tenha apro-
veitado para conhecer suas salas de aula, ateliês, biblioteca, além de 
ter recolhido algum tipo de material informativo dos cursos.

89. Carta de Vilanova Artigas a Charles Wagley, 13 de janeiro de 1947. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.

49-51. Parada em Newfound 
Gap, Smoky Mountains Na-
tional Park, janeiro de 1947.
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52-54. Parada em Newfound 
Gap, Smoky Mountains Na-
tional Park, janeiro de 1947.

55-58. Visita a Black Moun-
tain College, janeiro de 1947.
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Na sequência da viagem, Artigas e Virginia seguiram até 
Knoxville, no Tennessee, onde ficaram hospedados no St. James 
Hotel até pelo menos 20 de janeiro.90 É possível que tenham usado a 
cidade apenas como base de apoio, afinal os únicos registros exis-
tentes deste trecho da viagem são as fotografias tiradas em algu-
mas das grandes obras construídas pelo Tennessee Valley Authority 
(TVA), a partir de um sistema múltiplo de barragens sucessivas. 
Deste conjunto, é possível afirmar que visitaram primeiramente a 
Fontana Dam (1942-45), a maior do sudeste norte-americano na 
ocasião, e depois seguiram para o Estado do Alabama, onde conhe-
ceram a Wheeler Dam (1933-36), uma das nove barragens ao longo 
do rio Tennessee, construída durante o período do New Deal como 
parte da política de grandes obras de infraestrutura para melhorar 
a navegação, o controle de inundação e desenvolvimento econômi-
co da região. E neste caso, Artigas ainda pode registar um outro 
aspecto marcante do sul dos Estados Unidos, altamente segregado 
e racista, que era a delimitação espacial e a separação física entre 
brancos e negros.

90. Telegrama de Vilanova Artigas a Charles Wagley, 15 de janeiro de 1947. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas; Carta de Vilanova Artigas a Charles Wagley, 20 ja-
neiro de 1947. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.

59. Envelope da carta de 
Charles Wagley para Vilano-
va Artigas, 16 de janeiro de 
1947
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60-62. T.V.A., Fontana Dam, 
janeiro de 1947.

63-68. T.V.A., Wheeler Dam, 
janeiro de 1947.
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Entre 23 e 30 de janeiro, após a saída de Knoxville, eles 
se estabeleceram em Atlanta (Virginia Dare Hotel), para onde a 
Fundação Guggenheim encaminhou as cartas recebidas e o paga-
mento do mês seguinte. E entre tais correspondências, uma interes-
sante foi aquela escrita por Alfredo Mesquita, na qual ele lamenta 
a paralisação do andamento do processo do seu edifício, como tam-
bém para se posicionar acerca dos episódios políticos do Brasil que 
Artigas vinha acompanhando, sobretudo, através da correspondên-
cia com Kneese de Mello:

“Por aqui, nada de novo a não ser as eleições que, após a 
mais carnavalesca e humilhante (para o paiz) das cam-
panhas eleitoraes, correram em perfeita paz e lisura. 
Apoiado pelo “seu” Partido, o Ademar vence em toda a 
linha. Massada! É verdade que os “seus” tentaram apoiar 
o Almeida Prado, único candidato limpo ao governo do 
Estado. A infinita burrice e a cegueira abjeta de certos 
chefões da U.D.N. impediram tal união, única viável. O 
Ademar se vendeu, então, a “vocês”, quite a trair assim 
que se veja empoleirado no governo. Penso que os “linha 
justa” pensam assim, tal o desanimo que mostram ape-
zar de vitoria espetacular. Oh! Terra desgraçada! Entre 
quatro candidatos, o unico pelo qual poder-se-ia torcer 
não tem uma chance siquer de vencer. Dos outros três, 
dois tem processos em juizo, o terceiro se houvesse jus-
tiça no paiz - ou memoria - tambem teria.... Durma-se 
com um barulho destes. Enfim um consolo nós temos: 
os velhos PRP estavam certos, mas tranquilos mesmo, 
quanto à sua vitoria. Aprenderam seus podres!”91

Ainda durante este período em Atlanta, aproveitaram para 
descer até a Flórida, mais especificamente para Lakeland, onde 

91. Carta de Alfredo Mesquita a Vilanova Artigas. São Paulo, 20 de janeiro de 1947. Acervo Vilanova 
Artigas.
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estava localizado o campus do Florida Southern College, que Frank 
Lloyd Wright havia projetado em 1938. Dentro deste conjunto de 
dez edifícios propostos, que incluía espaços administrativos, salas 
de aula, biblioteca e capela, alguns deles foram fotografadas por 
Artigas, com destaque para as marquises cujas expressivas estru-
turas de concreto e seus apoios triangulares haviam acabado de ser 
reveladas, conforme se percebe pelas tábuas de madeira das fôrmas 
espalhadas pelo terreno.92

92. IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas: duas viagens, 2002, p.156.

69-77. Visita a Florida Southern College, 
janeiro de 1947.
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Ainda na Flórida, sabemos que eles também passaram por 
Tampa e até chegarem em Nova Orleans, de onde Artigas escreveu 
a Charles Wigley para informar sua próxima parada na viagem: 
Oklahoma City, onde deveria ficar até 12 de fevereiro. Nesta mesma 
carta, Artigas elogiou seu “belo país” mas fez questão de frisar: 
“Nós estamos dirigindo rapidamente pelo Sul, uma vez que não 
estou interessado em Arqueologia”.93 E ao atravessarem o Texas, é 
bem provável que tenham passado por Dallas e Fort Worth.94

A partir deste momento da viagem, é possível perceber que 
os contatos entre Artigas e a Fundação Guggenheim vão se tor-
nando cada vez mais escassos, reduzindo-se a uma simples troca 
de informação a respeito dos novos endereços para envio das cor-
respondências recebidas e dos pagamentos. Por outro lado, o arqui-
teto mantém uma frequente atividade epistolar com seus colegas 
brasileiros, sempre interessado com o que se passava no país, e 
mais especificamente em São Paulo. Assim se referiu, por exemplo, 
Eduardo Kneese de Mello, em carta de 3 de fevereiro: 

93. “We have been riding fast through the South, since I am not interested in archeology. But, yours, 
is a beautiful country”. Carta de Vilanova Artigas a Charles Wagley, 6 de fevereiro de 1947. Arquivo J. 
S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
94. Não foi possível encontrar nenhuma informação de roteiro entre o trecho de Nova Orleans e 
Oklahoma City. Portanto, tais referencias se baseiam exclusivamente na sugestão da pesquisadora 
Adriana Irigoyen.

78-80. Galpão em estrutura 
laminada de madeira, Fort 
Worth, fevereiro de 1947.
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“[...] Você deve estar ansioso por notícias das eleições. 
Não só pela curiosidade natural e desejo de ver no nos-
so governo alguém que seja capaz de não prejudicar o 
progresso do Brasil (e isso já seria muito) como também 
porque, segundo temos sabido, os jornais extrangeiros 
têm feito grande escândalo com a vitória dos comunis-
tas. [...] Junto alguns recortes da Gazeta de hoje. Você 
gostará, certamente, de ver esses números. [...] Foi uma 
coisa estupenda a eleição de 19 de janeiro. [...] Dentro 
de poucos dias teremos os resultados finalíssimos, mas 
a situação já está bem definida. Foi uma delícia! Os 
carcomidos puseram rabo entre as pernas e por muitos 
anos não poderão sair dessa posição incomoda. Foi uma 
lição colossal. Aquele pessoal que “fazia” resultados de 
eleições ficou desapontado. Descobriram tarde demais 
que já temos voto secreto. O eleitor de cabresto, só usa o 
cabresto até a porta do recinto indevassável. E, lá den-
tro, o sujeito é dono de si mesmo e esquece as ordens 
do patrão e vota no candidato que se fez merecedor de 
sua confiança, o porque tem um passado honesto e de 
trabalho ou porque sabe falar a linguagem do povo.”95

 

95. Carta de Eduardo Kneese de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 3 de fevereiro de 1947. Acervo 
Vilanova Artigas.

81-84. Artigas e Virginia, fe-
vereiro de 1947.



218

E na sequência teceu algumas considerações acerca do resul-
tado das eleições: 

“1o Que está por terra aquele tabu - governo não perto 
de eleição. O governo precisa, agora, do voto real do 
povo e para consegui-lo terá que manter contato com 
esse povo [...]2o E a Igreja não pode interferir na polí-
tica. O eleitor de hoje tem mais medo de sua própria 
consciência do que do diabo. O arcebispo condenou o 
Ademar. A Liga Eleitoral Católica proibiu os católicos de 
votarem no Ademar. E tudo isso deu resultado negativo.
[...] 3o O prestigio do Gêgê está definhando dia a dia. 
Apezar de seus discursos mentirosos e sua propaganda 
tipo comercial; apezar de que o pouco ou nada se vê 
do que o atual governo está fazendo; e apezar de ter-
mos ainda filas para pão e carne e não haver casas para 
morar; apezar de tudo o prestigio fascista do Getulio 
está em franca decadência.[...] 4o O P.C.B. está organi-
zado e disciplinado. Sua força aumenta a olhos vistos. E 
os métodos antigos de combate-lo já não dão resultados 
(cadeia, exilio, tortura, etc.). Qualquer um já pode ver 
que o combate ao comunismo só pode ser feito por um 
caminho: educando. Alimentando, abrigando, protegen-
do o povo e falando com o povo a linguagem do povo. 
[...] Imagino que maravilha será o dia em que os gover-
nos, para manter-se no poder tenham que combater o 
analfabetismo, o cortiço, a tuberculose, etc., em lugar 
de fazer conchavos políticos.”96

Ou ainda as informações trazidas por Leopoldino Paganelli, 
seu colega da Escola Politécnica, em carta de 15 de fevereiro: 

96. Carta de Eduardo Kneese de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 3 de fevereiro de 1947. Acervo 
Vilanova Artigas.
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“As eleições no Estado foram decentes como nun-
ca. O Léo de Morais (que vinha escrevendo urbanis-
mo na Folha da Norte) candidatou-se a deputado: ele 
tinha “chance” mas faltou-lhe tempo para propagan-
da. O Catulo desta vez foi eleito. E senadores, entraram 
Euclides Vieira, engenheiro, e Portinari. [...] Por falar em 
Portinari., acabo de receber a Pencil Points de dezembro 
com a igreja de São Francisco da Pampulha e acabo de 
ler no jornal de hoje que Oscar Niemeyer integrará uma 
comissão de cinco arquitetos para projetar o Palácio das 
nações unidas em Nova York [...] N esses tempos de aco-
modação do mundo para uma Era melhor parece que 
também ao nosso Brasil esperam dias mais felizes. Se 
ainda ele não caminha para frente, pelo menos parou de 
retroceder. Resta empurrá-lo avante. Para isso deve os 
brasileiros preparar-se, cada qual em seu ramo: melho-
res técnicos, maiores artistas... [...]”97

É certo que no final de fevereiro, Artigas e Virginia já se 
encontravam em Phoenix, no Arizona, onde haviam chegado 
depois de cruzarem o Estado do Novo Mexico e sua impressionante 
paisagem, de acordo com os registros fotográficos. É possível afir-
mar que eles tenham feito do Pennsylvania Hotel sua base de apoio, 
realizando alguns outros passeios a partir daí. O primeiro dos luga-
res visitados, de acordo com a sequência dos negativos fotográficos, 
foram ruínas da Rose Pauson House (1939), projetada por Frank 
Lloyd Wright nos arredores da cidade e que havia sido destruída 
por um incêndio em 1943, pouco tempo depois de sua conclusão, 
restando apenas aqueles elementos construídos em pedra, como as 
paredes limítrofes e sua proeminente lareira, além do embasamento 
que acomodava a casa no meio do deserto. Ainda nas proximidades 
de Phoenix, em Scottdale, foram conhecer a Taliesin West, ainda 

97. Carta de Leopoldino Paganelli a Vilanova Artigas. São Paulo, 15 de fevereiro de 1947. Acervo 
Vilanova Artigas.
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85-91 Paisagem no Novo 
Mexico, fevereiro de 1947.
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92. Placa na estrada do Novo 
Mexico, fevereiro de 1947.

93. Vilanova Artigas no Novo 
Mexico, fevereiro de 1947.
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94-98. Visita às ruínas da 
Rose Pauson House, Phoenix.

99-104. Visita a Taliesin West, 
Scottdale.

105-106. Acampamento de 
trailers e paisagem nos arre-
dores de Phoenix.
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que se desconheça qualquer informação a respeito de algum encon-
tro entre Artigas e o arquiteto norte-americano, mesmo porque 
só existem registros fotográficos externos da casa-ateliê. E para 
concluir este trecho no Arizona, eles ainda foram visitar uma das 
bordas do parque nacional do Grand Canyon e a Hoover ou Boulder 
Dam (1931-36), tido como o maior reservatório dos Estados Unidos.

Neste momento da viagem, quando já se aproximavam da 
costa leste, Artigas entrou em contato com Richard Neutra em Los 
Angeles, avisando-o que esperava chegar na cidade no dia 10 de 
março e que gostaria de visita-lo, a fim de, inclusive, completar 
uma lista de obras do arquiteto que desejava “passar o máximo de 
tempo possível estudando de perto”. Ainda nesta carta, Artigas faz 

107-108. Artigas e Virgi-
nia no Arizona.
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109-110. Virginia e Artigas 
no parque nacional do Grand 
Canyon.

111-113. Hoover Dam.
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menção à mensagem de agradecimento dos arquitetos paulistas por 
sua visita a São Paulo em 1945, e em especial Eduardo Kneese de 
Mello.98 No entanto, os únicos registros encontrados referentes à 
sua estadia em Los Angeles são as fotografias dos poços de petró-
leo em Long Beach e uma sequência da Sturges House (1939), de 
Wright, único exemplar usonian da Califórnia e o quarto projeto 
visitado pelo brasileiro em sua viagem.

Ainda em Los Angeles e “ocupado nesta costa oeste”, Artigas 
escreveu para Wagley avisando-o que seguiria para San Francisco 
no dia 25, e se ele poderia repassar seu novo endereço para Oscar 
Niemeyer, a quem gostaria de escrever algumas palavras, uma vez 
que ele e Marcelo Roberto se encontravam em Nova York, de acor-
do com informação obtida com Richard Neutra.99 

A partir de San Francisco, em meados de abril, os raríssimos 
contatos feitos por Artigas praticamente desapareceram. O pouco 
que se sabe, efetivamente, é que eles saíram da Califórnia rumo 
ao norte do país até Portland, onde ficaram hospedados, até pelo 
menos o dia 23, na casa de um amigo, Dudley Church.100 O ultimo 
contato oficial com a Fundação Guggenheim foi o telegrama de 21 
de maio, no qual dizia estar “pulando de um hotel para outro” e 
indica um possível endereço em Chicago (Rogers Park Hotel).101 De 
lá, seguiram para Nova York, onde provavelmente permaneceram 
até o retorno ao Brasil no começo de novembro.

98. Carta de Vilanova Artigas a Richard Neutra. 5 de março de 1947. Folder 8. Box 1429. Office Recor-
ds, Correspondence. Neutra Collection. UCLA Library Special Collections. Apud: CAMPOS, Fernanda 
Critelli. Richard Neutra e o Brasil, 2015, p.128.
99. Carta de Vilanova Artigas a Charles Wagley, 9 de abril de 1947. Arquivo J. S. Guggenheim Memo-
rial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
100. “I have read and heard through Neutra that Marcello Roberto and Oscar Niemeyer are in N. 
York. I should like to write to Oscar something. Could you tell him about my addreess (This one I am 
going to give you from S. Francisco. [...] I am busy in this West Coast”. Cf. Carta de Vilanova Artigas 
a Charles Wagley, 24 março de 1947. Arquivo J. S. Guggenheim Memorial Foundation / Acervo Vi-
lanova Artigas.
101. Telegrama de Vilanova Artigas a Charles Wagley, 21 maio de 1947. Arquivo J. S. Guggenheim 
Memorial Foundation / Acervo Vilanova Artigas.
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114. Poços de petróleo em 
Long Beach, CA

115-118. Vistas da Sturges 
House, Los Angeles.
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Um entendimento possível relativo a este silêncio consentido 
pode estar relacionado com as notícias vindas do Brasil.102 Mas se 
em janeiro daquele ano, havia um certo clima de otimismo por 
conta das eleições para governadores, deputados estaduais, prefei-
tos e vereadores, nas quais o Partido Comunista do Brasil havia 
tido votação expressiva, esta situação logo se inverteu. Com o 
início da Guerra Fria e o combate ao comunismo incorporado à 
política externa norte-americana do presidente Harry Truman, sua 
repercussão acabou sendo imediata: cassação do registro do PCB e 
intervenção em vários sindicatos no dia 7 de maio.

Em sua última carta enviada para Vilanova Artigas nos 
Estados Unidos, datada de 14 de julho de 1947, Eduardo Knesse 
de Mello foi preciso ao identificar que a falta de notícias do país 
estava incomodando demais seu colega. E assim resumiu o que se 
passava naquele momento em São Paulo: 

“Recebi neste momento sua carta do dia 3. Senti nas suas 
reticencias que você já está louco de saudades, naquelle 
pontosinho em que o fulano ou faz versos (Minha terra 
tem palmeiras...) ou então só diz ou pensa nomes feios. 
Parece-me que você adotou a segunda hipótese. Eu senti 
nas suas entrelinhas, você me dizendo: ‘sêo isto, sêo 
aquilo, porque é que você não me escreve, contando o 
que se passa nesse pedaço de céu? Você não vê que estou 
aqui distante, com a Virginia, a espera de notícias? Sêo 
isso e aquilo!!’ [...] A prefeitura é a grande interrogação. 
Em todo caso, já se tem a impressão de que não vae tão 
mal como se poderia pensar. Fala-se muito em mudança 

102. “Estamos, enfim, em regime constitucional. [...] Ademar de Barros já tomou posse e seus secre-
tários. Você não poderia imaginar quem é o prefeito - Cristiano das Neves. Prometeu imediatamente 
melhorar a estética da cidade e crear a Comissão do Plano. Seu primeiro decreto foi intimando os 
proprietários a consertar os passeios, em frente a suas propriedades. Secretário da Fazenda - indus-
trial Oscar Müller Caravelas – Educação - Luiz Gonzaga Novelli Jr. (genro do Gen Dutra) - Agricultura 
– Albindão Junqueira - Justiça Miguel Reale - Viação - Caio Dias da Silva. O assistente técnico do 
prefeito é o Henrique Lefevre. [...]” Carta de Eduardo Knesse de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 
20 de março de 1947. Acervo Vilanova Artigas.
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119-120. Últimos registros 
de Artigas em Los Angeles.
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de Prefeito, mas os nomes que acompanham esses boa-
tos são impressionantes. É preferível, então, ficar como 
está. [...] Convidamos, juntamente com a Universidade o 
professor Eugenio Steinhoff, que está atualmente orga-
nisando a Faculdade de Arquitetura de Porto Alegre, 
para fazer uma série de palestras em S.Paulo. Tive gran-
de decepção. Gostaria que você indagasse ahi qual o 
prestigio que ele gosa nos E.U.A. Falou sobre a forma 
dos cristaes, ligada a arquitetura e outras cousas desse 
gênero. Em todo caso, agitou um pouco o nosso assun-
to – arquitetura [...] Si houver algum jeito, gostaria que 
você indagasse da possibilidade de vir alguém como Le 
Corbusier, Gropius, etc nos dizer alguma coisa em S. 
Paulo e Rio. Si houver possibilidade e não custar exage-
radamente caro, creio que a turma seria capaz de fazer 
uma ‘vaca’ e pagar as despesas. Parece-muito importan-
te e oportuno fazer-se um bom movimento de ‘pregação’ 
de boa arquitetura, porque, como na política, sente-se 
claramente a expansão do reacionarismo em arquite-
tura, atualmente, não só em S. Paulo como Rio. [...]”103

103. Carta de Eduardo Knesse de Mello a Vilanova Artigas. São Paulo, 14 de julho de 1947. Acervo 
Vilanova Artigas.
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121. Muro na Av. Rangel 
Pestana, próximo ao edifício 
onde Artigas morava, em 
agosto de 1947. Fotografia: 
Dmitri Kessel



2

1, 23

3

4
6

10

7

8

12

13

14

15

1617

20

21

22

19

5

9

1118

1    Miami
2    Nova York
3    Washington
4    Knoxville
5    Santa Fe
6    Los Angeles
7    San Diego
8    San Francisco
9    Portland
10  Seattle
11  Grand Coulee Dam

12  Denver
13  Pueblo
14  Chicago
15  Spring Green
16  Detroit
17  Washington
18  Nova York
19  New Haven
20  Boston / Cambridge / Lincoln
21  Nova York
22  Miami

Roteiro de Henrique Mindlin

Utilizou-se como base para construção do roteiro 
o mapa “Rand Mc Nally Road Map” de 1947, um 
dos mais populares mapas rodoviários dos EUA. 

1    Nova York
2    Boston / Cambridge / Lincoln
3    Washington
4    Black Mountain
5    Smoky Monutains
6    Knoxville
7    Fontana Dam
8    Wheeler Dam / Wilson Dam
9    Atlanta
10  Lakeland
11   Tampa

12  Nova Orleans
13  Fort Worth
14  Oklahoma
15  Phoenix / Rose Paum / Taliesin
16  Scottsdale
17  Grand Canyon
18  Hoover Dam
19  Los Angeles
20  San Francisco
21  Portland
22  Chicago

Roteiro de Vilanova Artigas

automóvel

Utilizou-se como base para construção do roteiro 
o mapa “Rand Mc Nally Road Map” de 1947, um 
dos mais populares mapas rodoviários dos EUA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema das viagens de arquitetos constitui um campo de pes-
quisa que vem sendo cada vez mais explorado pela historiografia, 
sobretudo nos últimos vinte anos. Uma tendência muito evidente 
em trabalhos recentes aponta para aquela que desenvolvemos em 
nossa pesquisa, isto é, das viagens empreendidas por arquitetos 
em anos decisivos de formação e afirmação profissional, privile-
giando as variações e os movimentos de um processo de apren-
dizagem feito em trânsito, e em campo, distante das academias e 
escolas. Uma quantidade crescente de trabalhos, com efeito, vem 
se concentrando nos deslocamentos empreendidos por arquitetos 
cujas trajetórias já estavam consolidadas ou em vias de redefinição, 
e para quem a viagem aparece ora ligada a uma experiência de 
migração ou ampliação de fronteiras de trabalho, ora como oportu-
nidade de conhecer culturas e realidades diferentes daquelas a que 
pertenciam. A atualidade do tema transparece, por outro lado, em 
abordagens das relações entre o fazer arquitetônico e a prática do 
turismo, principalmente da maneira como estão estabelecidos no 
mundo contemporâneo.1

Nosso esforço ao longo desse trabalho foi o de mapear algu-
mas experiências de viagem de arquitetos brasileiros aos Estados 

1. Cf. OCKMAN, Joan. “Bestride the world like a colosus: the architect as tourist” in: OCKMAN, Joan 
and FRAUSTO, Salomon (Ed.), Architourism: authentic, escapist, exotic, spectacular. New York: Pres-
tel, 2005, pp.158-185.
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Unidos, a partir da década de 1940, na tentativa de apanhar inte-
resses compartilhados e roteiros específicos. É certo também que, a 
partir de 1943, eles já dispunham de algum prestígio nas institui-
ções culturais, diplomáticas e governamentais norte-americanas, 
consolidado a partir da repercussão positiva da exposição Brazil 
Builds, o que lhes permitiu não apenas desfrutar de significati-
vos apoios institucionais, mas estabelecer uma série de contatos 
altamente produtivos com arquitetos, artistas, curadores, edito-
res, professores, diplomatas, etc. O acolhimento e a receptivida-
de que Henrique Mindlin e Vilanova Artigas, e mesmo em certo 
grau Miguel Forte e Jacob Ruchti, todos formados em escolas de 
engenharia de São Paulo, tiveram em suas respectivas viagens pela 
América, devem ser entendidos a partir da aproximação política, 
econômica e cultural entre os Estados Unidos e o Brasil no contex-
to da Segunda Guerra Mundial. 

Para além de um olhar geral sobre o significado das viagens 
de formação de arquitetos brasileiros nos Estados Unidos, nos pare-
ceu interessante pensarmos tais viagens em seus respectivos para-
lelos e contrapontos. 

Com efeito, se a viagem de Forte e Ruchti, financiada pelos pró-
prios arquitetos e suas famílias e desenvolvida de modo errático e um 
tanto diletante, foi marcada por episódios pessoais e idiossincráticos, 
como as aventuras na estrada, o culto do jazz, a boemia, as compras, 
os improvisos etc – algo que o registro na forma de diário certamente 
ajuda a enfatizar – ela também dá testemunhos eloquentes da conso-
lidação de um itinerário mais ou menos estável pelos Estados Unidos 
no período: composto pela arquitetura dos arranha-céus de Chicago, 
Nova York, Filadélfia ou quaisquer outras grandes cidades, a obra 
de Frank Lloyd Wright, as realizações do New Deal, especialmente 
as grandes barragens da TVA, Los Angeles, San Francisco, Seattle, 
assim como cidades menores pelo caminho. 

Mas há algo decisivo que parece trair seu significado forma-
tivo: o fato de a viagem, ao contrário daquela desenvolvida por 
Henrique Mindlin e Vilanova Artigas não ter jamais assumido um 
caráter de viagem de estudos capaz não apenas de impactar a traje-
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tória individual do viajante mas também produzir resultados apre-
ciáveis no papel a ser cumprido pelo viajante no meio de origem. 
Ao contrário de Mindlin e Artigas, Forte e Ruchti parecem ter pri-
vilegiado a condição de liberdade de que desfrutavam em seu turis-
mo arquitetônico a quaisquer compromissos profissionais, intelec-
tuais ou institucionais. Com efeito, parece ter sido este um traço 
distintivo das viagens de Mindlin e Artigas; não somente prestar 
contas de sua agenda e itinerário às entidades patrocinadoras, mas 
estabelecer contatos profissionais relevantes, recolher materiais 
especializados, proferir palestras e conceder entrevistas, conhecer 
as políticas oficiais e realizações privadas, escritórios de arquitetu-
ra, museus, universidades, manter os seus pares no Brasil em dia 
com suas atividades e vice-versa. Neste sentido, elas, as viagens, 
cumpririam com o duplo papel de formação individual e missão 
profissional, capaz de projetar os viajantes no meio de regresso. 
Não por acaso, a produção de ambos após as viagens, sobretudo a 
partir de meados da década de 1950, irá gradualmente distancia-los 
da vertente até então consagrada da moderna arquitetura brasileira 
em favor de um investimento crescente em princípios de raciona-
lização, seja na racionalização do próprio processo de trabalho no 
escritório, seja no desenvolvimento de novas tecnologias de projeto 
e construção civil, seja no recurso ao discurso de industrialização 
e pré-fabricação, seja ainda na proposição do projeto em redes, na 
grande dimensão, inclusive à escala do território. 

As distintas inflexões que ambos tomariam em sua carrei-
ra depois das viagens certamente tem a ver com o modo como se 
relacionaram com as obras, instituições e profissionais com que 
tiveram contato. Se Mindlin parece ter mergulhado intensamen-
te em um programa detalhado de visitas, beneficiando-se para tal 
da supervisão atenciosa de Philip Goodwin, que lhe abria portas 
em toda parte, inclusive facultando-lhe a oportunidade de está-
gios, entrevistas, a coleta de materiais gráficos em primeira mão; 
Artigas, sem gozar de tutoria tão prestigiosa, parece ter valorizado 
o contato com as escolas de arquitetura, talvez incentivado pelo 
comissionamento especifico da Escola Politécnica de São Paulo. 
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Se para Mindlin, os Estados Unidos pareciam sinalizar enormes 
potencialidades produtivas no campo da construção civil, promes-
sas de desenvolvimento tecnológico aplicado à arquitetura, aos 
edifícios em altura etc, assim como novas lógicas de organização 
eficiente do escritório, com o recurso a standards tipos, tabelas de 
custos, padrões construtivos etc; para Artigas, ao que tudo indica, 
mais do que o deslumbramento ante as realizações de Wright ou os 
arranha-céus, o que mais parece ter lhe chamado a atenção naque-
le país foram as possibilidades de ação planificada no território, o 
vigor dos programas estatais, de habitação a energia, as inovações 
no campo pedagógico, reservando-se além disso um distanciamen-
to crítico perante as instituições oficiais e as seduções projetadas 
pelo modo de vida americano. Não por acaso, se Mindlin na década 
seguinte se notabilizaria pela construção de imponentes arranha-
-ceus de escritórios no Rio de Janeiro e a publicação do Modern 
Architecture in Brazil, em continuidade ao Brazil Builds; Artigas se 
destacaria não somente pela tônica anti-imperialista de seus escri-
tos, mas por um conjunto de projetos públicos, de forte expressivi-
dade construtiva e acento social.

Evidentemente, uma viagem patrocinada traz consigo algum 
ônus. Ainda que seja possível perceber durante a viagem de Artigas 
uma relativa sensação de monitoramento de suas atividades por 
parte da Fundação Guggenheim, de certa maneira revelada por 
uma comunicação cada vez mais espaçada no tempo e pautada por 
mensagens telegráficas, que na maioria das vezes, continha apenas 
informações relativas à sua localização e roteiro. Esta constata-
ção ficou evidente a partir do momento em que o arquiteto decli-
nou de um curso de especialização que lhe haviam oferecido no 
Massachussets Institute Technology, para percorrer a vastidão do 
território norte-americano, livre das amarras institucionais esta-
belecidas que o prendiam à costa leste. A partir daquele momento, 
situado entre 1946 e 1947, o sentido da viagem para Artigas passou 
a ter também uma componente introspectiva, de reflexão e pon-
deração acerca dos acontecimentos políticos, econômicos e cultu-
rais que vinham se desenrolando no Brasil. Afinal, não deixa de 
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ser importante destacar que durante o período em que esteve fora 
do país, diversos episódios ligados diretamente aos seus interes-
ses pessoais e profissionais estavam em ebulição: o crescimento, a 
visibilidade e a penetração social alcançados pelo PCB no período 
de redemocratização pós-45; as iniciativas em torno do fortaleci-
mento institucional do IAB, inclusive no que se refere à construção 
de sua nova sede; a própria movimentação em torno da criação 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir do seu desli-
gamento da Escola Politécnica; ou ainda, o desenvolvimento das 
atividades em seu escritório, uma vez que se encontrava afastado 
exatamente no mesmo momento em que sua maior encomenda na 
cidade, o edifício Louveira, estava em construção.

Por outro lado, não deixa de ser interessante também como 
Artigas acabou por relativizar a importância que sua viagem aos 
Estados Unidos teve nos desdobramentos de sua produção teórico-
-projetual posteriores. Isto pode ser verificado a partir do silêncio 
construído acerca desse episódio em sua trajetória pessoal e profis-
sional; foram poucos os escritos ou depoimentos em que o arquiteto 
se referiu à experiência americana. Mesmo assim, é oportuno des-
tacar suas impressões numa das raras entrevistas em que abordou 
o assunto, ainda que de modo retrospectivo:

“A bolsa do Guggenheim não é uma bolsa para estu-
dantes compreende? É uma bolsa para figuras que já 
têm certo significado no seu próprio país e ela não 
exige um desempenho específico. Eles me convidaram 
para a bolsa, mas o programa eu tinha que desempe-
nhar lá, o problema era meu. Não fui lá para voltar a 
escola novamente. Poderia ter feito isso, mas achei que 
não deveria. [...] Era professor da Politécnica e tinha 
já uma obra conhecida. Isto em 1946. Já tinha uma 
obra mais ou menos conhecida. A razão pela qual me 
aceitaram, como tal, eu tenho minhas suspeitas, sobre 
qual seria nesta época. Eu creio que era para apanhar 
o jovem e conquistá-lo para algumas posições. Eu não 
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sei como é que isto foi feito, mas surpreende um pouco 
que eles me tivessem dado essa bolsa. Em todo caso, 
já que me deram, eu fui lá e fiz o que eu quis. Deu 
para estabelecer aqueles contatos, como falei para você 
e para depois montar a nossa Faculdade de Arquitetura, 
em 1948, depois, na minha volta. Estive lá em 47 e 
voltei em 48, já encontrando o Partido Comunista na 
ilegalidade e toda uma conjuntura de pós-guerra. Eu 
acredito que essa bolsa fosse parte de uma tática políti-
ca que os Estados Unidos assumiam nessa época, para 
forjar um grupo de quadros intelectuais na América 
Latina que lhe fossem altamente favoráveis. O que não 
se deu comigo. Eu pude conhecer a obra de Wright. 
Vi todas as coisas como disse para você. Pude sentir 
o valor dele como artista, a personalidade tremenda. 
Porém ele não quis me receber. Não quis me receber 
porque, nessa época, ele já nos chamava, a nós brasilei-
ros de “type writer architects”. Tinha uma posição em 
relação ao Corbusier “antipolar”. Existe uma entrevista, 
um relatório, sobre Frank Lloyd Wright feito por Walter 
Gropius, onde a personalidade de Wright é definida; 
de uma megalomania monstruosa, absolutamente ina-
bordável, uma figura desligada do real. Confesso que 
para mim, moço brasileiro, essas coisas já me repug-
navam e eu fiquei até um pouco grato de sua recusa de 
me receber, porque, afinal de contas, eu mesmo já não 
tinha interesse nenhum em conhecê-lo pessoalmente. 
Eu estive em Taliesin West, estive no Arizona. Fui ver 
isso. É uma obra muito bonita [...]”2

2. Cf. “Dez entrevistas para Christina Jucá”, de 7 de julho a 10 de setembro de 1983. Acervo Vilanova 
Artigas.
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Ainda que este testemunho revele uma série de aspectos 
importantes de sua trajetória, a questão do enfrentamento ideoló-
gico das estratégias adotadas pelos Estados Unidos para a América 
Latina, sobretudo a partir de 1945, também se faz presente. Se a 
política externa norte-americana para a região no contexto do 
pós-guerra se pautou fortemente pela expansão do liberalismo 
em direção aos países vizinhos, ela também se valeu do controle 
daquilo que era considerado o grande temor ao grande capital ame-
ricano: o crescimento do socialismo e do comunismo na América 
Latina, sobretudo a partir do início da Guerra Fria.3 E conforme 
bem observou Patrício del Real, um dos dispositivos utilizados para 
converter os simpatizantes comunistas era através de programas de 
intercâmbio destinados à classe média influente, como no caso da 
bolsa concedida a Artigas, numa clara tentativa de apresentar as 
virtudes da vida democrática, sua prosperidade e segurança.4

Além disso, de acordo com del Real, o papel desempenha-
do por uma instituição como o Museu de Arte Moderna de Nova 
York na consolidação desta aproximação cultural com a América 
Latina contribuiu para o patrulhamento ideológico no período do 
pós-guerra. Para ele, o “MoMA serviu como um disfarce, ajudando 
a encobrir o que foi efetivamente uma missão de inteligência.”5 

Neste sentido, é significativo o completo silêncio de Artigas 
em relação ao museu, suas exposições ou publicações, não havendo 
qualquer referência no conjunto da documentação pesquisada. Não 
nos parece que tal distanciamento esteja associado a um certo res-
sentimento pelo fato de suas obras não terem figurado na seleção 
de Goodwin para a exposição de arquitetura moderna brasileira 
realizada alguns anos antes.6 Como também não nos parece ser 

3. TOTA, Antonio Pedro. O imperialismo sedutor, p.185.
4. DEL REAL, Patrício. Building a continent: the idea of Latin American architecture in the early pos-
twar, 2012, pp.231-232. Apud: CAMPOS, Fernanda Critelli, op. cit., pp.126-127.
5. DEL REAL, Patrício. op. cit., p.214. Apud: CAMPOS, Fernanda Critelli, op. cit., p.67.
6. A ausência de suas casas como representativas de São Paulo já havia sido notada tanto por Mario 
Andrade quanto por Luiz Saia, em artigos publicados por ocasião da montagem da exposição em São 
Paulo, na Galeria Prestes Maia.
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imprudente pensar que este afastamento esteja vinculado ao prin-
cípio de uma tomada de posição anti-imperialista, que se manifes-
tará com muito mais intensidade nos artigos escritos para a revis-
ta Fundamentos, órgão de política e cultura do PCB, no início da 
década de 1950, já numa atmosfera ideológica marcada pelo acir-
ramento da Guerra Fria, pela consolidação do mundo dividido em 
dois no discurso stalinista e pela absorção explicita do referencial 
antiamericano e nacionalista no ideal revolucionário do Partido 
Comunista do Brasil.7

7. LIRA, José Tavares Correia de. “Apresentação” in: ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da 
arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2004, pp.11-12.
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