UMA DISCIPLINA EM CRISE
DISPUTAS PELA ARQUITETURA NA ESCUELITA DE BUENOS AIRES (1976‐1983)

JONAS DELECAVE DE AMORIM

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

SÃO PAULO, 2020

Uma disciplina em crise:
disputas pela arquitetura na Escuelita de Buenos Aires (1976‐1983)

JONAS DELECAVE DE AMORIM

EXEMPLAR REVISADO E ALTERADO EM RELAÇÃO À
VERSÃO ORIGINAL, SOB RESPONSABILIDADE DO AUTOR E
ANUÊNCIA DO ORIENTADOR. A versão original, em
formato digital, ficará arquivada na Biblioteca da
Faculdade. São Paulo, 15 de julho de 2020.

Tese apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo para obtenção do título de
Doutor em Arquitetura e Urbanismo.

Área de Concentração:
História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo
Orientador: Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira
Coorientadora: Profª. Drª. Claudia Shmidt

São Paulo, 2020

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

e‐mail: jonasdelecave@gmail.com

Catalogação na Publicação
Serviço Técnico de Biblioteca
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Delecave, Jonas
Uma disciplina em crise: disputas pela arquitetura na
Escuelita de Buenos Aires (1976-1983) / Jonas Delecave;
orientador José Tavares Correia de Lira. Coorientador
Claudia Shmidt - São Paulo, 2020.
317 p.
Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo. Área de concentração: História
e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo.
1. História da Arquitetura. 2. Historiografia. 3. Ensino.
4. Argentina. I. Lira, José Tavares Correia de, orient. II.
Shmidt, Claudia, coorient. III. Título.

Elaborada eletronicamente através do formulário disponível em: <http://www.fau.usp.br/fichacatalografica/>

DELECAVE, Jonas
Uma disciplina em crise: disputas pela arquitetura na Escuelita de Buenos Aires (1976‐1983)

Tese

apresentada

à

Faculdade

de

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo para obtenção do título de Doutor
em Arquitetura e Urbanismo

Aprovado em: 05 de junho de 2020
Banca examinadora:
Prof. Dr.
Instituição
Julgamento

José Tavares Correia de Lira
FAU ‐ USP (Presidente)
Aprovado

Prof. Dr.
Instituição
Julgamento

Graciela Silvestri
FAU ‐ UNLP
Aprovado

Prof. Dr.
Instituição
Julgamento

Laís Bronstein Passaro
FAU ‐ UFRJ
Aprovado

Prof. Dr.
Instituição
Julgamento

Carlos Alberto Ferreira Martins
IAU ‐ USP
Aprovado

Prof. Dr.
Instituição
Julgamento

Luiz Antonio Recamán Barros
FAU – USP
Aprovado

AGRADECIMENTOS
Aos meus orientadores José Lira e Claudia Shmidt, que me receberam em São Paulo e em Buenos
Aires com dedicação, generosidade e o desafio de um olhar sempre renovado. À professora Felicity
Scott, por gentilmente me receber durante meu estágio de pesquisa na Universidade de Columbia,
em Nova York. Ao professor Jorge Francisco Liernur, pelas diversas conversas em que oscilou, às
vezes perigosamente, entre objeto de pesquisa e incontornável referência acadêmica. Aos
professores Carlos Martins e Ana Castro, pelas imprescindíveis contribuições no exame de
qualificação. Aos vários pesquisadores com quem tive o privilégio de discutir sobre minha
pesquisa, especialmente Adrián Gorelik e Patricio del Real.
A Marusha Gorfinkiel e Jimena Díaz, que gentilmente disponibilizarem documentos do Archivo
Antonio Díaz, ainda em elaboração. Ao professor César Jaimes, presidente da Cátedra Libre
Antonio Díaz, pelo paciente e atencioso apoio nesta pesquisa. A Carlos Rabinovich, que
gentilmente disponibilizou suas entrevistas com Tony Díaz. A Luis E. Carranza, por disponibilizar
seus próprios materiais de pesquisa sobre a Escuelita. A Cristina B. Fernández, Jorge Gaggero e
Maxi Chimmalez, pelo apoio e disponibilização de material inédito. A Alejandro Leveratto, por
abrir seu arquivo fotográfico à pesquisa. Aos muitos bibliotecários e arquivistas, especialmente a
Ricardo Gasalla da Sociedad Central de Arquitectos. Aos vários entrevistados desta pesquisa, pelo
tempo, pelas lembranças e pela paciência de buscar antigos documentos em sus bauleras: Diana
Agrest, Fernando Aliata, Anahí Ballent, Jorge Bello, Sandro Borghini, Alejandro Crispiani,
Alejandro Epstein, Gabriel Feld, Esteban Fernández, Kenneth Frampton, Mario Gandelsonas,
Cladio Guerri, Ramón Gutiérrez, Luis Ibarlucía, Rafael E. J. Iglesia, Eduardo Leston, Martha
Levisman, Ingacio Lopatín, Jorge Mele, Edgardo Minond, Joan Ockman, Francisco Otaola, Juan
Carlos Poli, Pablo Pschepiurca, Jorge Sarquis, Justo Solsona, Alberto Varas e Rafael Viñoly. Esta
pesquisa teria sido impossível sem suas generosas contribuições.
Aos colegas de pesquisa, especialmente Samira Chahin, Paula Dedecca, Victor Próspero, João
Sodré e Felipe Contier, que acolheram este carioca nas alegrias e ansiedades de encarar um
doutorado. A Luísa Gonçalves, parceira de seis anos de pós-graduação. Aos amigos que me
receberam em Buenos Aires, especialmente Alex, Rick e Flor; e em Nova York, Rafael e Catalina.
Aos vários amigos que acompanharam o desenvolvimento desta tese, que felizmente não são
poucos e que o tamanho destes agradecimentos me desencoraja a nomear.
Aos funcionários da Universidade de São Paulo, especialmente aos da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pela concessão
da Bolsa de Doutorado (nº 2016/22985-7) e da Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE, nº
2018/09282-2), que me permitiram a dedicação integral ao doutorado, um período de estágio de
pesquisa na Universidade de Columbia e diversas pesquisas de campo na cidade de Buenos Aires,
fundamentais para a realização desta pesquisa.
A minha família, Magda, Ricardo, Diogo, Bruno, Gerda e Thereza.
A Luli, pelo carinho, paciência, apoio e paciência.

RESUMO

DELECAVE, Jonas. Uma disciplina em crise: disputas pela arquitetura na Escuelita de Buenos
Aires (1976-1983). 2020. 317p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

A presente tese tem como objeto de estudo a experiência em ensino de arquitetura conhecida
como La Escuelita, desenvolvida na cidade de Buenos Aires durante a última ditadura militar
argentina, entre 1976 e 1983. Marcada por uma grande fragilidade institucional, a Escuelita
ofereceu cursos independentes em projeto e história da arquitetura para arquitetos ou alunos
nos últimos anos da graduação. Fundada por quatro arquitetos – Tony Díaz, Ernesto
Katzenstein, Justo Solsona e Rafael Viñoly –, a experiência de ensino teve suas dinâmicas
transformadas constantemente ao longo de sua curta duração. Argumentamos que
coexistiram, em seu interior, diferentes discursos sobre a própria disciplina (os seus
procedimentos, potenciais, limitações e possíveis relações com a história), constituídos a partir
do reconhecimento das crises que a arquitetura atravessava nos anos 1960 e 1970, tanto na
Argentina como internacionalmente. Ao mesmo tempo, foram realizadas significativas
transformações historiográficas, inicialmente nucleadas ao redor de Jorge Francisco Liernur,
que recolocaram a história da arquitetura em um campo intelectual mais abrangente. A
pesquisa busca compreender as particularidades destes discursos, assim como os modos em
que se relacionaram entre si e nos campos cultural e social do qual fizeram parte. Sempre
marcada pela ditadura militar, que a definiu e contextualizou, a Escuelita foi, por fim, um
fundamental espaço de sociabilidade nos anos mais difíceis da história recente daquele país.
Estudá-la permite compreender melhor a cultura arquitetônica argentina daqueles anos e, a
partir de suas interlocuções, iluminar diferentes nós de uma rede internacional de circulação
de ideias da qual fez parte.

Palavras-chave: La Escuelita. História da arquitetura. Ensino de arquitetura. Historiografia.
Século XX. Argentina.

RESUMEN

DELECAVE, Jonas. Una disciplina en crisis: disputas por la arquitectura en La Escuelita de
Buenos Aires (1976-1983). 2020. 317p. Tesis (Doctorado) – Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

La tesis se basa en la experiencia de enseñanza de arquitectura conocida como La Escuelita,
desarrollada en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina, entre
1976 y 1983. Marcada por una gran fragilidad institucional, La Escuelita ofrecía cursos
independientes de diseño e historia de la arquitectura para arquitectos o estudiantes en los
últimos años de grado. Fundada por cuatro arquitectos - Tony Díaz, Ernesto Katzenstein, Justo
Solsona y Rafael Viñoly - la experiencia tuvo su dinámica constantemente transformada a lo
largo de su corta duración. Sostenemos que en su interior coexistieron diferentes discursos
sobre la propia disciplina (sus procedimientos, potencialidades, limitaciones y posibles
relaciones la con historia), constituidos a partir del reconocimiento de las crisis que atravesaba
la arquitectura en los años 60 y 70, tanto en la Argentina como en el ámbito internacional. Al
mismo tiempo, se llevaron a cabo importantes transformaciones historiográficas, nucleadas
inicialmente en torno a Jorge Francisco Liernur, que situaron la historia de la arquitectura en
un campo intelectual más amplio. La investigación trata de comprender las particularidades
de estos discursos, así como las formas en que se relacionaban entre sí y en los campos
culturales y sociales en que se encontraban. Siempre marcada por la dictadura militar, que la
definió y contextualizó, La Escuelita fue, por fin, un espacio fundamental de sociabilidad en
los años más difíciles de la historia reciente de ese país. Estudiarla nos permite comprender
mejor la cultura arquitectónica argentina de aquellos años y, a partir de sus interlocuciones,
iluminar diferentes nodos de una red internacional de circulación de ideas de la que formaba
parte.

Palabras-clave: La Escuelita. Historia de la arquitectura. Enseñanza de arquitectura.
Historiografía. Siglo XX. Argentina.

ABSTRACT

DELECAVE, Jonas. A discipline in crisis: disputes over architecture at La Escuelita of Buenos
Aires (1976-1983). 2020. 317p. Dissertation (Ph.D. degree) – Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

The dissertation focuses on the pedagogical experience in architecture known as La Escuelita,
developed in the city of Buenos Aires during the last Argentine military dictatorship, between
1976 and 1983. Marked by a great institutional fragility, La Escuelita offered independent
courses in design and architectural history for architects or students in the last years of
undergraduate studies. Founded by four architects - Tony Díaz, Ernesto Katzenstein, Justo
Solsona and Rafael Viñoly - the pedagogical experience had its dynamics constantly
transformed throughout its short duration. We argue that different discourses on the
discipline (its procedures, potentials, limitations and possible relations to its own history),
coexisted in its interior, constituted from the recognition of the crises that architecture was
going through in the 1960s and 1970s, both in Argentina and internationally. At the same time,
significant historiographic transformations were carried out, initially around Jorge Francisco
Liernur, which placed the history of architecture in a broader intellectual field. This research
seeks to understand the particularities of these discourses, as well as the ways in which they
related to each other and to the cultural and social fields of which they were part. Always
marked by the military dictatorship, which defined and contextualized it, La Escuelita was also
a fundamental space for social encounters in the most difficult years of that country's recent
history. Studying it allows us to better understand the Argentine architectural culture of those
years and, from its dialogues, to illuminate different nodes of an international network of
circulation of ideas of which it was part.
Key-word: La Escuelita, History of architecture. Architectural education, Historiography. 20th
century. Argentina.
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INTRODUÇÃO

Em 23 de março de 1976, um dia antes do golpe militar que deporia a presidente María Estela
Martínez de Perón, os arquitetos Tony Díaz e Rafael Viñoly jantavam em um restaurante de
Martínez, ao norte de Buenos Aires. A sociedade argentina vivia anos de intensa agitação
política, especialmente no setor universitário. Entre 1973 e 1974, após o fim da ditadura militar
que governara o país desde 1966, a Universidade de Buenos Aires realizava uma significativa
guinada à esquerda, radicalizando sua militância e suas atividades políticas. Mas, rapidamente,
uma intervenção autoritária na universidade dava início a práticas de cesura, perseguição e
controle ideológico. No final de 1974, a docência se tornava insustentável para muitos de seus
professores e a universidade, extremamente politizada, falhava em se tornar um espaço livre
de debates, encontros, ensino e aprendizagem. Neste contexto, jantando em Martínez, Díaz e
Viñoly resolveram “organizar um instituto dedicado aos problemas da arquitetura que depois,
com o tempo, seria o que veio a se chamar La Escuelita”1. A ideia original era convidar quatro
arquitetos de prestígio – Justo Solsona, Ernesto Katzenstein, Manuel Borthagaray e Clorindo
Testa – e construir “uma organização complexa, [com] bom equipamento [e] um bom lugar”2,
independente da estrutura universitária.
Imaginava-se que um novo golpe militar estava a caminho, mas era difícil prever a extensão
da violência de Estado que se instauraria a partir dali. Rapidamente, Díaz e Viñoly perceberam
que o instituto não poderia se concretizar com a formalidade e o alcance pretendidos.
Borthagaray não chegou a se envolver na experiência de ensino, e Testa o fez com reduzido
protagonismo. As sedes foram improvisadas, emprestadas ou alugadas, e os cursos se
desenvolveram principalmente à noite, algumas vezes por semana, direcionados a arquitetos
formados ou alunos dos últimos anos da graduação. Entre 1977 e 1983, a experiência se
desenvolveu com enorme fragilidade institucional, encerrando-se com a redemocratização e o
retorno (ou ingresso) de vários de seus membros ao ensino universitário formal. Como lembra
1

DÍAZ, Tony. Ernesto Katzenstein y La Escuelita. In: KATZENSTEIN, Inés (Org.). Ernesto Katzenstein
Arquitecto. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 1999, p. 217. Esta e todas as demais traduções de
textos em línguas extrangeiras são do autor da tese.
2
Ibid.
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Díaz, “tudo isto se deu no campo do marginal, quase diria do ilegal [...], para a Argentina oficial
daqueles tempos, a Escuelita não existia”3.
Para o historiador, a imagem é sedutora: quatro arquitetos de prestígio local, entre exonerados
e expulsos de uma universidade convulsionada, conduzindo cursos sobre “os problemas da
arquitetura”, à noite, em um edifício histórico de San Telmo, enquanto sirenes tocavam na rua
e a ditadura mais sangrenta da história recente argentina se desenrolava no país. O entusiasmo
do historiador se amplia ao verificar a relevância das figuras que passaram por suas salas.
Nomes como Aldo Rossi, Diana Agrest, Mario Gandelsonas, Jorge Silvetti, Rodolfo Machado,
Salvador Tarragó Cid, Rafael Moneo, Álvaro Siza, Tomás Maldonado, Carlos Méndez
Mosquera, Jorge Henrique Hardoy, Ramón Gutiérrez e Fernando Montes deram cursos,
palestras ou seminários na Escuelita. Convidados por seu departamento de história, também
colaboraram com a experiência de ensino intelectuais como Beatriz Sarlo, Jorge Dotti e Hugo
Vezzetti; e Manfredo Tafuri, ainda que somente para uma reunião privada, também subiu seus
longos lances de escada. Talvez fosse inevitável que se construísse “uma espécie de aura
vanguardista”4 e mesmo uma imagem de resistência política ao redor da Escuelita. É preciso
cuidado.
O objetivo primário desta tese é matizar a história dessa singular experiência de ensino em
arquitetura e explorar os distintos discursos, propósitos e projetos que convergiram (e se
confrontaram) em seu interior, buscando entender como eles se relacionaram entre si e nos
campos social e cultural do qual fizeram parte. Neste sentido, cabe compreender os mitos que
se construíram ao redor da Escuelita como parte indissociável de sua história – sem a pretensão
de encontrar uma verdade por trás deles, mas explorando os motivos de sua emergência, suas
constituições e contradições.
A primeira pergunta a se fazer é: se não foi possível realizar o instituto que se imaginara
inicialmente, o que foi a Escuelita? Em diferentes circunstâncias, ela é referida, de fato, como
uma “instituição”5. Contudo, mais frequentes são as hesitações em caracterizá-la deste modo,
dando preferência aos menos formais “espaço alternativo”, “um lugar de encontros” e mesmo
um “club de caballeros”6 (o que não deixa de indicar o predomínio masculino na experiência
de ensino e no campo profissional da época). Ao se referir à Escuelita, há até quem agregue a
condicional “se é que isto existe”7, apontando para a heterogeneidade da experiência de ensino.
Entendemos que a Escuelita foi realmente capaz de se transformar em uma instituição, ainda
que frágil e sempre realizando movimentos ambíguos entre se institucionalizar e não se

3

Ibid., p. 218.
FERNÁNDEZ, Roberto. Crítica biliográfica. La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa de arquitectura
en la Argentina 1976/1981. Dos puntos, n. 4, p. 58–60, mar. 1982, p. 58.
5
DÍAZ, Tony; SOLSONA, Justo. Presentación. In: DÍAZ, Tony et al (Orgs.). La Escuelita: 5 años de enseñanza
alternativa de arquitectura en la Argentina, 1976/1981. Buenos Aires: Espacio Editora, 1981, p. 13; DÍAZ,
Ernesto Katzenstein y La Escuelita. 1999, op.cit., p. 218.
6
Conversa entre Alvaro Arrese e Justo Solsona em entrevista coletiva concedida a Jorge Gaggero, 1º de julho
de 2016, no auditório do Conselho Profissional de Arquiteura e Urbanismo da Argentina (CPAU).
7
Entrevista com Jorge Francisco Liernur em 03 de julho de 2019.
4
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institucionalizar. De modo geral, as instituições podem ser definidas como entidades
compostas por atores individuais e que apresentam fronteiras mais ou menos demarcadas (que
separam membros de não-membros), regras de comando e hierarquia de responsabilidades8.
Empresas, museus, universidades e clubes são exemplos de instituições. Satisfeitos esses
requisitos, é de menor relevância se há ou não um projeto comum que agregue perfeitamente,
com clareza e continuidade, todos os seus membros9. Afinal, instituições também podem ser
extremamente heterogêneas e atravessadas por conflitos internos.
A Escuelita foi certamente uma instituição: teve uma definição precisa de membros e nãomembros reafirmada por práticas deliberadas; apresentou uma clara hierarquia de atores; teve
três endereços, número de telefone, logotipo e papel timbrado. Se um arquiteto de Buenos
Aires diz que participou da Escuelita, é possível compreender que participou de algo em um
tempo e lugar específicos, com determinadas pessoas e determinados produtos. E a própria
Escuelita desenvolveu diferentes práticas para se consolidar como uma instituição e para que
fosse entendida como tal pelo campo arquitetônico. Entre elas, a realização de exposições, a
publicação de artigos e entrevistas, dois catálogos e um livro, a participação em congressos e
em uma bienal, a realização de conferências e seminários públicos, a realização de concursos
fechados a membros e a associação pública a intelectuais locais e estrangeiros. Todas estas
práticas contribuíram para a institucionalização da Escuelita, publicizando suas produções e
demarcando suas fronteiras.
Por outro lado, a Escuelita foi muito pouco. Iniciou com o genérico nome de Cursos de
Arquitectura, para depois, quase sem querer e sem ninguém realmente saber a origem (ou os
motivos), adotar o nome mais despretensioso imaginável, a escolinha. Não havia concessão de
diplomas, progressão nos cursos, cargos institucionais, contratos profissionais, personalidade
jurídica, estatutos ou um projeto político-pedagógico formal. Apenas alguns cursos livres
sobre arquitetura. Sua fragilidade e informalidade poderiam fazer parecer que a Escuelita não
era mais do que amigos se reunindo para conversar sobre arquitetura. Um espaço de
sociabilidade fundamental no pior momento da ditadura argentina; um escape de qualquer
institucionalidade.
Propomos que a Escuelita foi as duas coisas: houve um esforço evidente por institucionalizarse e, simultaneamente, dúvidas, ressalvas ou hesitações em sua constituição institucional. Os
motivos para esta ambuiguidade podem ser encontrados na circunstância política (tanto
violenta quanto transitória), nos diferentes lugares que seus membros ocupavam no campo
8

HODGSON, Geoffrey M. What Are Institutions?. Journal of Economic Issues, v. 40, n. 1, p. 1–25, mar. 2006,
p. 8 e 18. Esta definição é dada por Hodgson a um tipo específico de instituição, a organização. Para o
autor, a instituição é um conceito mais abrangente que, além de incluir organizações, se referem também
a sistemas de regras sociais estabelecidas que estruturam as interações sociais. Nesta tese, utilizamos
“organição” e “instituição” de modo equivalente para manter as expressões utilizadas pelos atores
envolvidos com o objeto de pesquisa.
9
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no espaço social em que está inserida.
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profissional, em suas personalidades e – talvez o mais importante – nas diferenças discursivas
sobre a própria disciplina, que com o tempo foram se tornando cada vez mais claras, e mesmo
inconciliáveis.
Inicialmente, parecia haver um objetivo comum a seus membros, ou ao menos um esforço em
se apresentar publicamente com um objetivo comum. Frente à dissolução da arquitetura na
militância política da primeira metade dos anos 1970, a Escuelita direcionaria seus esforços ao
trabalho sobre a própria disciplina, tentando definir suas especificidades e fronteiras para além
de orientações ideológicas e problemas funcionais, regionais ou de sítio – e o faria através de
um retorno à prática do desenho. Esse direcionamento significava uma espécie de “retorno à
ordem” na autorrepresentação do campo disciplinar, se afastando do arquiteto
técnico/sociólogo em direção ao artista/intelectual, e restituindo as ferramentas que seriam
exclusivas ao arquiteto. Em certo sentido, tratava-se de uma resposta à ansiedade de assistir a
arquitetura (e o próprio arquiteto) perder seu predicado entre as outras disciplinas do habitat
(e seus profissionais), como a sociologia, antropologia e geografia.
Mas esse retorno à disciplina ocorreu em circunstâncias em constante transformação.
Localmente, a Escuelita havia sido concebida pouco antes do golpe de Estado de 1976, mas se
desenvolveu efetivamente sob o regime militar. Não havia como conhecer os limites da
violência de Estado, e resultava difícil avaliar o quanto os aparatos de repressão tolerariam
trabalhos que não fossem dedicados “apenas à arquitetura”10. Como lembra Díaz, “naquela
época, era um pouco difícil se ocupar mais do que com formas”11. Por outro lado, como escreve
Jorge Francisco Liernur, suspender laços efetivos com a realidade não deixava de ser uma
“estratégia de sobrevivência [...] frente ao horror”12.
Internacionalmente, estes foram anos de enfrentamentos às sucessivas crises da arquitetura
moderna. O termo “pós-modernismo” começava a circular justamente entre 1975 e 1977 para
reunir um conjunto de atitudes de contestação a seus pressupostos13. Uma das principais
convicções, que reuniu experiências com distintos contornos, foi a de que a arquitetura é (ou
deveria ser) uma entidade autorreferente, separada de todos os outros campos do
conhecimento, com suas próprias regras, leis ou mecanismos. Este debate ficou conhecido
como o da “autonomia” da arquitetura, e abrigou da sensibilidade histórica de Aldo Rossi aos
jogos linguísticos de Peter Eisenman. O deslocamento em direção à autonomia estava
associado não apenas ao reconhecimento da falência das pretensões sociais da arquitetura
moderna, nem apenas a uma crise de mercado em arquitetura; mas a uma transformação mais
ampla da sociedade ocidental, que deslocava os interesses na produção material em direção à
imagem, à publicidade e à propaganda. Em arquitetura, é possível encontrar uma rede de
10
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novos atores (de museus e galerias a colecionadores e marchands) interessados em criar um
mercado para os desenhos de arquitetura como objetos autônomos, o que também
transformava relações profissionais e pedagógicas.
Os membros da Escuelita estiveram certamente atentos a estes debates teóricos e
movimentações profissionais. Não parece adequado afirmar que estavam, conjuntamente,
buscando a superação da arquitetura moderna, ainda que se colocassem contra o que lhes
parecia uma redução burocrática de suas formas. O que de fato parece ter ocorrido foi uma
apropriação e transformação particular de certos debates em função dos temas e interesses
locais, o que contribuiu para que a Escuelita se tornasse, efetivamente, um importante centro
de renovação disciplinar na Argentina. Em todo caso, à medida que as diferenças entre seus
membros foram se acentuando ou se tornando mais evidentes, o que poderia ser lido como
um projeto compartilhado de “retorno à disciplina” se mostrou cada vez mais plural.
Nos trabalhos e cursos de Tony Díaz, é possível reconhecer uma busca por leis constantes que
pudessem fundamentar o projeto arquitetônico, a serem encontradas na história da
arquitetura e na cidade de Buenos Aires, com particular influência das teorias estruturalistas
de tipologia edilícia e morfologia urbana do italiano Aldo Rossi. Assim, o interesse de Díaz se
direcionava ao historicamente sedimentado, à repetição e ao anonimato. Ao contrário, Justo
Solsona apostava na originalidade de uma grande ideia, na criatividade e na intuição de um
arquiteto que, através de procedimentos apenas parcialmente conscientes, é capaz de
interpretar o conjunto da sociedade. Solsona o fazia através de uma reelaboração local do
antigo procedimento acadêmico chamado parti, que sobrevivera à passagem da tradição
Beaux-Arts à arquitetura moderna.
Havia, portanto, uma primeira oposição entre os interesses de Díaz pelo anônimo e repetitivo,
e de Solsona pelo autoral e singular; e uma segunda oposição entre a busca por procedimentos
racionais e teoricamente formulados pelo primeiro, e semiconscientes e mesmo anti-teóricos
pelo segundo. Tratam-se de oposições fundamentais para compreender a Escuelita. No
entanto, é importante reconhecer suas limitações. Afinal, Díaz nunca abandonou
completamente a ideia de partido – ainda que, para ele, a unidade conferida pelo procedimento
emergisse de uma dimensão mais geométrica e, para Solsona, mais metafórica, como veremos
ao longo da tese. Em todo caso, as duas perspectivas não deixavam de ser frutos de um
reconhecimento compartilhado de uma crise instaurada na disciplina. E eram, ambas,
respostas à reflexão sobre o que é o arquiteto e sobre os modos em que ele (e apenas ele) estaria
habilitado a operar.
Enquanto as divergências se tornavam claras, significativos deslocamentos institucionais
foram acontecendo no interior da Escuelita. Rafael Viñoly migrava para os EUA ainda em
1979, e Ernesto Katzenstein assumia um papel progressivamente reduzido na elaboração de
cursos e na gestão da experiência de ensino. Ao mesmo tempo, alguns alunos se tornavam
professores assistentes e, em seguida, responsáveis por seus próprios cursos; e outros
profissionais eram convidados a realizar suas próprias iniciativas, como os cursos de projeto
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de Jorge Francisco Liernur e Eduardo Leston em 1980 e 1981, e de Clorindo Testa e Ignacio
Lopatín em 1979, 1981 e 1982, com ainda outros interesses. Neste mesmo contexto, a partir de
1980, Liernur começou a impulsionar um trabalho sobre historiografia da arquitetura que se
cristalizaria, em 1982, como o Departamento de Análisis Crítico e Histórico da Escuelita. Os
jovens arquitetos-historiadores desse departamento continuariam suas colaborações após o
encerramento da experiência de ensino, assumindo várias configurações instituições e se
estabelecendo efetivamente como um “grupo”, cujo coração da “identidade historiográfica” se
encontra, ainda hoje, no trabalho de Tafuri14. Ao longo dos anos, com a incorporação de
distintas referências teóricas e interesses, os membros desse grupo dariam contribuições
fundamentais para a historiografia da arquitetura e da cidade, extrapolando largamente o
contexto argentino.
Os professores da Escuelita, ainda que com diferentes abordagens, encontraram em sua criação
a sustentação para uma série de atividades, deslocamentos e relações profissionais que apenas
uma instituição poderia oferecer. Afinal, sem uma figura institucional seria impossível solicitar
doações a empresas construtoras, publicizar suas atividades em revistas profissionais locais e
esperar que um arquiteto de esquerda como Aldo Rossi se aventurasse nos piores anos de uma
ditadura latino-americana. Ao longo dos anos, a Escuelita acabou por representar um relevante
capital simbólico para seus principais membros, dentro e fora da Argentina. Mas cabe deslocar
a atenção aos professores, olhar para os alunos e se perguntar sobre a enorme procura, por
parte de arquitetos formados, que trabalhavam durante o dia, por cursos pagos (ainda que
acessíveis) que não concediam diplomas nem garantiam uma ascensão profissional. De fato, a
ressonância que a Escuelita rapidamente conquistou marcaria sua história.
Em sua grande maioria, os alunos da Escuelita se formaram nos anos 1970 e, portanto, haviam
estudado ou em uma universidade esvaziada pela ditadura militar da autoproclamada
Revolucíon Argentina (1966-1973), em que a maioria dos professores de prestígio haviam
renunciado; ou na universidade que se seguiu e que, extremamente convulsionada,
direcionava-se quase exclusivamente à resolução de problemas sociais. Nos dois casos, havia
uma percepção generalizada de inadequação dos conteúdos ensinados nos espaços formais de
educação de arquitetura. Solsona, Katzenstein e Díaz haviam se formado e ensinado no que se
convencionou a chamar de “idade de ouro” do ensino universitário argentino (1956-1966) e
representavam um elo com um período já mítico da Universidade de Buenos Aires.
Por outro lado, os anos 1970 também acarretaram em uma grande massificação e
hierarquização das universidades do país, em que um único professor catedrático poderia
supervisionar centenas de alunos. A possibilidade de manter um contato individual com
arquitetos do prestígio de Díaz, Solsona, Viñoly ou Katzenstein foi, sem dúvida, um fator para
que estes jovens arquitetos-alunos, ainda em busca de formação, se inscrevessem nos cursos
da Escuelita. Em certo sentido, a experiência dava continuidade ao ensino de arquitetura de
14
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modo “pessoal e extracurricular”15 que se dava nos escritórios das principais figuras da
arquitetura moderna do país – e que, em sua grande maioria, mantiveram uma relação instável
com suas instituições culturais. Não à toa, os alunos dos primeiros anos e os professores
assistentes eram, em quantidade significativa, funcionários, ex-funcionários ou colaboradores
dos escritórios profissionais dos fundadores da Escuelita.
Para além do interesse acadêmico e profissional, é fundamental sublinhar o caráter de
sociabilidade que a Escuelita desempenhou. Sua imagem mais expressiva talvez seja o brinde
com um dedo do whisky Criadores que os professores costumavam fazer antes das primeiras
aulas. Mas, também para os alunos, a possibilidade do encontro e do diálogo com relativa
liberdade (relativa, por que a autocensura era norma) sem dúvida se tornou uma marca
fundamental da experiência de ensino. Ao longo de seus seis anos de realização de cursos, a
Escuelita pôde representar, para muitos alunos, um espaço de liberdade, de encontro, de
amizade e mesmo de alento frente aos terrores da ditadura. Em seu primeiro ano, a Escuelita
abrigou ao redor de 30 alunos. Em seus últimos, ainda que não haja registros exatos, este
número parece ter saltado a 250 ou 30016.
Desse relativamente amplo número de alunos, assistentes e professores, também surgiu
diferentes entendimentos sobre a dimensão política da experiência de ensino. Ainda que tenha
sido concebida como reação ao ambiente politicamente carregado da universidade pré-1976,
o seu desenvolvimento durante o regime militar (em que as universidades se tonaram um
espaço de ausências e perseguições), acabou por ressignificá-la. É verdade que não se tratou de
um espaço de militância e que jamais se falava de política em seu interior. Mas esse silêncio
comportou múltiplos significados no íntimo de cada membro. Para uns, apenas reunir-se em
grupo já era um ato de resistência política; para outros, insistir no estudo da arquitetura, a
despeito da tecnocracia universitária e do horror da ditadura, era um ato resistência intelectual;
ainda outros encontravam na Escuelita um momento de respiro, um espaço “onde podíamos
esquecer, durante essas três horas, à noite, do medo e da situação geral que se vivia naqueles
anos”17.
Alguns sentiam-se seguros durante a realização dos cursos; outros tinham a certeza de que a
polícia entraria a qualquer momento em suas salas, prendendo arbitrariamente alunos e
professores. O fato de que alguns arquitetos – como Solsona e Viñoly – estivessem realizando
importantes obras públicas para o governo e de que alguma autoridade militar ou policial
tivesse autorizado seu funcionamento tornam a dimensão política da Escuelita mais complexa.
Mas estes fatos certamente não garantiam a segurança de encontros noturnos de dezenas de
arquitetos – vários, inclusive entre os palestrantes locais e estrangeiros, de orientação política
15
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marxista ou que haviam participado ativamente na militância. Díaz era próximo ao
reformismo de esquerda filocomunista e o próprio Liernur havia sido membro ativo do
Partido Comunista Revolucionario (PCR), de identificação maoísta. Durante seu
funcionamento, a Escuelita não sofreu nenhuma ofensiva por parte dos aparatos de repressão
do Estado (o que também revela certa irrelevância do campo, aos olhos do Poder), mas talvez
fosse inevitável que uma iniciativa como esta assumisse uma conotação política naqueles anos
de chumbo.
Entrelaçada a este conjunto de questões políticas e culturais, a tese busca entender como foram
sendo constituídos e transformados diferentes discursos sobre a própria disciplina no interior
da Escuelita; e como esses discursos estiveram relacionados a suas movimentações
institucionais (como realização de publicações e exposições, agenciamento de atores internos
e externos, etc.). Ou seja, não se trata de realizar uma história institucional da Escuelita (ou
não se trata apenas disso), mas refletir sobre o entrelaçamento entre sua história institucional
e a história das formulações discursivas sobre a arquitetura – o que uma pode iluminar da
outra. Estas formulações poderiam, ou não, assumir a forma de uma teoria explícita e diziam
respeito às relações da arquitetura com a história e com a cidade, seus procedimentos internos,
suas especificidades e relações com outros campos do conhecimento, a importância de sua
manifestação como identidade nacional ou regional, o seu valor como objeto estético original,
sua capacidade comunicativa e a politicidade de suas práticas. Tratavam-se de diferentes
formas, mais ou menos articuladas, de abordar uma disciplina que se reconhecia em uma
profunda crise de identidade.
O fato da Escuelita ser uma instituição dedicada ao ensino é crucial para o desenrolar destas
formulações, já que o ensino tem sido, ele mesmo, um objeto privilegiado para se estudar as
transformações no campo disciplinar. É nesse sentido que Joan Ockman escreve, a respeito do
ensino de arquitetura nos Estados Unidos e Canadá, que
Pelo menos por enquanto, a escola de arquitetura continua sendo o lugar fundamental onde
o discurso de arquitetura é formulado e disseminado. Mais do que a soma de seus
componentes curriculares, é o lugar onde estudantes se tornam conscientes de si próprios
como membros de uma comunidade pré-existente de profissionais e intelectuais, onde
começam a distinguir as múltiplas identidades disponíveis a eles, e onde o futuro campo da
arquitetura [...] é coletivamente constituído.18

É verdade que a Escuelita não foi um espaço tradicional de ensino. Mas muitas de suas práticas
de ensino/aprendizagem se assemelhavam a espaços formativos tradicionais, com temas
propostos pelos professores, desenvolvidos individualmente e criticados em grupo; além da
promoção de seminários e palestras por convidados reconhecidos pelo campo. Ainda que
direcionados principalmente a arquitetos formados, havia uma inegável pretensão formativa
nos cursos da Escuelita em que, através da prática de exercícios desvinculados da atividade
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profissional, poderia ser possível refletir com maior liberdade sobre o que a arquitetura é, ou
deveria ser.
Neste sentido, há uma ampliação do interesse no estudo da Escuelita. Por meio de uma
experiência singular, é possível discutir a cultura arquitetônica local de modo mais amplo, seus
dilemas e desafios. E, considerando a grande capacidade de aglutinação e de interlocução
internacional desta experiência de ensino, é possível refletir também sobre os enfrentamentos
da crise da arquitetura moderna em outros contextos. As leituras, as traduções e mesmo os
mal-entendidos que esses arquitetos argentinos fizeram de discursos produzidos, em sua
maioria, na Europa e nos Estados Unidos, enquanto estes ainda estavam em elaboração, são
reveladores sobre cada um dos nós de uma rede em construção. Portanto, há um interesse na
própria Escuelita, pelos discursos que foram elaborados em seu interior; pela capacidade de
aglutinação que ela demostrou; pela relevância dos atores que passaram por suas salas (entre
alunos, professores e colaboradores, que ocupavam ou viriam a ocupar importantes espaços
nos campos acadêmico e profissional em arquitetura); e pelo lugar que ela assumiria no
imaginário do campo arquitetônico local nas décadas seguintes. No entanto, particularmente
relevante para o brasileiro que escreve esta tese, é que estudar a Escuelita também permite
refletir sobre uma rede mais ampla da elaboração de discursos sobre a arquitetura e de
enfrentamento de suas crises a partir de um espaço inevitavelmente localizado nesta
construção (imaginária, mas decididamente real) chamada América Latina.

§

A fragilidade institucional da Escuelita é, certamente, um fator determinante para que não haja
um arquivo formal e unificado a seu respeito. A pesquisa começou, portanto, baseando-se em
fontes publicadas por ela ou a seu respeito, primárias e secundárias. Neste sentido, foram
particularmente relevantes os dois catálogos das exposições realizadas pela Escuelita no Centro
de Arte y Comunicación (CAyC) sobre os exercícios realizados pelos alunos em 1977 e 1978,
e o livro que a Escuelita publicou sobre si própria, em 198119. Além disso, buscamos menções
à Escuelita em revistas, jornais e livros de arquitetura do período, de folhetos de divulgação a
entrevistas a seus membros. Também foi fundamental, para a realização da pesquisa, a
consulta a valiosos trabalhos acadêmicos que vêm sendo publicados sobre o tema,
19
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especialmente por Carolina Kogan20, Silvio Plotquin21, María Martina Acosta22 e Ana Maria
León23 – que gentilmente responderam às minhas dúvidas, pessoalmente ou por e-mail.
Em paralelo, fizemos um esforço para coletar depoimentos daqueles que, em diferentes
momentos e circunstâncias, participaram da experiência didática. Entrevistamos Justo Solsona
e Rafael Viñoly, que deram depoimentos imprescindíveis sobre suas intenções e experiências
na fundação e no desenvolvimento da experiência de ensino. Entrevistamos Sandro Borghini,
Luis Ibarlucía, Eduardo Leston, Jorge Francisco Liernur, Ignácio Lopatín, Edgardo Minond,
Francisco Otaola, Juan Carlos Poli e Jorge Sarquis, que desempenharam papéis docentes ou
institucionais na Escuelita. Também entrevistamos alguns alunos que, com diferentes
envolvimentos, comentaram sobre os trabalhos que realizaram, sobre suas motivações e
perspectivas a respeito da experiência de ensino, entre eles: Fernando Aliata, Jorge Bello,
Alejandro Epstein, Jorge Feferbaum, Esteban Fernández, Claudio Guerri, Martha Levisman e
Pablo Pschepiurca. Entrevistamos Anahí Ballent, Adrián Gorelik e Jorge Mele, envolvidos com
o trabalho historiográfico que se iniciou no departamento de história da Escuelita (além dos já
mencionados Liernur, Aliata e Pschepiurca). Por fim, entrevistamos os arquitetos Diana
Agrest, Mario Gandelsonas e Ramón Gutiérrez, que realizaram palestras na Escuelita; outros
arquitetos que estabeleceram algum contato com temas da pesquisa, como Gabriel Feld, Rafael
Iglesia e Alberto Varas; e, sobre o campo arquitetônico novaiorquino dos anos 1970 e suas
possíveis relações com a arquitetura da Argentina, Joan Ockman e Kenneth Frampton.
A essas entrevistas, realizadas pelo autor da tese, foram agregadas outras, ainda inéditas,
gentilmente cedidas por seus autores. Destacamos aquelas realizadas em outubro de 2007 por
Luiz E. Carranza com Liernur, Borghini e Pschepiurca para uma pesquisa que ele próprio
estava conduzindo sobre a Escuelita, parcialmente publicada em Modern Architecture in Latin
America24. Também consultamos as cinco entrevistas com Tony Díaz realizadas por Carlos
Rabinovich em Madrid entre dezembro de 2012 e março de 2013 – que irão compor um livro
com trabalhos inéditos de Díaz, organizado por Graciela Silvestri, Adrián Gorelik, Carolina
Kogan e o próprio Rabinovich. Por fim, tivemos a oportunidade de consultar áudios e vídeos
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não editados das entrevistas realizadas por Jorge Gaggero para um curta-documentário sobre
a Escuelita, lançado em 2016 pela Libido Cine25.
Ao longo das 50 horas de entrevistas gravadas (discriminadas no “Apêndice B” desta tese),
foram surgindo diferentes lembranças, às vezes complementares e às vezes conflitantes, de
uma experiência de ensino fundada 40 anos antes do início desta pesquisa. Por meio das
entrevistas – e reconhecendo os desafios colocados pelo campo da história oral – foi possível
vislumbrar um quadro de vivências que não poderiam ser registradas em documentos, mas
que são fundamentais para compreender as nuances dessa instituição. Por outro lado, cruzar
depoimentos com dados documentais contribuiu para entender as condições de realização de
certas atividades e publicações. Afinal, apesar de todas as circunstâncias materiais, culturais e
políticas que permitiram a emergência desta experiência, ela só se realizou, efetivamente, em
função de pessoas concretas, com suas próprias biografias, trajetórias e afetos.
Ao longo das conversas, também foram surgindo possibilidades de coletar materiais primários
guardados em armários, gavetas e sótãos. Entre os arquivos e acervos mais relevantes para a
pesquisa, destacamos três: 1) O Archivo Antonio Díaz deixado a cargo de sua esposa Marusha
Gorfinkiel, em Madrid, a qual tivemos acesso parcial no contexto da Cátedra Libre Antonio
Díaz, dirigida pelo arquiteto e professor César Jaimes26; 2) O arquivo de Alejandro Leveratto,
fotógrafo de arquitetura que registrou os exercícios dos alunos para as exposições de 1978 e
1979 (o qual nos referimos ao longo da tese como AALF - Archivo Alejandro Leveratto
Fotografia). Por meio de um auxílio financeiro da FAPESP, foi possível catalogar e digitalizar
em alta resolução todos os 340 negativos em filme fotográfico preto-e-branco de seu arquivo,
Em grande parte inédito, sua digitalização representa uma contribuição importante da
pesquisa para a preservação deste arquivo e para futuras pesquisa a seu respeito; e 3) O acervo
de 68 fotografias de exercícios realizados na Escuelita em 1981 e 1982, nos cursos de Solsona,
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LA ESCUELITA: Enseñanza alternativa de arquitectura en la Argentina (1976-1981). Direção Jorge
Gaggero. Buenos Aires: Libido Cine, 2016. 1 DVD (27min). Disponível em
www.modernabuenosaires.org /videos/ la-escuelita-el-documental, último acesso em 12/02/2020.
26
A Cátedra Libre Antonio Díaz para el estúdio y la búsqueda de consistência entre las ideas y la arquitectura
foi criada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires (FADU-UBA) em
outubro de 2017. A cátedra reconhece Díaz como “um dos mais influentes arquitetos argentinos”, que
deixou “uma marca pedagógica e uma maneira de entender a Arquitetura que perduram até o presente”.
Voltada à pesquisa e à extensão, a cátedra tem o objetivo de “continuar os debates que, com base nas
ideias e nos vínculos trabalhados ao longo de sua vida, Tony Díaz formulou em suas publicações dos
últimos anos”. Entre as atividades desenvolvidas, incluem-se a realização de exposições, seminários,
debates, traduções, produção e difusão de livros, além da formação do Archivo Antonio Díaz. É dirigida
por César Jaimes e a equipe de direção e organização é composta pelos arquitetos Luis Ibarlucía, Gabriel
Feld, Carlos Rabinovich e Claudia Santaló. Cf. documento de fundação da cátedra CUPAD:EXP-UBA
Nro. 0079673/17, Resol. (CD) Nro. 524/17 de 10 de outubro de 2017. Alguns documentos que comporão
o Archivo Antonio Díaz foram acessados antes de sua organização e formulação oficial, através da gentil
digitalização da família de Díaz, em Madrid. Por este motivo, não foi possível acessá-lo integralmente e
nos foi solicitado que a pesquisa não publicasse as imagens dos documentos. Entre os objetos
consultados, constam documentos didáticos, institucionais, fotografias, recortes de jornais e algumas
cartas. Até o fechamento da tese, não foi possível ter acesso a certos objetos (cuja existência foi
confirmada por e-mail), como a correspondência com Aldo Rossi e a transcrição das aulas de Rafael
Moneo. Mais uma vez, agradeço imensamente o auxílio e a paciência de Maruscha Gorfinkiel, Jimena
Díaz e César Jaimes.
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Arrese e de Testa e Lopatín, deixado por Díaz a cargo de Luis Ibarlucía (o qual nos referimos
como ALI – Acervo Luis Ibarlucía). As imagens que compõem o arquivo de Leveratto e o
acervo de Ibarlucía estão discriminadas no “Apêndice C” desta tese.
Durante meu período de estágio de pesquisa na Graduate School of Architecture, Planning
and Preservation (GSAPP) da Universidade de Columbia, pude visitar os arquivos do
Canadian Centre for Architecture (CCA) em Montreal, onde consultei, entre outros
documentos, o Fonds Institute for Architecture and Urban Studies (AP057) e o Fonds Aldo
Rossi (AP142). Contamos também com o auxílio de Carla Buda, do Museo Nazionale delle
Arti del XXI Secolo (MAXXI) de Roma, que gentilmente digitalizou as dez cartas de Tony Díaz
enviadas a Aldo Rossi entre 10/01/1979 e 08/06/1992, presentes no Aldo Rossi Archive. Outros
documentos importantes foram fornecidos por Eduardo Leston, Fernando Aliata, Sandro
Borghini e Alberto Varas, entre fotografias, folhetos, exercícios de alunos, material de apoio
didático e transcrição de aulas.
Todos esses materiais foram digitalizados e compõe um acervo que, junto com as entrevistas
gravadas, serviu de base para a produção desta tese. É impossível não se sensibilizar com a
generosidade dessas pessoas que contaram suas histórias, que disponibilizaram tempo e
documentos à pesquisa – e que toleraram meu espanhol. A elas, reitero meu profundo
agradecimento.
O primeiro capítulo da tese apresenta as crises e os deslocamentos disciplinares que a
arquitetura atravessava nos anos imediatamente anteriores à fundação da Escuelita, tanto no
ambiente profissional como de ensino. É a essa circunstância que a Escuelita reage, e discutila se torna relevante não somente em função do ambiente brasileiro em que esta tese é
produzida, mas também porque permite inserir a experiência de ensino em um campo de
forças mais abrangente, dentro e fora da Argentina.
O segundo capítulo discute o desenvolvimento dos cursos realizados por Díaz, Viñoly e
Solsona em 1977. Nesses trabalhos, foram recorrentes as ideias de uma disciplina como
fenômeno cultural autônomo, livre de restrições funcionais, materiais, construtivas e urbanas.
Neste capítulo, é discutida a ideia de uma apropriação de temas desenvolvidos na costa leste
norte-americana, e particularmente as referências ao Institute for Architecture and Urban
Studies (IAUS) e aos trabalhos dos argentinos Diana Agrest, Mario Gandelsonas, Rodolfo
Machado e Jorge Silvetti. O terceiro capítulo focaliza uma guinada nos cursos, que passam a
incorporar a cidade, real ou imaginada, nos anos 1978 e 1979. Inicialmente, são apresentados
os trabalhos de Díaz, Solsona e Viñoly sobre a Av. de Mayo, importante eixo simbólico da
cidade de Buenos Aires. Em seguida, são discutidas as relações de Díaz com o italiano Aldo
Rossi e com uma rede de arquitetos espanhóis na constituição de reflexões que levariam ao
trabalho “Buenos Aires: la arquitectura de la ‘manzana’”, coordenado por Díaz no interior da
Escuelita.
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O quarto capítulo apresenta os cursos de Katzenstein e Liernur nos anos de 1977 e 1978, e os
de Leston e Liernur em 1980 e 1981. Neste capítulo, são discutidos os dilemas sobre a produção
projetual na modernidade, em que a disciplina parece incapaz de afirmar qualquer conteúdo
além de sua própria ideologia. São discutidas as relações de Liernur com Tafuri e o ambiente
intelectual do Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) e as possibilidades de
uma produção culturalmente significativa, entre o silêncio, a representação de uma disciplina
estilhaçada e a denúncia de sua reprodução ideológica. O quinto capítulo discute a produção
historiográfica que toma forma como o Departamento de Análisis Crítico e Histórico da
Escuelita e sua revista orgânica, a Materiales, com protagonismo de Liernur. São apresentadas
as principais pesquisas realizadas, as particularidades das apropriações de debates
historiográficos realizados no IUAV e em círculos intelectuais sediados em Buenos Aires, e as
oposições a um campo historiográfico consolidado localmente, nucleados ao redor do tema da
identidade nacional/regional da arquitetura. O capítulo apresenta, por fim, a saída desse grupo
de jovens arquitetos-historiadores da Escuelita e sua consolidação no Centro de Estudios da
Sociedad Central de Arquitectos (CESCA).
O sexto e último capítulo discute o ambiente de fragmentação da Escuelita, as intenções não
concretizadas de institucionalização e a diversidade de suas propostas didáticas realizadas
entre 1980 e 1982, baseadas em temas mais tradicionais na história do ensino de arquitetura.
O capítulo apresenta o crescimento da experiência, a recepção local de seus produtos e seu
processo de dissolução.
Por fim, é preciso observar que iniciei esta pesquisa como um brasileiro que jamais havia posto
os pés na Argentina, e terminei com um visto de residência permanente em meu documento
nacional de identidad. Estes quatro anos de encontros, conversas informais e entrevistas, talvez
de modo inevitável, foram progressivamente minando o distanciamento de observador
externo, e me aproximaram pessoalmente da Escuelita, de seus protagonistas e pesquisadores.
Sem dúvida, esta aproximação foi marcada pela atenta orientação da professora Drª. Claudia
Shmidt, ela própria orientada por Liernur em sua tese de doutorado e integrante do grupo de
pesquisadores que inicialmente se constituiu ao seu redor, e que inclui Aliata, Ballent,
Crispiani, Gorelik e Silvestri. Vários destes pesquisadores, a quem não adianta esconder minha
admiração, dobram perigosamente como objetos de pesquisa e referências bibliográficas. Estas
contradições não podem ser resolvidas por mim; posso apenas enunciá-las. Fiz o melhor
possível para contar esta história, cuja importância ultrapassa seus protagonistas, com
objetividade, crítica e respeito à memória dos muitos personagens envolvidos. Espero que,
entre viagens e traduções, ela faça sentido a brasileiros, argentinos e a quem mais tenha
paciência de encará-la.
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1. UMA DISCIPLINA EM CRISE

A Escuelita foi criada na segunda metade da década de 1970 em a meio a transformações
profundas na sociedade argentina, assim como na prática e no ensino de arquitetura. Estes
foram os últimos anos do que Liernur chamou de “a longa década de 1960”, concluída apenas
vinte anos depois1. A despeito de todas as transformações políticas, entre governos civis e
militares, este período seria caracterizado pela estreita relação entre campo arquitetônico e
Estado desenvolvimentista. Pela primeira vez na Argentina, o Estado – então principal
comitente de projetos de arquitetura – adotava para sua linguagem oficial os preceitos da
arquitetura identificada como moderna: o uso de materiais industriais, a substituição do
adorno pelo detalhe construtivo, a busca pelo equilíbrio de volumes e a valorização das
expressões construtiva e funcional dos edifícios.
Contudo, já no início dessa longa década de 1960, começavam a ser ensaiadas críticas a estes
mesmos pressupostos, alinhadas às censuras internacionais à arquitetura moderna e
desenvolvidas em paralelo a revisões das relações entre arquitetura e política. Na Argentina,
essas críticas e revisões culminaram, na segunda metade da década de 1970, em transformações
profundas na própria disciplina. Novas estratégias projetuais foram desenvolvidas em meio à
busca por originalidade, à militância política e, com frequência, às perguntas sobre o
significado de se fazer arquitetura e história da arquitetura na América Latina.
Internacionalmente, a disciplina passava pela ascensão do que ficou conhecido como “pósmodernismo”, e por um maior interesse no desenho arquitetônico dissociado do objeto
construído. Foi no bojo dessas transformações que a Escuelita foi fundada, em 1976, por Tony
Díaz, Rafael Viñoly, Justo Solsona e Ernesto Katzenstein. Para compreendê-la melhor, vale
recuperar as condições de sua fundação.

1

LIERNUR, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del siglo XX: la construcción de la modernidad.
Buenos Aires: Fondo Nacional de la Artes, 2001.
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Culturas arquitetônicas em Buenos Aires, 1960-1980
Se os anos 1960 viram a disseminação da arquitetura moderna como representação do
universo corporativo, já despida de seus postulados sociais, eles também viram a emergência
de suas críticas e tentativas de superação. Na Argentina, os preceitos identificados com a
arquitetura moderna vinham substituindo o modelo de ensino Beaux-Arts desde a
transformação da Escola de Arquitetura da Universidade de Buenos Aires em Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo nos últimos anos da década de 1940. Mas sua plena aceitação e
difusão se deu a partir de 1955, com a queda do primeiro ciclo de governo de Juan Perón (19461955). Esse foi um marco fundamental para as universidades argentinas, que conquistaram
maior autonomia institucional e desenvolveram uma inflexão progressista marcada pela
intensificação do movimento estudantil, pela renovação do corpo docente e de conteúdos
didáticos, e pela criação de novos cursos superiores, como sociologia, psicologia e pedagogia.
Foi o período em que se estabeleceu, nos cursos de arquitetura, maior vínculo com a realidade
local, incluindo temas comunitários, terrenos existentes e visitas de campo2. Identificados
frequentemente como a “idade de ouro” do ensino universitário argentino, estes anos foram
abruptamente encerrados com o golpe de 1966, que deu início à ditadura militar
autodenominada Revolución Argentina (1966-1973).
O fato é que ao longo dos anos 1960 a arquitetura moderna no país se tornava moeda corrente
no campo disciplinar – tanto apoiada por um Estado nacional desenvolvimentista como em
resposta à entrada de grandes empresas multinacionais no país. De acordo com Liernur, foi a
economia e suas próprias instituições que, impulsionadas pelo Estado, ocuparam os principais
centros de poder desse período, deixando as organizações da sociedade civil e as instituições
democráticas em um plano secundário na promoção arquitetônica3. Entre os programas que
proliferaram, destacam-se grandes parques industriais, bancos, sedes de empresas e torres
comerciais, cujas construções foram realizadas, frequentemente, com novas forças produtivas
e novas tecnologias, como estruturas em aço e componentes pré-moldados.
No entanto, ainda de acordo com Liernur, haveria uma componente paradoxal na arquitetura
dessas duas décadas: se, por um lado, o Estado adotava a arquitetura moderna para sua imagem
pública havia, por outro lado, um reconhecimento de que representar um Estado forte através
do projeto de servidores públicos redundaria em uma degradação burocrática da disciplina4.
Assim, apesar de uma dependência direta do Estado, um grande número de projetos dos anos
1960 a 1980 foi terceirizado para escritórios privados de arquitetura, principalmente através
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SHMIDT, Claudia; SILVESTRI, Graciela; ROJAS, Monica. Enseñanza de la arquitectura. In: LIERNUR,
Jorge Francisco; ALIATA, Fernando (Orgs.). Diccionario de Arquitectura en la Argentina: estilos, obras,
biografías, instituciones y ciudades. Buenos Aires: AGEA, 2004, vol. 3 (e-h), p. 32–44; CRAVINO, Ana.
Enseñanza de la arquitectura: una aproximación histórica 1901-1955. La inercia del modelo Beaux Arts.
Buenos Aires: Nobuko, 2012.
3
LIERNUR, Arquitectura en la Argentina del siglo XX... 2001, op.cit., p. 295–296.
4
Ibid., p. 308; LIERNUR, Jorge Francisco. El discreto encanto de nuestra arquitectura 1930/1960. summa,
n. 223, p. 60–79, mar. 1986.
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dos Concursos Nacionales y Regionales de Anteproyectos. A escala dessa modalidade de
contratação é expressiva: enquanto de 1926 a 1960 a Sociedad Central de Arquitectos (SCA)
participou na organização de apenas dezenove concursos, este número cresceu para sessenta e
um nas duas décadas posteriores. Entre os projetos, figuraram importantes planos urbanos,
instalações educativas, culturais, esportivas e bancárias, sedes administrativas, tribunais de
justiça, infraestruturas de transportes e serviços, e centros cívicos5.
Por um lado, os concursos nacionais contribuíram para a renovação dos atores no campo
profissional. Escritórios baseados em uma única figura (como Amancio Williams, Mario
Roberto Alvarez, Antonio Bonet e Eduardo Catalano) foram progressivamente substituídos
por equipes de vários arquitetos, frequentemente jovens e sem contatos econômicos e de classe.
Foi o caso, por exemplo, do MSGSSV de Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona e Viñoly,
que reunia dois dos quatro fundadores da Escuelita; e do BDELV de Baudizzone, Erbin,
Lestard e Varas, do qual Tony Díaz foi sócio entre 1971 e 1979 (e do qual Eithel F. Traine
também foi sócio, de 1968 até sua morte prematura em 1972). Escritórios como o STAFF de
Goldenberg, Bielus e Wainstein-Krasuk; e o ASZ de Antonioni, Schön e Zemborain também
se estruturam no contexto dos concursos nacionais. Essas equipes, já nos anos 1980, se
tornariam parte fundamental do establishment profissional. Por outro lado, simultaneamente
à consolidação e difusão da arquitetura moderna (talvez mais apropriadamente designada
como “formas simplificadas do estilo internacional”6), os concursos nacionais também se
tornariam o veículo para experimentação e busca de originalidade, funcionando como um
verdadeiro “motor de renovação da disciplina arquitetônica”7.
Essa renovação estava associada a um clima de inconformismo mais amplo, em que setores da
sociedade argentina reconheciam um status quo incapaz de promover transformações
culturais significativas. O reconhecimento dessa inércia cultural ensejou manifestações em
campos como literatura, cinema e pintura, com diferentes interesses e matizes. Em arquitetura,
esse inconformismo também assumiu diferentes formas8. Por um lado, associada à valorização
da originalidade que a cultura de concurso fomentava, houve uma verdadeira rebeldia estética
que utilizava desde metáforas figurativas, inversão das organizações tradicionais das funções,
e uso de materiais “pobres” para ambientes nobres; até a recusa das tradições tectônicas e das
antigas (mas persistentes na tradição moderna) noções de caráter, tipologia e escala. Por outro
lado, o mesmo inconformismo contribuiu para um renovado compromisso social, buscando
superar o funcionalismo alienante do International Style na constituição de um novo
humanismo, com especial sensibilidade ao contexto e à história. De diferentes formas, foram
especialmente relevantes as referências ao ambiente cultural britânico (do grupo Archigram
5

SCHERE, Rolando. Concursos 1826-2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos, 2008.
LIERNUR, Arquitectura en la Argentina del siglo XX... 2001, op.cit., p. 322.
7
SILVESTRI, Graciela. Aparencia y verdad: reflexiones sobre obras, testimonios y documentos de
arquitectura producidos durante la dictadura militar en la Argentina. Block, n. 5, p. 38–53, dez. 2000,
p. 45.
8
A caracterização desse ambiente cultural de “denuncialista” e “inconformista” é proposta por Oscar Terán
e adotada por Liernur em: LIERNUR, Arquitectura en la Argentina del siglo XX... 2001, op.cit., p. 322.
6

29

ao trabalho de James Stirling), à Pop Art, às distintas propostas do Team X e às poéticas de
Louis Kahn.
Exemplos significativos desse clima incluem o projeto para a sede da Unión Industrial
Argentina (1968), do MSGSSV. Seus desenhos de apresentação, vencedores de um concurso
nacional, ofereciam uma imagem pop transgressora: uma série de volumes internos, com
jardins, escadas e pés-direitos triplos se opunham ao empilhamento e à repetição
indiferenciada dos arranha-céus comerciais. As limitações tecnológicas impediram que a
cortina de vidro empregada expressasse a ousadia do projeto. Mas a mesma lógica seria
retomada poucos anos depois no edifício CASFPI (1974), também do MSGSSV, melhor
sucedido ao desafiar os pressupostos do que uma torre deveria ser. Outro exemplo expressivo
do confronto com esses mesmos pressupostos, ainda que por caminhos completamente
distintos, pode ser encontrado no edifício Conurban (1968), que Katzenstein projetou para o
escritório de Estanislao Kocourek. Nesse edifício, Katzenstein propôs uma oposição entre uma
fachada em cortina de vidro e outra em tijolo cerâmico, imensa e praticamente sem
perfurações, criando uma tensão entre o industrial e o artesanal, entre a transparência e a
opacidade. Em planta, é possível identificar uma clara distinção kahniana entre espaços
servidos e espaços serventes e, ao mesmo tempo, uma organização formal que remete à
oposição zona regular/zona irregular que marcou grande parte da obra de Alvar Aalto9.
Nesse marco, constituíram-se as duas estratégias projetuais com maior visibilidade no campo
disciplinar da Argentina nos anos 1960 e 1970: a “arquitetura de partido” e a “arquitetura de
sistemas”10. De acordo com Fernando Aliata, a estratégia do partido, de origem Beaux-Arts,
era comum na prática e no ensino de arquitetura na Argentina desde a primeira metade do
século XX, e foi incorporada, com algumas transformações, pelas primeiras gerações de
arquitetos modernos11. Essa continuidade entre o sistema Beaux-Arts e a arquitetura moderna
foi um fenômeno generalizado – identificado desde Colin Rowe em seu “Matemáticas da Villa
Ideal” a Reyner Banham em seu Teoria e projeto na primeira era da máquina12.
Contudo, ainda que nos anos 1950 a tradicional estratégia Beaux-Arts não houvesse
desaparecido completamente da cultura arquitetônica local, foi apenas nos anos 1960 que ela
ganhou maior potência e visibilidade. Por meio do partido, acreditava-se ser possível conceber
uma ideia a priori ao processo projetual, organizando um programa complexo em uma síntese
formal claramente identificável. A estratégia era extremamente eficiente para a cultura de
concursos (por seu impacto e fácil leitura) e para conferir expressividade a uma arquitetura
moderna percebida como entediante e repetitiva. Há que se destacar que o uso do parti no
9

LIERNUR, Jorge Francisco. La importancia de ser Ernesto. In: KATZENSTEIN, Inés (Org.). Ernesto
Katzenstein Arquitecto. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 1999, p. 195–216.
10
ALIATA, Fernando. Lógicas proyectuales. Partido y sistema en la evolución de la arquitectura
contemporánea en la Argentina. Block, n. 7, p. 82–88, set. 2006.
11
Ibid.
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ROWE, Colin. The Mathematics of the ideal Villa [1947]. In:_______. The Mathematics of the ideal Villa
and other essays. Cambridge (EUA): The MIT Press, 1987; BANHAM, Reyner. Teoria e projeto na
primeira era da máquina. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979 [1960].
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1.1
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1.4

1.1 Edifício UIA, desenho de Rafael Viñoly para o concurso nacional, MSGSSV, 1968 (Bergdoll et al, 2015 p.115);
1.2 Edifício UIA, planta baixa do piso tipo, MSGSSV, 1968 (Solsona e Acuña, 2007 p.146);
1.3 Edifício CASFPI, MSGSSV, 1974 (Dagnino, s.d. p.24);
1.4 Edifício CASFPI, MSGSSV, 1974 (Liernur, 2001, p. 307).
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.5 Edifício Conurban, planta baixa piso tipo, Katzenstein para o Estudio Kocourek, 1969 (Katzenstein 1999, p.72);
1.6, 1.7 e 1.8 Edifício Conurban, fotografias, Katzenstein para o Estudio Kocourek, 1969 (modernabuenosaires.org).
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mundo cultural do classicismo implicava em uma correspondência entre técnica, tipo de
ornamentação e organização de planta. Como salienta Silvestri, é “mais complicado pensar
nesta estratégia em termos modernos”13. Em todo caso, foi justamente o MSGSSV, e
especialmente Solsona, um dos grandes promotores da estratégia do partido. Entre os
exemplos mais representativos, destacam-se a montanha tecnológica para ao Concurso da
Biblioteca Nacional (1961); o pátio central de taludes ajardinados na casa Oks (1969); ou o
imenso instrumento musical atirantado do projeto para o auditório de Buenos Aires (1972)14.
Havia, em todo os projetos, uma ideia forte que regia as partes em um todo único e
reconhecível.
Por outro lado, a estratégia de sistemas baseava-se em uma ideia de indeterminação formal,
radicalizando o funcionalismo moderno e o associando à emergência da “Teoria Geral de
Sistemas” – que conectava estudos de biologia à cibernética no contexto de expansão do
estruturalismo do segundo pós-guerra15. A estratégia insistia nas noções de “repetição,
flexibilidade, crescimento, indeterminação, mutação”16. Em arquitetura, essas noções
implicavam em uma forma aberta: um programa complexo poderia ser decomposto em
pequenas unidades funcionais e agrupado através de elementos de circulação (corredores,
escadas, elevadores e passarelas), análogos aos circuitos que conectam componentes
eletrônicos. Esta estratégia projetual chegou à Argentina, vinda principalmente do Reino
Unido, através da complexificação dos programas de saúde e, em menor grau, de educação.
Ela pode ser observada, por exemplo, nos concursos para os hospitais San Vicente de Paul em
Orán (1969), La Matanza (1971) e o monumental Nacional de Pediatria (1971), entre várias
outras instalações de saúde não construídas17.
Porém, apesar da aparente contradição entre o partido (autoral, sintético e baseado na forma),
e o sistema (anônimo, indeterminado e baseado no procedimento), Aliata argumenta que
houve, em diversas ocasiões, uma complementaridade entre as duas estratégias. Para Aliata, a
estratégia de sistemas oferecia um mecanismo para decompor programas complexos em
elementos morfológicos e funcionais e, depois, conectá-los de maneira lógica. A estratégia do
partido, por outro lado, permitia conferir uma leitura unitária ao organismo que, de outro
modo, tenderia a uma dispersão informe18.
É o caso, por exemplo, do projeto para a Faculdade de Ciências Exatas na Universidade
Nacional de La Plata (UNLP), fruto de um concurso ganho pelo BELV em 1968 (antes que
Díaz o integrasse), e parcialmente construído. Além da referência à obra de Stirling, Aliata
nota que os vários elementos são recompostos seguindo um partido linear estabelecido a
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SILVESTRI, Graciela. Arquitectura argentina: las palabras y las cosas. Punto de Vista, n. 90, p. 3–12, abr.
2008. Este tema será retomado no próximo capítulo.
14
ALIATA, Lógicas proyectuales. Partido y sistema... 2006, op.cit.
15
ALIATA, Fernando. Arqueología de la Arquitectura de Sistemas. Registros, v. 10, n. 11, p. 6–19, jul. 2014.
16
ALIATA, Lógicas proyectuales. Partido y sistema... 2006, op.cit., p. 83.
17
SCHERE, Concursos 1826-2006. 2008, op.cit.
18
ALIATA, Lógicas proyectuales. Partido y sistema... 2006, op.cit., p. 85.
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priori, que responde à disposição do terreno e gera uma longa tira de edifícios19. É o caso,
também, do projeto para Auditório de Buenos Aires do mesmo BDELV (já com a participação
de Díaz), também fruto de um concurso nacional, mas não construído. Neste projeto, há uma
clara independência de elementos funcionais conectados por passarelas (como circuitos) e, ao
mesmo tempo, uma dispersão dos serviços a partir de um epicentro definido. Além disso, há
uma decisão projetual de expressar a função do complexo através das formas dos três
auditórios – uma capacidade comunicativa mais próxima ao tema do caráter (originalmente
presente no parti) do que da indeterminação dos sistemas. A conexão desse escritório com a
arquitetura de sistemas ficaria registrada, ainda em 1975, no artigo para a revista summa
chamado “Una aproximación sistemática al diseño”20. Por fim, cabe mencionar o projeto do
MSGSSV de Solsona e Viñoly para a sede da Argentina Televisora Color (ATC) que, para
Aliata, é “um exemplo paradigmático desta estranha síntese entre partido e sistema”21. O setor
de produção televisiva é constituído a partir de uma trama circulatória que divide o complexo
em grandes retângulos, subdivididos de modo a agrupar qualquer família funcional,
indistintamente. A esta lógica sistémica, é sobreposta outra, de caráter gestual: uma grande
praça inclinada, com árvores e cursos artificiais de água, indica a ideia principal de enterrar os
estúdios de televisão sob um parque urbano.
No entanto, para além de uma abordagem eficiente para lidar com programas complexos
(associado ou não à ideia de partido), a estratégia de sistemas apresentava uma inclinação
social particular. Através de sua indeterminação sobre uma estrutura genérica, era possível
articular reivindicações sociais e garantir a participação ativa do “usuário”, ao menos
teoricamente. Somada à possibilidade de participação, os sistemas propiciavam uma estratégia
de “produzir diferentes projetos a partir de componentes idênticos”22 que, frequentemente
pré-moldados, facilitavam a implantação em larga escala de grandes equipamentos e conjuntos
habitacionais. A relação entre arquitetura de sistemas e militância social expressa-se com
nitidez, por exemplo, na obra do argentino Fermín Estrella (exilado no México em 1976),
explicitamente postulada em seu livro Arquitectura de Sistemas al servicio de las necesidades
populares 1964-198323.
No ensino de arquitetura, a estratégia do partido se manteve amplamente utilizada ao longo
dos anos 1960 e 1970. Em universidades progressivamente massificadas, a estratégia oferecia
uma maneira rápida de avaliar projetos: a ideia principal deveria ser consistente com uma
explicação em poucas palavras, e os detalhes eram frequentemente relegados a um segundo
plano. O importante era ter “uma ideia” clara e identificável, e não um processo ou uma
articulação complexa de diferentes lógicas projetuais. Considerando também que a constante
realização de concursos neste período representava uma possibilidade de efetiva ascensão
19

Ibid., p. 86.
BAUDIZZONE, Miguel et al. Una aproximacion sistematica al diseño. summa, n. 85, p. 29–36, jan. 1975.
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ALIATA, Lógicas proyectuales. Partido y sistema... 2006, op.cit., p. 86.
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ESTRELLA, Fermín. Arquitectura de Sistemas al servicio de las necesidades populares 1964-1983: TeoríaPráctica-Política. Cidade do México: CEVEUR, 1984, p. 28.
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1.9

1.10

1.9 Faculdade de Ciências Exatas UNLP, axonometria do conjunto, BELV, 1968 (Baudizzone et al, 1980 p.59);
1.10 Faculdade de Ciências Exatas UNLP, Inst. de pesquisas científicas, BELV, 1968 (Baudizzone et al, 1980 p.71).
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1.11

1.12

1.11 Auditorio de Buenos Aires, fotografia da maquete, BDELV, 1972 (Liernur, 2001 p.340);
1.12 Auditorio de Buenos Aires, planta baixa, BDELV, 1972 (Baudizzone et al, 1980 p.104).
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1.13

1.14

1.13 Sede da ATC Argentina Televisora Color, fotografia aérea, MSGSSV, 1978 (plataformaarquitectura.cl);
1.14 Sede da ATC Argentina Televisora Color, planta baxa, MSGSSV, 1978 (plataformaarquitectura.cl).

37

profissional, fazia sentido explorar seu funcionamento específico em sala de aula. Provia-se
um terreno, um programa e emulavam-se os juris que, como vimos, valorizavam o impacto de
uma ideia forte. Cabe lembrar que tanto a expansão do ensino como os famosos concursos
prix de Rome foram decisivos para disseminação do parti na Beaux-Arts parisiense. Por outro
lado, como relata Kogan, havia um componente elitista na adoção do partido como estratégia
de ensino. Reforçando a posição de poder de professores que frequentemente não eram
capazes de precisar os critérios que separavam partidos adequados de inadequados,
acentuavam-se noções como gosto ou talento individual24.
A partir de 1968, Cravino identifica uma progressiva inserção da estratégia de sistemas nos
currículos da FAU-UBA25. Mas, como Aliata insiste, essa inserção se deu, em grande medida,
através do “novo híbrido de ‘arquitetura de sistemas + partido’”. Ele continua:
Dividir o programa em partes funcionais, adotar uma morfologia de acordo com cada parte
e uni-las a partir da materialização de um diagrama de circulação que estrutura o partido se
transforma em uma receita inquestionável nos ateliês de projeto. Uma receita que se torna
forte justamente no momento no qual, depois de 1973, todo o núcleo de certezas profissionais
da arquitetura parece entrar em crise na mão da radicalização política.26

Radicalização política e dissolução das certezas disciplinares seriam as marcas da arquitetura
dos primeiros anos 1970 na Argentina. E frente à dissolução da arquitetura na militância
política, a arquitetura de sistemas não parecia capaz de reagrupar a disciplina. Afinal, ela
própria dissolvia os tradicionais saberes disciplinares na engenharia, na cibernética e mesmo
no protagonismo do “usuário”.

Politização do ensino, dissolução da arquitetura
A radicalização política do ensino de arquitetura não foi, certamente, um fenômeno restrito à
Argentina, e é possível encontrar experiências que inseriram a disciplina no centro da
militância em diversas escolas da Europa, Estados Unidos e América Latina. Tratava-se,
naquele momento, de uma nova relação entre universidade, intelectuais e militância que
contribuía para a politização do ambiente universitário – obviamente, não apenas no campo
da arquitetura. Mas, em arquitetura, tratava-se também do aprofundamento de uma longa
crise das pretensões sociais da arquitetura moderna, o que levava as escolas de arquitetura a
repensarem o seu lugar na sociedade.
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KOGAN, Carolina. De la idea de partido a los procesos no apriorísticos: transformaciones de las prácticas
proyectuales en algunas experiencias didácticas de Buenos Aires hacia el fin de siglo. 2016. 175f.
Dissertação (Mestrado) - Escuela de arquitectura y estudios urbanos, Universidad Torcuato di Tella,
Buenos Aires, 2016.
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el período 1897-1977. 2007. 415f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Gestión de Proyectos
Educativos, Universidad Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Buenos Aires, 2007, p. 304–305.
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A plataforma Radical Pedagogies, dirigida por Beatriz Colomina na Universidade de Princeton,
dá a dimensão da quantidade e diversidade de experiências que politizaram suas práticas –
principalmente entre final dos anos 1960 e princípio dos 1970. No contexto Europeu, o Maio
de 68 foi um catalizador generalizado. Sentido em primeira mão nas escolas francesas, suas
repercussões podem ser observadas, por exemplo, na saída do departamento de arquitetura da
École des Beaux-Arts e nas transformações processadas nas Unité Pédagogique No. 6 e
d’Architecture de Nantes – em que a própria arquitetura se tornava um veículo para o ativismo
político. Neste período, a Itália também vivenciou um grande número de protestos estudantis
e sindicais, e sentiu a politização das escolas de arquitetura se expressar em transformações
curriculares, ocupações e instalações urbanas, exibições e encontros de estudantes, como em
Milão (1967), Florença (1968), Torino (1969) e Como (1969). É deste período, também, a
formação de grupos de estudantes ou jovens arquitetos que questionavam o papel do arquiteto
na sociedade, com diferentes perspectivas e relações com a universidade, entre eles o
Superstudio, Archizoom, Gruppo Strum, UFO, 9999 e Zziggurat. Também é neste período,
por fim, que Tafuri ingressa no IUAV (1967) e explora a relação entre arquitetura e política a
partir de interlocuções com intelectuais marxistas de diferentes campos disciplinares27.
Para além da França e da Itália, várias outras experiências europeias podem ser citadas, como
os projetos em apoio ao ativismo urbano desenvolvido por alunos de La Cambre, em Bruxelas,
a partir de 1969; o Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (LUB), fundado em 1974 por Manuel
de Solà-Morales, que buscava rever o estatuto político do planejamento urbano espanhol; e o
projeto SAAL do Porto, realizado na esteira da Revolução dos Cravos, também em 1974, que
se direcionava às demandas habitacionais com renovada participação popular e com grandes
enraizamentos e reverberações na Faculdade de Arquitectura. Podem ser citados, também, os
protestos estudantis de Berlim (1967), Stuttgart (1968), Amsterdam (1968) e Delft (1969), que
também alteraram formas tradicionais de ensino de arquitetura, aumentaram a participação
discente nos conteúdos programáticos e, com frequência, incorporaram os debates
desenvolvidos nos campos das ciências sociais e humanas às disciplinas de projeto28.
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Os verbetes citados sobre as escolas italianos foram escritos por Clelia Pozzi (Politecnico di Milano); Mary
Lou Lobsinger e Roberto Damiani (Rossi no IAUV e Politecnico di Milano); Federica Vannucchi
(Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura); Alicia Imperiale (Politecnico di Torino);
Romy Golan (Campo Urbano em Como); Marco De Michelis (Tafuri no IUAV). Todos os verbetes estão
disponíveis em http://radical-pedagogies.com/, último acesso em 04/01/2020. Sobre o clima das escolas
de arquitetura italianas, escrito ainda no final dos anos 1960, cf. o capítulo “The revolt in the schools of
architecture” de GREGOTTI, Vittorio. New directions in Italian architecture. New York: G. Braziller,
1968, p. 106-119
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Misselwitz (Institute of Architecture and Institute of Urban and Regional Planning, Berlin Institute of
Technology e Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Stuttgart); Dave Wendt
(Academie van Bouwkunst Amsterdam); Rutger Huiberts (Delft School of Architecture, Delft Institute
of Technology). Todos os verbetes estão disponíveis em http://radical-pedagogies.com/, último acesso
em 04/01/2020.
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Mas a radicalização política e estudantil que culminou em março de 1968 não foi menos
sensível nas Américas. Nos Estados Unidos, novos temas começaram a ganhar impulso nas
escolas de arquitetura, como o movimento de direitos civis da população negra, os intensos
protestos contra a guerra do Vietnã e a emergência de um novo movimento feminista29. Por
um lado, as revoltas estudantis dos anos 1960 e 1970 contribuíram para eliminar os últimos
vestígios do sistema Beaux-Arts, ainda presente em diversas escolas. Por outro, também
ajudaram a reduzir a importância da arquitetura de sistemas, do behaviorismo e dos design
methods que haviam dominado as pesquisas na área desde finais dos anos 1950. Em um grande
número de escolas, também houve uma nova ênfase em questões sociais e políticas, uma busca
por reduzir a hierarquia de professores e a incorporação de cientistas sociais à estrutura
curricular. Mas por volta de 1973, com o fim da ocupação militar dos EUA no Vietnã e à
medida que os alunos mais diretamente envolvidos com a militância se graduavam, muito do
ativismo político que havia marcado as escolas de arquitetura no país progressivamente
arrefecia, e os experimentos mais radicais se esgotavam30.
Na América Latina, a politização do ensino de arquitetura também foi um fenômeno comum,
ainda que se desse, frequentemente, em oposição ao hemisfério norte e ao imperialismo que
ele encarnava para o continente. No México, após os protestos estudantis de 1968, um
conjunto de alunos e jovens professores da Faculdade de Arquitetura da Universidade
Nacional Autônoma do México (UNAM) se reuniu contra o currículo vigente, considerado
inadequado à realidade sociopolítica do país. Em 1972, este grupo propôs um currículo
alternativo, chamado Autogobierno, que funcionou de modo autogerido e marginal à
administração da UNAM por quatro anos, com seus próprios modelos se ensino, conteúdos e
seminários31. Ao comentar a radicalidade de experiências pedagógicas no continente, parece
impossível contornar as transformações operadas na Escola de Arquitetura de Valparaíso
(EAV), no Chile. Ainda que em funcionamento desde 1952, foi justamente entre a segunda
metade dos 1960 e os primeiros anos da década seguinte que a EAV realizou as primeiras
travesias, publicou o primeiro volume da amereida e fundou a ciudad abierta – sempre a partir
da crença no potencial revelador de seus “atos poéticos”, conforme elaborados pelo poeta
argentino Godofredo Iommi. No entanto, como mostra Alejandro Crispiani, a EAV não
buscou reunir radicalidade estética e radicalidade política, como tantas outras experiências
latino-americanas do período. Pelo contrário: toda ação política era recusada como parte de
uma esperança que não podia senão cercear qualquer pretensão à liberdade poética32. Em todo
29
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caso, ainda que por sua radical negação, a relação entre arquitetura e política na EAV era
reveladora de um momento em que a militância parecia ubíqua na cultura disciplinar e em
suas instituições de ensino.
No Brasil, as faculdades de arquitetura também passavam por reformas fundamentais, em um
contexto de desenvolvimentismo e afirmação profissional do arquiteto. Em 1962, a FAU-UnB
era criada baseando-se na estrutura do Ateliê Integrado, que já vinha sendo discutida em
diferentes circuitos desde meados da década anterior. Na FAU-USP e na FAU-UFRGS,
reformas pedagógicas no mesmo período transformavam os departamentos de projetos nas
espinhas dorsais de seus cursos, também propondo ateliês centrais (apenas parcialmente
implementados) que viam, no projeto, um meio fundamental de transformação da sociedade.
O golpe militar de 1964, no entanto, redesenhou o campo de disputas políticas nos cursos de
arquitetura do país. Após violentas ocupações militares na UnB, 79% dos professores de sua
faculdade de arquitetura se exoneraram ou foram demitidos e o curso ficou suspenso até 1968
– quando foi reaberto com forte atuação do movimento estudantil em um clima extremamente
atribulado. Na FAU-USP, também em 1968, o 2º Fórum de Ensino abrigou intensos debates
sobre o papel do arquiteto, entre o desenvolvimento das forças produtivas e a crítica das
relações de produção e de exploração33. No final dos anos 1960, enquanto se editava o AI-5, as
universidades eram cerceadas e vários professores eram cassados, o governo militar realizava
o aparentemente paradoxal movimento de expansão e modernização do sistema universitário
federal, representado pela Reforma Universitária de 1968.
Na Argentina, o golpe militar de 1966 também colocou em marcha uma série de
transformações na vida cultural e institucional do país. Até meados dos anos 1970, diversas
experiências profissionais seriam realizadas a partir de um maior reconhecimento do papel
político da arquitetura34. Mas seria no ensino que a equação arquitetura-política assumira,
possivelmente, sua expressão mais clara e radical. Seu marco fundamental ficou conhecido
como a Noche de los Bastones Largos (ou noite dos cassetetes) quando, em julho de 1966, um
mês após subir ao poder, o governo militar de Juan Carlos Onganía invadiu diferentes
unidades da UBA, destruiu laboratórios e bibliotecas, e prendeu, com intensa violência,
centenas de pessoas, entre alunos, professores e autoridades universitárias. Como
consequência direta, houve renúncias e demissões em massa, e se interrompeu o ciclo de
autonomização universitária que vinha se desenvolvendo desde 1956 – aquele chamado de
“idade de ouro”. Nas faculdades de arquitetura, poucos professores de prestígio permaneceram
na ativa, e instalou-se uma percepção generalizada de inadequação, atraso, conservadorismo
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ou mesmo inutilidade dos conteúdos ensinados. Entre os que renunciaram em 1966 estavam
Solsona, Díaz e Katzenstein. Viñoly, mais novo, se formaria apenas em 1969.
Contudo, ao invés do enfraquecimento da política universitária, a repressão do Estado
contribuiu para sua radicalização, protagonizada pelo movimento estudantil e por setores
docentes que permaneceram na academia. Um dos eventos mais significativo no país ficou
conhecido como Cordobazo quando, em 1969, grupos sindicais e estudantis de Córdoba se
reuniram contra o governo militar. No campo da arquitetura, há que se destacar o encontro
internacional de estudantes que ocorreu em Buenos Aires, Mar del Plata e Bariloche, como
evento paralelo ao décimo Congresso da União Internacional de Arquitetos, também em 1969,
sensibilizado pelo Maio de 68 francês e pelo assassinato de Che Guevara, em 196735. Outro
evento significativo foi a ocupação, em 1971, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
UBA, em que alunos assumiram a gestão e determinaram os conteúdos que seriam ensinados
pelos professores. Nos dois casos, o papel tradicional da arquitetura era visto como resultado
dos interesses das “classes dominantes” ou do “imperialismo” norte-americano36. De acordo
com Shmidt, Silvestri e Rojas, o ambiente universitário na Argentina na virada para a década
de 1970, incluindo as faculdades de arquitetura, “era de fuzis, e não penas”37.
Em um contexto de debilidade do regime militar (que terminaria apenas em 1973, mas, entre
1970 e 1971, já entrava em crise e progressiva abertura), a experiência mais radical no ensino
de arquitetura se deu na cidade de Córdoba, entre os anos 1970 e 1975. Conhecida como Taller
Total, essa experiência foi resultado de uma série de embates entre grupos docentes e discentes
da Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional de Córdoba (UNC), atravessada pelo
ambiente de confronto e radicalização política que o Cordobazo havia representado. O Taller
Total propôs uma transformação drástica nas formas de ensino de arquitetura, colocando em
questão a própria definição da disciplina e o papel do arquiteto na sociedade. Seu documento
principal, o Libro Mostaza, indica que se buscava uma alternativa tanto ao arquitetotecnocrático como ao arquiteto-artista, em favor de um profissional interdisciplinar com perfil
social: “compreender a Arquitetura como prática social, gerada na sociedade, interpretada
interdisciplinarmente, assumida e resolvida pelo arquiteto, e onde o USUÁRIO é seu
destinatário, continuador e fazedor em comunidade de seu produto: o habitat humano”38.
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Generalizada a nível internacional39, a ideia de habitat desafiava o próprio núcleo da disciplina
já que a arquitetura se tornava um conhecimento fundamentalmente dependente de outras
ciências especializadas para abordar as condições do viver humano40. Por isso, seus ateliês
uniam diversos níveis (vertical) e campos do conhecimento (horizontal), contando com
professores de economia, sociologia, antropologia e pedagogia. Ainda que sem um modelo
sistemático de trabalho, os ateliês privilegiaram temas como participação popular, trabalho
comunitário, habitação de interesse social e o trabalho sobre regiões socialmente vulneráveis.
O impacto da experiência foi bastante amplo, e iniciativas similares foram realizadas nas
cidades de Rosario, em 1971, e La Plata, em 197341.
Em Buenos Aires, também em 1973, após o retorno do peronismo ao poder e uma série de
transformações institucionais significativas, a UBA passou a chamar-se Universidade Nacional
e Popular de Buenos Aires42. Foi colocada em movimento uma ambiciosa reforma universitária
que, na frágil e conturbada democracia que sucedeu o regime militar, seria interrompida em
meados do ano seguinte43. Por um lado, buscava-se ampliar o acesso à universidade a todas as
classes sociais, garantindo a gratuidades dos cursos e a extinção dos exames de ingresso. O
número de diplomas expedidos dá a dimensão do processo de massificação universitária
decorrente: os 2.995 diplomas expedidos pela FAU-UBA entre 1964 e 1973 triplicaram para
9.279 nos dez anos seguintes, alcançado uma média anual de mais de novecentos arquitetos
graduados apenas na FAU-UBA44. Por outro lado, reconhecia-se o compromisso social da
universidade, buscando direcionar suas atividades às populações mais vulneráveis.
Universidad del pueblo e Universidad al servicio del pueblo tornaram-se lemas comuns. De
acordo com Friedemann:
Estudantes de Medicina aprendiam nutrição indo às favelas pesar e medir crianças [...];
advogados e estudantes de Direito instalavam centros de bairros para assessoramento
jurídico; estudantes de Filosofia e Letras participaram do programa nacional de alfabetização
CREAR; os de Arquitetura faziam suas práticas em favelas e assentamentos projetando
possíveis soluções habitacionais. A Faculdade de Odontologia levou adiante um programa de
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prevenção, assistência e educação bucal na Villa 3 de Soldati; as Faculdades de Farmácia e
Bioquímica e Medicina instalaram uma pequena fábrica de medicamentos destinados ao
Hospital das Clínicas; entre outras medidas orientadas à vinculação com necessidades do país
e da população.45

Nesse contexto, a FAU-UBA organizou uma “federação de comissões pedagógicas estudantisdocentes”, também chamadas de “federação de ateliês”, que, durante o ano de 1973, realizou
uma série de experiências de ensino de arquitetura centradas na habitação, na saúde e na
educação46. No ano seguinte, a partir do reconhecimento da “ausência de uma direção
pedagógica única que permitisse superar a superposição de esforços e temas”, esta federação
se reuniu sob a direção do arquiteto Juan Molina y Vedia em uma cátedra única, chamada
Taller Nacional y Popular (TANAPO). O programa pedagógico da cátedra registrava seu lema,
“Por uma universidade do povo em uma pátria liberada”, e o “marco político geral” em que se
reconhecia: até 1973, uma luta “entre o imperialismo e seus aliados internos [...] e o povo em
resistência”; em 1973, um “Governo Popular” era eleito para resolver a “contradição
fundamental de nosso país: Liberação ou Dependência”, soltando presos políticos, adotando
medidas de participação popular e posturas internacionais “anti-imperialistas”. Mas, em
meados deste mesmo ano, “o imperialismo começa a desenvolver uma política de ofensiva
sobre o Governo Popular”, em paralelo a cooptações de “burocracias políticas e sindicais”
internas, que, juntas, “implicavam na debilitação do campo popular e na necessidade de recriar
a Frente de Liberação Nacional”, tendo a “classe trabalhadora como espinha dorsal”47. Era um
momento em que a esquerda se acreditava, de fato, “na borda de uma revolução iminente em
escala continental”48.
Majoritariamente composto pela esquerda peronista, o TANAPO insistia na participação
popular, no protagonismo do usuário e nas “necessidades das massas”. Não apenas as villas
(ou favelas) seriam objeto de trabalho (uma limitação reconhecida nos ateliês de 1973), mas a
totalidade do “habitat popular” em diferentes situações economicamente vulneráveis da região
metropolitana de Buenos Aires49. Os temas abordados verticalmente (nas disciplinas de
Projeto I a IV, anuais) incluíam a remodelação de um equipamento existente, o projeto de
equipamentos de transporte e recreação popular, e a identificação e solução de necessidades
específicas de cada zona, a serem identificadas com os moradores. Enfatizando a “união
indissociável do político e do técnico”, os diferentes ateliês do TANAPO eram coordenados
por um “comissário político”, com uma trajetória estabelecida na militância, e um arquiteto
de prestígio no campo profissional. Abaixo de Molina y Vedia, titular da cátedra, estavam
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quatro professores associados, entre os quais Justo Solsona e Ignácio Lopatín (que
posteriormente colaboraria com a Escuelita); abaixo deles, doze professores adjuntos, entre os
quais Tony Díaz, Javier Sánchez Gómez, Jorge Moscato e Rolando Schere; e, por fim, sessenta
e dois chefes de trabalhos práticos e ajudantes, todos arquitetos. Por um lado, impressiona a
dimensão da cátedra que, ainda que fosse uma das maiores do ano (senão a maior), funcionou
em paralelo a várias outras50. Por outro lado, cabe notar a hierarquia típica do ensino de ateliê
que se manteve no TANAPO, à diferença dos grandes esforços no cordobês Taller Total em
romper com hierarquias entre docentes e, deles, com o corpo estudantil51. Infelizmente, para
além do programa da cátedra, depositado no centro de documentação da FADU-UBA,
encontramos poucas informações sobre os resultados efetivos desta experiência pedagógica.
Retrospectivamente, Solsona comenta que em 1973 convidaram a ele e a Sanchéz Gómez (seu
sócio no MSGSSV) para voltar a ensinar na UBA,
Convite que não era fácil de recusar, mas tampouco de aceitar porque, pessoalmente, não via
com clareza qual poderia ser o meu papel em uma Faculdade tão dominada por esta franja
do peronismo, que tinha seus próprios quadros docentes. Mas estávamos em uma
democracia, em uma democracia com conflitos, mas indiscutivelmente legítima e, existindo
estas condições, me senti obrigado a aceitar a oferta [...]. Na realidade, eu não tive Ateliê, mas,
junto com Molina y Vedia, conformávamos algo assim como a condução geral dos
TANAPO.52

No entanto, “tudo era terrivelmente confuso” e era uma maneira “um tanto incômoda de estar
na Faculdade”53. A arquitetura que ele e o MSGSSV projetavam “não deixava de ser objeto de
críticas abertas e enfrentamentos por parte de alguns ateliês”54 que ele próprio deveria
coordenar. Mesmo reconhecendo o valor dos professores que buscavam dar ao ensino de
arquitetura um conteúdo cultural e didático baseado em certas premissas ideológicas, tratavase de uma concepção de ensino que, lembra Solsona, “não era precisamente a minha”55. Díaz
tampouco pertencia aos quadros peronistas, mas reconhecia-se de esquerda e estava próximo
ao partido comunista – ainda que sem atuar diretamente em sua militância. Também
retrospectivamente, Díaz lembra que foi chamado por Solsona para integrar o TANAPO, e o
nomearam adjunto. Mesmo reconhecendo tratar-se de um espaço limitado para certos debates
conceituais, Díaz considera que “a experiência do TANAPO não foi ruim. Toda esta
experiência de entender o peronismo de dentro, projetar unidades básicas, conheci boas
pessoas”. E havia uma “preocupação popular” que lhe interessava particularmente56.
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Com a morte do presidente Juan Domingo Perón em julho de 1974, e a escalada da direita
peronista (que já estava em movimento), algumas transformações fundamentais foram sendo
realizadas nos meios político e universitário. Subiram ao poder figuras conservadoras (ou
mesmo fascistas), como Oscar Ivanissevich, que se tornou Ministro da Educação, e Alberto
Ottalagano, que se tornou interventor na UBA. Em abril de 1975, Liliano Livi iniciou sua
intervenção na Faculdade de Arquitetura da UNC, tensionando ainda mais as atividades do
Taller Total. De acordo com Malecki, o Taller Total foi encerrado no final deste mesmo ano,
antes que pudesse lidar com suas próprias contradições57.
Na UBA, apesar do documento pedagógico do TANAPO prever temas para o quadriênio
1974/1977, a cátedra só funcionou em seu primeiro ano. Molina y Vedia conta que, depois de
sua última aula no TANAPO, no fim de 1974, precisou entrar na clandestinidade, vivendo
escondido em casas de amigos58. Solsona lembra que, seis meses antes do novo golpe militar,
o decano da FAU-UBA, Alfredo Ibarlucía, chamou um grupo de “docentes independentes e
nos recomendou que renunciássemos [...]. Ao menos em meu caso pessoal, não posso negar
que foi um alívio”59. Díaz lembra que também se manteve na FAU-UBA apenas até 1975,
“quando veio a missão Ottalagano para demitir toda a esquerda peronista, e aí nos demitiram
todos”60. A pergunta sobre se foram demitidos ou renunciaram talvez seja pouco relevante.
Fato é que não havia condições institucionais, e mesmo de segurança pessoal, para que se
mantivessem na docência após 1975.
Em 24 de março de 1976, dava-se início à ditadura militar mais violenta da história recente do
país. Autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, ela terminaria apenas em fins de
1983 após prender, matar e torturar milhares de argentinos. Durante quase todo esse período,
de 1976 a 1982, o decano da FAU-UBA foi o professor de estruturas Héctor Mario Corbacho,
conhecido por entregar alunos e professores ao regime militar; e, como Liernur insiste em
lembrar, “um amante dos sistemas de pré-fabricação pesada, um defensor da arquitetura
moderna, um admirador de Kenzo Tange”61. A gestão de Corbacho (ele próprio professor de
técnicas construtivas) marcaria uma inflexão direcionada à tecnologia, mas que tampouco foi
capaz de gerar progressos efetivos nesta área62. Com a grande maioria dos professores de
prestígio tendo renunciado, emigrado, sido preso ou desaparecido, a FAU-UBA (como tantas
outras faculdades e universidades) se tornou um espaço de medo e, salvo poucas exceções63,
vazio de debates. Ainda de acordo com Shmidt, Silvestri e Rojas, outras ditaduras latino-
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americanas buscaram se aproveitar do mundo acadêmico e, apesar de toda a perseguição,
chegaram a modernizar estruturas universitárias. O governo militar argentino, por outro lado,
“cancelou qualquer pretensão de autonomia e, com isso, todo o debate intelectual”64.

O engajamento pela história
Outro elemento fundamental para caracterizar a cultura arquitetônica por volta de 1976,
quando a Escuelita foi criada, diz respeito às transformações em sua historiografia. Como o
campo de ensino, a história da arquitetura também estava em crise nos primeiros anos 1970,
sujeito a um engajamento político que, frequentemente, assumia contornos latinoamericanistas, anti-imperialistas e preocupada em recuperar (ou constituir) uma identidade
regional ou popular65. O termo “dependência”, que atravessava os campos profissional e
pedagógico argentino, parecia dominar também o campo historiográfico. E se, no início dos
anos 1960, a história da arquitetura parecia se abrir para diferentes caminhos e perspectivas,
estas aberturas pareciam não se concretizar uma década depois. O esvaziamento do IAA em
1970 e o fechamento IIDEHA em 1971 – dois polos fundamentais da produção em história da
arquitetura no país – foram representativos deste momento de crise e dissolução66.
O IAA, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas da Universidade de Buenos
Aires, havia sido fundado em 1946 pelo arquiteto e historiador Mario Buschiazzo. Em seus
primeiros anos de atuação, o instituto esteve voltado principalmente ao estudo da arquitetura
colonial, preocupado em discernir o patrimônio histórico da Nação, datá-lo e descrevê-lo67.
Por um lado, representava a ruptura com o estudo de história como repertório para o projeto,
expresso, por exemplo, no neocolonial do arquiteto Martín Noel. Por outro lado, estabelecia
um dos matrimônios culturais de maior permanência histórica, o do "patrimonialismo
conservador com a história”68. Mas já em 1955, com a incorporação de uma nova geração de
pesquisadores e em sintonia com as reformas universitárias em curso, começavam a ser
abandonadas as concepções estritamente documentalistas direcionadas ao patrimônio
nacional, e temas pouco abordados anteriormente começavam a ganhar impulso69. Entre eles,
a arquitetura do século XIX, a arquitetura vernácula, a produção dos engenheiros e o estudo
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da cidade sintonizado com as novas pesquisas em sociologia. Entre os novos pesquisadores,
destacavam-se Jorge Gazaneo, Mabel Scarone, Horacio Pando e Federico Ortiz, que
produziram diferentes trabalhos relevantes sobre estes temas. Desde meados da década de
1950 até 1970, foram lançados, também pelo IAA, uma série de livros monográficos de
arquitetos modernos de diferentes gerações, argentinos e estrangeiros. De alta qualidade, os
livros abordaram a obra de Amancio Williams, Eduardo Catalano, SEPRA, Mario Roberto
Álvarez, Antonio Vilar, Erik Gunnar Asplund, Eero Saarinen, Lucio Costa, Eladio Dieste, Paul
Rudolph, Philip Johnson e Felix Candela, entre outros.
A outra instituição decisiva nos anos 1960 foi o IIDEHA, Instituto Interuniversitário de
Especialización em Historia de la Arquitectura, criado em 1957 em Córdoba, com apoio de
Francisco Bullrich, Enrico Tedeschi e Marina Waisman. O Instituto estabeleceu uma rede para
pesquisa e formação docente com a participação de quase todas as escolas de arquitetura do
país, com a notória autoexclusão de Buenos Aires. Tedeschi, que havia chegado na Argentina
de sua Itália natal em 1948, concebia a história da arquitetura sob o guarda-chuva da história
da arte. Influenciado particularmente por Benedetto Croce, Lionello Venturi e Bruno Zevi,
seus trabalhos – que tiveram importante impacto na cultura arquitetônica argentina –
defendiam uma autonomia da esfera estética (e a especificidade espacial da arquitetura) em
relação às contingências do universo social70. Zevi já tinha uma recepção relevante na
Argentina, tendo realizado conferências em Buenos Aires em 1951 e 1953, e tendo seus
principais livros publicados em espanhol, pela primeira vez, nesta cidade71. Para além dos
trabalhos de Tedeschi, o IIDEHA representou uma grande abertura e confluência de distintas
perspectivas, como atestam a relevância e a diversidade de perspectivas adotadas por seus
convidados internacionais ao longo de toda a década de 1960: Nikolaus Pevsner (1960) Giulio
Carlo Argan (1961), Joshua Taylor (1963), Fernando Chueca Goitía (1964), Vincent Scully
(1965), Reyner Banham (1968) e Umberto Eco (1970)72.
Outras contribuições importantes para a historiografia da arquitetura na Argentina surgiram
neste momento, entre elas o livro Arquitectura argentina contemporânea, de 1963. Escrito por
Francisco Bullrich, que havia há pouco vencido o concurso para a Biblioteca Nacional, com
Alicia Cazzaniga e Clorindo Testa, o livro ofereceu o primeiro cânone da arquitetura moderna
na Argentina, articulando o passado colonial e selecionando seus principais protagonistas73.
Do mesmo autor, o New Directions in Latin American Architecture, de 1969, foi uma obra
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fundamental por posicionar “a história continental no mundo”74. É deste período, por fim, a
fundação da revista summa por Carlos Méndez Mosquera (que a dirigiu de 1963 a 1966).
Mas, por volta de 1970, a radicalização política da disciplina também resultou em
transformações teóricas e institucionais na historiografia da arquitetura. Em 1971, o IIDEHA
foi fechado, em larga medida, pela oposição que Tedeschi e Waisman mantinham em relação
ao ambiente de radicalização marxista que o Cordobazo e o Taller Total representavam. A
própria Waisman foi obrigada, justamente em 1971, a se afastar de seu vice decanato da
Faculdade de Arquitetura da UNC. O que inicialmente seria um ano sabático, em 1973 se
transformou em uma renúncia definitiva75. Já o IAA, apesar de não ter encerrado suas
atividades, passou por um profundo esvaziamento após o falecimento de seu fundador e ainda
diretor Mario Buschiazzo. Gazaneo, que assumiu o posto no ano seguinte, é com frequência
pessoalmente responsabilizado por este esvaziamento – crítica que não parece longe da
realidade. Mas, como comenta Silvestri, também é fato que o Instituto já havia perdido força
institucional com a criação do curso de História da Arte da UBA, em 1963. E, talvez mais
importante, os modos tradicionais de se fazer história da arquitetura pareciam perder o sentido
frente às demandas do presente: a despeito das renovações temáticas operadas desde 1955 no
instituto, havia uma continuidade de métodos e objetivos que pareciam não dialogar mais com
a hiperpolitizada Argentina dos 1970. Por fim, há que se ressaltar, como fazem Gorelik e
Silvestri, a fragilidade do campo historiográfico em arquitetura, composto por arquitetos
professores de história (e não por pesquisadores), profissionais com outras atividades
primárias, como era a publicidade para Federico Ortiz, ou sem continuidade editorial, como o
que passou com o próprio Bullrich após 197076.
Pouco tempo depois, o campo historiográfico se rearticulava em torno de novos centros e
novos temas, com o protagonismo de Ramón Gutiérrez e Marina Waisman77. Em 1966, após
a Noche de los Bastones Largos, Gutiérrez se deslocara da UBA para a Universidade Nacional
do Nordeste (UNNE), em Resistencia, acompanhando a saída em massa de professores da
universidade portenha78. Lá, em 1973, Gutiérrez e Ricardo J. Alexander fundaram a Revista
DAN – Documentos de Arquitectura Nacional, que tinha por objetivo divulgar pesquisas sobre
a arquitetura do interior do país, em uma perspectiva integradora. Dois anos depois, o terceiro
número da revista agregou o “y Americana” ao título, e a DANA se proporia a “tarefa de
reconstruir a ‘Pátria Grande’”, identificando o substrato comum que uniria todo o continente
e refletindo “sobre a unidade de nosso destino cultural”79. A revista ligava a arquitetura do
interior do país à toda América Latina, contornando uma europeizada Buenos Aires, em busca
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de uma unidade continental desmantelada. Deste modo, dava voz institucional a posições que
já estavam presentes em colaborações anteriores de Gutiérrez, como La arquitectura del
liberalismo80 e “La arquitectura moderna en la Argentina, 1930-1970”81, ambos escritos com
Federico Ortiz.
Em 1972, justamente enquanto se afastava da UNC, Marina Waisman se tornava colaboradora
permanente da revista summa e, rapidamente, o pilar intelectual desta revista que, até os anos
1990, assumiria o papel de principal órgão formador da “consciência disciplinar”82 na
Argentina. Também por isso, ela se tornaria uma figura incontornável no debate público,
acadêmico e profissional, sobre arquitetura no país. Entre 1974 e 1977, Waisman editou na
revista um suplemento chamado summa/historia, dedicado à arquitetura argentina desde o
período pré-hispânico. Como Gutiérrez, ela reconhecia a hegemonia dos estudos sobre Buenos
Aires, e se propunha a “‘federalizar’ nossa historiografia arquitetônica”83. Reconhecia também
que através da história seria possível “tomar conhecimento dessa personalidade [nacional], e
mesmo modelá-la, [pois] assumir a história não significa aceitá-la; significa integrá-la aos
instrumentos de transformação da realidade”84. Apesar da declarada intenção de utilizar as
perspectivas previstas em La estrutura histórica del entorno (que ela havia publicado em 1972),
permeadas pela semiótica e pelo estruturalismo, o suplemento summa/historia acabou por dar
continuidade a uma historiografia tradicional, ancorada em questões de estilo e em obras
exemplares85.
Sob direção de Waisman, o summa/historia foi produzido, entre outros, pelo próprio
Gutiérrez, Nicolini, Federico Ortiz e Alberto de Paula, que “atuaram como um verdadeiro
comitê de redação” do suplemento86. Em 1978, seus vários números foram reunidos no livro
Documentos para una historia de la arquitectura argentina (cujo título remetia ao projeto
documental da revista DANA). E, no mesmo ano, foi fundado o Instituto Argentino de
Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo (IAIHAU), que incorporava a
DANA como sua revista orgânica e cujo conselho diretivo incluía justamente os arquitetos
envolvidos na produção do summa/historia. Deste modo, dava-se uma rearticulação
institucional do campo historiográfico nacional e, ao mesmo tempo, a construção da história
que, por bastante tempo, se manteria como o cânone da historiografia de toda a arquitetura
argentina, da conquista à contemporaneidade. É deste período, também, a fundação do comitê
argentino do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), em 1973,
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justamente por Gutiérrez, Waisman, Nicolini, Ortiz e Gazaneo; e, em 1974, do primeiro curso
de pós-graduação do país dedicado à preservação do patrimônio arquitetônico, dirigido por
Waisman na Universidade Católica de Córdoba. Nos dois casos, torna-se evidente a relação
entre história e patrimônio, instrumental na busca da unidade cultural ou da personalidade
cultural, na qual Gutiérrez e Waisman vinham insistindo.
Não se pode afirmar que todos os historiadores articulados ao redor do que seria o IAIHAU
fossem defensores das mesmas perspectivas adotadas no TANAPO – apesar de que certos
autores, como Alberto Petrina, abertamente o fossem. Afinal, como já comentamos, a própria
Waisman entrou em conflito direto com o tipo de politização marxista proposta pelo Taller
Total. No entanto, parecia haver um claro ponto de contato na luta anti-imperialista, contra a
“dependência cultural”, a favor de uma noção de popular e nacional, reunidos em torno de
uma afirmação regionalista (frequentemente estendida à América Latina)87. Nos primeiros
anos da década de 1970, portanto, o IIDEHA já estava fechado, o IAA estava esvaziado e o
IAIHAU ainda não havia sido fundado – apesar de que as iniciativas que o conformariam já
apresentassem certa hegemonia em um campo que, principalmente depois de 1974 (quando a
direita peronista iniciava sua intervenção nas universidades), se encontrava em um estado
desolador. Portanto, em 1976, quando a Escuelita foi fundada, também o campo em história
da arquitetura vivia um momento de crise, buscando sua relevância social em um projeto de
emancipação que não poderia ser senão político.

O projeto, o desenho e o pós-modernismo
É certo que a Escuelita surgiu como reação à dissolução da arquitetura na militância política,
uma dissolução que os estudos em crítica e história não pareciam equipados para prover
alternativas. Ao menos inicialmente, seu projeto declarado era o de, através do projeto,
recuperar a reflexão sobre a disciplina, entendida como um corpo de saber com seus próprios
procedimentos, limites e objetos88. Mas é certo, também, que o contexto desse retorno foi
marcado por tentativas internacionais de revisão ou superação da própria arquitetura
moderna, acompanhadas com atenção pelos membros da Escuelita.
Justamente enquanto a experiência de ensino iniciava suas atividades, o termo “pósmodernismo” começava a ganhar maior circulação no campo da arquitetura. O marco inicial
de sua difusão parece ter sido o artigo “The Rise of Post Modern Architecture”, publicado por
Charles Jencks nos últimos meses de 197589. Dois anos depois, quando o mesmo autor
publicava The Language of Post-Modern Architecture e, simultaneamente, editava o número
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especial da Architectural Design dedicado ao tema, a ideia de uma “arquitetura pós-moderna”
já parecia amplamente difundida90. Inicialmente, o termo se referia a uma crítica específica à
arquitetura moderna (ou a uma noção reduzida dela), na busca de um novo estilo que
incorporasse uma iconografia histórica ou popular91. Contudo, o termo rapidamente se
transformou em um guarda-chuva de posições, atitudes e sensibilidades que já vinham sendo
formuladas ao menos desde a década anterior. Atributos formais e estilísticos, renovadas
preocupações com a história e com a ideia de popular (populista, pop ou folk) se sobrepunham
aos debates sobre a capacidade (ou inadequação) comunicativa da arquitetura ou sua definição
como uma disciplina ou uma linguagem autônoma. Todas essas posições viriam a ser, em
diferentes circunstâncias, classificadas como pós-modernas.
Na Argentina, foi exatamente durante os últimos anos da década de 1970 que o pósmodernismo (entendido como um estilo formal, como Jencks) assumiu um corpo
disciplinar92. Alguns atores foram fundamentais para sua disseminação, como o arquiteto
cordobês Miguel Angel Roca, que havia estudado na Pensilvânia e trabalhado com Louis Kahn
no final dos anos 1960 e que teve uma extensa produção pública e privada na Argentina; o
Laboratório de Arquitectura, dirigido por Alberto Varas no CAyC a partir de 1980; e a própria
Escuelita que, ainda que a contragosto de seus fundadores, funcionou como importante caixa
de ressonância da arquitetura pós-moderna, como poucas outras instituições na América
Latina daqueles anos. Talvez fosse inevitável que a Escuelita fosse rotulada como pós-moderna.
Não apenas houve uma sincronia notável de acontecimentos, como também o
compartilhamento efetivo de interesses, textos e formas com outras experiências reconhecidas,
devida ou indevidamente, como pós-modernas. De acordo com Díaz,
como no ensino oficial estava proibido fazer certas coisas, as pessoas vinham à ‘Escuelita’
fazer estas coisas proibidas. E era difícil lhes fazer entender que isso não era correto. Eu acho
que isso influenciou para que a ‘Escuelita’ tenha sido interpretada como postuladora do “pósmodernismo”, quando em realidade não foi assim.93

Por um lado, se um conjunto de alunos se apropriou da Escuelita como um espaço de liberdade
para experimentar com o pós-modernismo, esta é certamente uma potência da experiência de
ensino. Por outro, cabe notar a recusa enfática que Díaz (como outros membros da Escuelita94)
faz do rótulo pós-modernismo ainda durante o funcionamento da experiência didática –
recusa, aliás, que unia a maioria dos rotulados, não apenas na Argentina. Ao contrário, Díaz
preferia associar-se a uma abordagem que chamava de “racional” (com frequência
acrescentando o prefixo “neo”), particularmente próxima, como foi se tornando, à rede italiana
90

JENCKS, Charles. The Language of Post-Modern Architecture. New York: Rizzoli, 1977. Cf. também o
volume 47, número 4, da revista Architectural Design, de abril de 1977.
91
HADDAD, Elie. Charles Jencks and the historiography of Post-Modernism. Journal of Architecture, v. 14,
n. 4, p. 493–510, 2009.
92
LIERNUR, Jorge Francisco. Postmodernismo. In: LIERNUR, Jorge Francisco; ALIATA, Fernando (Orgs.),
Diccionario de Arquitectura en la Argentina: estilos, obras, biografías, instituciones y ciudades, Buenos
Aires: AGEA, 2004, vol. 5 (o-r), p. 100–101.
93
DÍAZ, Tony; SOLSONA, Justo; KATZENSTEIN, Ernesto. La Escuelita. a/mbiente, n. 34, p. 31–36, out.
1982, p. 34.
94
Cf., por exemplo, a entrevista com Justo Solsona concedida a Jorge Gaggero.

52

e espanhola do grupo Tendenza. É difícil não lembrar de Otília Arantes que, referindo-se aos
neorracionalistas, afirmava:
Descartando em geral a rubrica de pós-modernos, querem ser considerados como novos
Modernos, ou em linha de continuidade com o Movimento Moderno, sem os excessos a que
chegara a dita racionalidade desse último [...]. [Mas] o “neo” que adotam é sintomático: já
não podem mais tomar a Razão (na sua universalidade) como penhor, talvez mesmo porque
na medida de sua evolução ela tenha se mostrado muito pouco racional e menos ainda
universal.95

A oposição entre a busca de Díaz por uma ideia de racionalismo e a leitura de sua obra, pelo
campo arquitetônico, como protagonista do pós-modernismo não deixa de ser representativa
de seu arco na Escuelita. Em todo caso, seria fácil assumir a posição de Díaz como hegemônica
nos professores da experiência didática. Ele era particularmente propenso à escrita, esteve ativo
nos debates sobre a arquitetura no período, e “fazia as relações públicas” da Escuelita96. No
entanto, foram várias (e frequentemente conflitantes) as relações que a Escuelita estabeleceu
com a arquitetura moderna, com temas como a história e a cidade, e com as diferentes
experiências que se desenvolviam nos 1970 e primeiros anos 1980. Além de variadas, estas
relações também foram se alterando com o tempo. Díaz lembra que ele e Viñoly eram “mais
críticos com o que estávamos fazendo, com o modernismo imperante. E eles [Solsona e
Katzenstein] eram mais arquitetos modernos tradicionais”97. Mas também entre Viñoly e Díaz,
assim como entre Solsona e Katzenstein, haviam imensas diferenças. Essas particularidades
serão analisadas nos capítulos que se seguem, principalmente a partir dos exercícios didáticos
e dos discursos de seus promotores.
No entanto, há um tema que parece ter unido todas as experiências rotuladas como pósmodernas, incluindo a maior parte do que foi produzido na Escuelita: a ênfase no desenho
como instrumento de reflexão sobre a disciplina. Trata-se não apenas do diseño, que
traduzimos aqui como projeto (por falta de uma palavra mais precisa), mas efetivamente sobre
o dibujo – o desenho ou a expressão gráfica entendida como algo mais do que a ferramenta
para a produção material de edifícios. A ênfase no desenho pode ser facilmente confirmada ao
folhear qualquer material produzido pela Escuelita, e também está presente nas falas de seus
membros. Em entrevista, Solsona resumia: “na Escuelita, se desenhava”98. Trabalhos de
Eisenman, Hejduk, Rossi, Scolari, Agrest e Silvetti, assim como os exercícios da Escuelita,
apesar de todas as diferenças, se aproximavam ao focar no próprio desenho como um objeto
autônomo em relação à construção.
Esta emergência do desenho de arquitetura, nos anos 1970 e 1980, tem sido associada a alguns
fatores fundamentais. Entre eles, a crise econômica dos anos 1970, que resultou em escassas
comissões de edifícios, sobretudo na segunda metade da década; um reconhecimento

95

ARANTES, Otília. Do universalismo moderno ao regionalismo pós-crítico [1997]. In:_______. Urbanismo
em fim de linha, 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1998, p. 94.
96
Entrevista com Justo Solsona em 3 de julho de 2019.
97
Entrevista com Tony Díaz concedida a Carlos Rabinovich em 18 de março de 2013.
98
Entrevista com Justo Solsona em 3 de julho de 2019.

53

renovado de que o ofício direto do arquiteto é o desenho (e não a produção do edifício); e uma
multiplicação de publicações sobre arquitetura, em que os desenhos são usados para explicar
projetos99. Esses fenômenos, no entanto, se desenvolveram associados a uma transformação
mais ampla na sociedade (que alguns chamam de capitalismo tardio ou pós-fordismo), de uma
ênfase na produção material para um interesse maior na imagem, nas marcas e na
publicidade100. De fato, nesses anos, os desenhos de arquitetura se transformavam na força
motriz do próprio debate arquitetônico101. Em entrevista, Mario Gandelsonas lembra que, em
1976, ele e Diana Agrest estavam
interessados na arquitetura como produto de um processo de desenho e representação.
Estávamos imersos na exploração do papel do desenho na arquitetura, no fato de que a
arquitetura ocorre por meio do desenho e no desenho, não na construção. A construção
arquitetônica sempre foi concebida no desenho, antecipada primeiramente por meio do
desenho. A construção é apenas o corolário desta primeira invenção e desenvolvimento. Esta
era a tese que comecei a desenvolver na época. Uma conversa com Peter Eisenman levou à
exibição “Idea as Model”. Desenhos ou maquetes não apenas como instrumentos para gerar
arquitetura, mas o espaço em que a arquitetura é gerada.102

No ano seguinte, Viñoly registrava sua atenção ao debate, afirmando que o que Agrest,
Gandelsonas, Machado e Silvetti “escrevem não complementa nem expressa o que o desenho
não pode mostrar, mas o próprio desenho está construído como um texto, e o texto,
frequentemente, é um desenho”103. Os modos específicos em que a inflexão ao desenho ocorreu
no campo da arquitetura têm sido objeto de algumas pesquisas recentes, como a publicada em
Drawing on Architecture, de Jordan Kauffman104, e a exposta em Architecture Itself And Other
Postmodernist Myths, de Sylvia Lavin105. Nos dois casos, são recuperadas as redes de museus,
centros de pesquisa e documentação, galerias de arte, colecionadores e marchands que
contribuíram para a emergência da autonomia do desenho de arquitetura. A partir de
diferentes posições institucionais, em um mercado pequeno e competitivo, esses agentes
faziam um esforço compartilhado de elevar os desenhos de arquitetura à categoria de arte,
dignos de figurar em exposições e com elevado valor comercial. De modo entrelaçado à criação
de um mercado para estes desenhos, os próprios desenhos alteravam seus temas, formas e
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materiais: mercado e produto se constituíam mutuamente. Lavin recupera, por exemplo,
cartas de galeristas com indicações a arquitetos sobre como tornar seus desenhos mais
atrativos nas galerias de arte; e cartas dos arquitetos reticentes quanto aos objetos à venda (se
projetos ou desenhos) e quanto às novas modalidades de cobranças e comissões.
Kauffman, por sua vez, destaca alguns eventos fundamentais para o desenvolvimento deste
processo: as exposições Education of an Architect: A Point of View (1971) e The Architecture of
the École de Beaux-Arts (1975), ambas no MoMA; a produção do livro Five Architects (1972),
originária de uma pequena reunião no MoMA em 1969, que também resultou em exposições
na escola de arquitetura da Universidade de Princeton (1974), no Castel Nuovo de Nápoles
(1975) e no ArtNet de Londres (1975); e as exposições no Cooper-Hewitt e no Drawing Center,
200 Years of American Architectural Drawing e America Now: Drawing toward a More Modern
Architecture, ambas de 1977. Outros eventos também podem ser destacados, como as seções
de arquitetura da XV Trienal de Milão (1973) e da 37ª Bienal de Veneza (1976); e as diversas
exposições que o Institute for Architecture and Urban Studies (IAUS) realizou, ao longo dos
anos 1970 e 1980, dedicadas a arquitetos que exploravam ativamente o desenho arquitetônico
– como Michael Graves, Massimo Scolari, Aldo Rossi, Robert Krier, O.M. Ungers e John
Hejduk.
A intensificação de vendas e coleções de desenhos de arquitetura se deu paralelamente a esses
eventos. Destacam-se as coleções de Barbara Pine e da Gilman Collection, assim como a
fundação da galeria Spaced: Gallery of Architecture por Judith York Newman que, entre 1975
e 1983, realizou 47 exibições de representações arquitetônicas. É deste período, também, a
Architectural Studies and Projects (1975), primeira exposição para venda de desenhos de
arquitetura organizada no MoMA, por Barbara Jakobson e Emilio Ambasz. Mas a consagração
da inserção dos desenhos de arquitetura no mercado de arte se deu, principalmente, em três
exposições na conceituada galeria Leo Castelli, entre 1977 e 1983, chamadas Architeture I, II e
III. Nestes mesmos anos, instituições novas ou já existentes, como a Canadian Centre for
Architecture (CCA), o Deutsches Architekturmuseum (DAM), a Getty Foundation, e o
próprio MoMA buscavam criar ou aumentar os seus acervos em arquitetura. Estas instituições
não apenas colecionavam, mas frequentemente encomendavam a produção de desenhos,
maquetes e fotografias, tornando-se, ao mesmo tempo, consumidores e produtores de uma
cultura arquitetônica fortemente baseada na imagem.
Portanto, os desenhos não eram apenas instrumentos para refletir sobre a disciplina, sua
linguagem, sua história e sua possível autonomia. Eles representavam, também, novas relações
profissionais, em que o arquiteto-projetista e o arquiteto-artista retroalimentavam a
valorização de seus trabalhos. É provável que ao menos Díaz e Viñoly estivessem
acompanhando a emergência da economia (simbólica e material) de desenhos arquitetônicos
de Nova York. Os dois tinham contatos pessoais com os argentinos Diana Agrest, Mario
Gandelsonas, Jorge Silvetti e Rodolfo Machado, que integraram ativamente este circuito – e a
quem Viñoly visitava no período. Os desenhos destes argentinos migrados compuseram as
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exposições e coleções Architectural Studies and Projects, The Gilman Collection e na Galeria
Leo Castelli, mencionadas acima, com valores de venda que chagavam a dois mil dólares norteamericanos106. Os quatro também comporiam, poucos anos depois, a exposição Autonomous
Architecture: the work of eitght contemporary Architects. An exhibition of architectural
drawings (1980), no Fogg art Museum de Harvard, junto aos desenhos de Rossi, Ungers, Mario
Botta e Peter Eisenman107.
Agrest e Gandelsonas tinham também uma participação fundamental no IAUS, ativo na
exposição de desenhos de arquitetura, como comentamos. Além de organizar as mostras, o
argentino Emilio Ambasz também participava frequentemente como autor; e Cesar Pelli,
outro argentino, com quem Viñoly viria a colaborar nos anos 1980, também apresentava
desenhos ocasionalmente, como na Architecture II da Leo Castelli. Era, portanto, uma rede
intensa de relações que facilitavam a circulação de ideias e transformações no campo
disciplinar. Mas os membros da Escuelita possivelmente também olhavam para outros centros
que dissociavam a produção gráfica e edilícia. Como destacam Mallgrave e Goodman, a
exposição da Trienal de Milão de 1973 fez a reputação de vários jovens arquitetos,
principalmente pela circulação de seu catálogo Architettura razionale – que constava na
bibliografia de um curso da Escuelita. E o próprio Rossi, atentamente acompanhado por Díaz,
apostava na exposição (fosse curador ou expositor) como parte de sua carreira artísticaprofissional108.
Na Escuelita, os dois primeiros anos de exercício dos alunos (a maioria arquitetos, trabalhando
profissionalmente) foram expostos no Centro de Arte y Comunicación (CAyC), e em seguida
reunidos em dois catálogos, como em um museu ou uma galeria de arte. Como veremos no
próximo capítulo, no calendário entregue aos alunos no início do primeiro curso de Díaz, as
últimas atividades eram: “correções finais, exposição e escolha dos trabalhos a serem
publicados”109, indicando que a exposição e a publicação de catálogos estavam previstas desde
a concepção inicial dos cursos. Posteriormente, Díaz se proporia, com maior ou menor
sucesso, a realizar exposições na Escuelita sobre diferentes temas: trabalhos e concursos de
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alunos, planos urbanos e desenhos sobre a cidade de Buenos Aires e Barcelona, arquiteturas
ferroviárias e os desenhos do arquiteto Alejandro Bustillo, entre outros. E em um documento
interno da Escuelita de 1980 – que retomaremos no sexto capítulo desta tese – ele chegou a
rasurar a lista de atividades da instituição para colocar a realização de exposições antes dos
ateliês de projeto, expressando sua intenção em enfatizar este tipo de atividade110. Ainda que
os desenhos da Escuelita não fossem comercializados, parecia haver uma convergência entre
trabalhos de professores e alunos e suas inserções no mercado profissional e, após 1983,
acadêmico. Mesmo que a Escuelita não gerasse, necessariamente, a comissão de trabalhos para
seus integrantes, parece seguro afirmar que a importância que ela adquiriu no campo
arquitetônico contribuiu para firmar certas relações profissionais ou colaborações, mesmo
internacionais – como as visitas de Díaz e Solsona (1979) e de Katzenstein (1981) a Santiago
do Chile, e de Díaz a Barcelona (1980), retomadas em capítulos seguintes.
Em Buenos Aires, também não era incomum a exposição e a publicação de desenhos de
arquitetura. É possível encontrar exposições realizadas na Sociedad Central de Arquitectos e,
após 1977, nas galerias Praxis e na El Mensaje. Em 1977, Sandro Borghini e Edgardo Minond,
dois alunos e futuros professores da Escuelita, juntos com Víctor Vega, publicavam um livro
sobre perspectivas à mão livre de obras de arquitetura111. Dois anos depois, Oscar Soler (que
colaborava com a Escuelita justamente em 1978) publicaria um livro sobre o mesmo tema112.
Nestes casos, como em diversas exposições, o desenho era normalmente tratado de modo
convencional, representando artisticamente uma realidade fora do próprio desenho.
Ao contrário, uma instituição que se tornou fundamental em aproximar os campos da
arquitetura e da arte, sintonizada com diferentes tendências internacionais foi, justamente, o
Centro de Arte y Comunicación (CAyC), organização privada fundada por Jorge Glusberg em
1968113. O limitado prestígio de Glusberg nos campos artístico e arquitetônico parece ter
contribuído para que seu papel na história da arquitetura ainda não tenha sido analisado
minuciosamente114. Esta limitação de prestígio esteve associada, por um lado, à proximidade
que Glusberg manteve entre o CAyC e sua empresa de artigos de iluminação, a Modulor – que
financiava suas atividades culturais e o colocava, como empresário, em círculos da arquitetura
e do poder institucional. Por outro lado, Glusberg mantinha-se como uma figura
extremamente centralizadora no CAyC, de onde assinava textos às vezes de questionável
qualidade crítica, e às vezes escritos por ghost writers115. Além disso, foi frequentemente
associado à última ditadura militar (1976-1983), ainda que, de acordo com Gorelik e Silvestri,
não se tenha encontrado rastros efetivos para fundamentar esta associação116.
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Em todo caso, Glusberg teve uma importância enorme no campo cultural e, particularmente,
na relação entre arte e arquitetura. De algum modo, sua missão era dar continuidade ao projeto
de internacionalização da arte argentina que o crítico Jorge Romero Brest havia despenhado à
frente da Centro de Artes Visuales do Instituto di Tella. Glusberg havia sido aluno de Romero
Brest no Instituto Libre de Estudios Superiores, colaborando na revista Ver y Estimar, dirigida
pelo crítico, e convidado por ele a integrar o departamento de desenho industrial do Instituto
di Tella117. A quase simultaneidade entre o fechamento do instituto, em 1970, e a abertura do
CAyC também contribuiu para uma percepção de continuidade institucional e de projetos
entre as duas instituições. A sede do CAyC, com uma reforma arrojada do MSGSSV, com um
pé direito triplo atravessado por passarelas, localizava-se a 500m da sede do instituto, em uma
região culturalmente efervescente (ao menos até o golpe de 1976), próximo à reitoria da UBA,
ao Teatro Payró, à livraria Galatea, às galerias Van Riel e Wildenstein e ao Auditório Kraft.
A partir do CAyC, Glusberg demostrou uma importante capacidade de aglutinação
institucional, sendo central na fundação, no final dos anos 1970, do Comité Internacional de
Críticos de Arquitectura (CICA) e do International Center for the Advanced Studies in Art
(ICASA) – o primeiro criado a partir do XIII Congresso da União Internacional de Arquitetos
(UIA), no México, com secretaria geral sediada no próprio CAyC; e, o segundo, em parceria
com a New York University (NYU). O ICASA, do qual ele era co-presidente, contava com
arquitetos de diferentes origens em seu conselho dirigente, como Bruno Zevi, Arata Isozaki,
Richard Meier, Amos Rapoport e Mario Gandelsonas118. Já o CICA, apesar de contar com
membros de menor projeção (à exceção de Zevi), foi capaz de aglutinar profissionais relevantes
do campo arquitetônico do período, como Oriol Bohigas, Vincent Scully, Stanislaus von Moos,
Joseph Rykwert e Kenneth Frampton, muitos levados a Buenos Aires ao longo dos anos
1980119. Glusberg também era o presidente da seção argentina da Associação Internacional de
Críticos de Arte (AICA), que também estabelecia relações fluidas com o campo da
arquitetura120.
Além dessas relações institucionais, que uniam arte e arquitetura, Glusberg, desde os anos
1970, buscava promover movimentos artísticos que ligassem os dois campos. Um exemplo é a
corrente artística denominada por Glusberg de “Arte de Sistemas”, certamente influenciada
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pela difusão da arquitetura de sistemas que comentamos acima. Outro exemplo é a forte
presença de arquitetos no grupo artístico que patrocinava a partir de 1971, inicialmente
chamado Grupo de los trece e, a partir de 1975, Grupo CAyC121. Glusberg também promovia
exposições de obras de arquitetura, como Arquitectos de Buenos aires, exhibición circulante
internacional. Inaugurada em outubro de 1976 no próprio CAyC, para depois seguir para
Bélgica e outros países, esta exposição contou com obras do quarteto que, naquele exato
momento, fundava a Escuelita122. Como lembra Gandelsonas, que foi um frequente palestrante
no CAyC e que recebeu Glusberg diversas vezes no novaiorquino IAUS, “‘descobrir’ a última
‘onda’ era sua missão cultural”123.
Em todo caso, a busca por valorizar desenhos de arquitetos como fatos artísticos autônomos
foi particularmente presente na trajetória de Glusberg. É o caso, por exemplo, da exposição
dibujos de arquitectos ‘82 de julho de 1982, que contou com desenhos de 26 escritórios ou
arquitetos argentinos, inclusive Testa, Bullrich, Agrest, Gandelsonas e membros mais jovens
da Escuelita124. Depois, a exposição daria origem ao livro Escuela de Buenos Aires: dibujos de
arquitectos, que buscaria encontrar uma identidade entre os arquitetos portenhos justamente
na expressividade de seus desenhos125. É nesse sentido que pode ser compreendido o
engajamento particularmente intenso de Glusberg com a obra de Clorindo Testa, rastreável
em exposições (inclusive no IAUS126) e livros dedicados a seus desenhos, pinturas e à
ambiguidade entre arquiteto e artista que Testa representava, possivelmente com mais
intensidade do que qualquer outro arquiteto argentino do período127.
Estes trabalhos representavam, também, o distanciamento do CAyC de obras mais
contestatórias. Depois de duas exposições carregadas politicamente, em 1970 e 1972
(representativas da radicalização política comentada neste capítulo), Glusberg buscaria manter
o CAyC “em um terreno ‘exclusivamente artístico’” 128 . Algo não muito distante do
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“estritamente arquitetônico”129 ou “exclusivamente estético”130 que a Escuelita defenderia entre
1977 e 1978. Não é estranho, portanto, a proximidade que se deu entre a Escuelita e o CAyC:
da organização das exposições dos desenhos da experiência didática e publicação de seus
catálogos, já comentados, até a hospedagem da própria Escuelita durante 1979, quando esta
ficou temporariamente sem uma sede. Aliás, pouco depois da Escuelita se mudar para um
espaço próprio, Glusberg abria, em março de 1980, as inscrições para uma iniciativa
pedagógica com grandes similaridades, e a mesma ênfase no desenho da Escuelita: o
Laboratorio de Arquitectura, dirigido pelo arquiteto Alberto Varas131.

La Escuelita: fundação e fundadores
Tais foram as condições em que a Escuelita foi fundada: um contexto internacional de crise da
arquitetura moderna e de diferentes movimentos para superá-los, largamente inacessíveis no
ensino formal argentino; um campo disciplinar local extremamente politizado, avesso às
discussões sobre a arquitetura para além de seu papel social; e um ambiente universitário
caótico, em que as faculdades, mesmo antes do golpe de 1976, já viviam progressivas
intervenções federais e ondas repressivas.
Para os alunos, a Escuelita oferecia uma possibilidade também de se estabelecer contato com
professores que, desde 1966, estavam fora da universidade – e que o curto período de
democracia não foi capaz de remediar. Os alunos, em sua maioria formados após 1966, haviam
estudado em uma universidade esvaziada de muitos dos arquitetos de prestígio (que
renunciaram após a Noche de los Bastones Largos), ou em uma universidade recém
redemocratizada, mas extremamente convulsionada. Nos dois casos, uma formação que
muitos alunos reconheciam como débil. A chamada “idade de ouro” do ensino universitário
argentino já havia definitivamente passado, e os fundadores da Escuelita não deixavam de
representar um elo possível com este período quase mítico. Além disso, a massificação das
universidades interditava o contato direto com os professores de prestígio que se mantinham
na docência, separados por uma longa hierarquia de ajudantes, chefes de trabalhos práticos,
adjuntos e associados.
É importante comentar, também, que o ensino de arquitetura de modo pessoal e em espaços
extracurriculares era uma prática frequente no campo disciplinar. Durante anos, grandes
escritórios de arquitetura, como o de Amancio Williams, foram verdadeiros espaços
formativos para gerações de arquitetos, em uma estrutura não estranha à tradição acadêmica
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de ensino. Neste sentido, é sintomática a quantidade de alunos da Escuelita que estavam, ou
que haviam estado, vinculados aos escritórios de seus membros fundadores. Por um lado, Ana
Cravino comenta que a primeira e segunda gerações de arquitetos modernos no país, até
meados da década de 1950, “não consideravam a docência como um mecanismo de
legitimação de sua arquitetura”132.
Por outro lado, desde os anos 1930, a grande instabilidade política do país contribuiu para que
as principais figuras da arquitetura moderna mantivessem uma relação instável com as
universidades e outras instituições culturais133. De fato, a devastação pela qual passaram as
universidades em 1966 não foi “um acontecimento isolado, mas o mais estridente”134. Em
entrevista, Liernur lembra que a renúncia em massa dos professores universitários, após o
golpe de Onganía, se deu no meio do período letivo. Tentando reduzir o prejuízo aos trabalhos
discentes, vários professores continuaram recebendo os alunos e, informalmente, corrigindo
seus exercícios135. Dessa circunstância, surgiu um espaço de ensino, fora da universidade,
chamado Centro de Estudios del Habitat. Marcado por professores de esquerda, o centro teria
durado dois ou três anos, nos quais foram promovidos cursos e seminários com a participação
de futuros membros da Escuelita, como Díaz e Katzenstein. A noção de que, vedada a
universidade, pode-se criar espaços informais de ensino parece ter marcado, como referência
ou antecedente, o horizonte de possibilidades em que a Escuelita se inseriu, dez anos depois.
São nesses termos que a formação da Escuelita pode ser compreendida: em pequena escala,
informal, externa à universidade e protagonizada por arquitetos influentes. E sua repercussão
só pôde aumentar à medida que o regime militar endurecia e a Escuelita se transformava em
um raro espaço de sociabilidade e de diálogo desimpedido (ainda que relativamente, já que a
autocensura era uma prática generalizada durante a ditadura). Essas circunstâncias explicam
as condições de possibilidade da emergência e ressonância da Escuelita. Mas ela também só foi
possível em função da iniciativa de quatro pessoas concretas, com suas biografias, experiências
e interesses individuais. Pessoas que ocupavam lugares específicos no campo local, e para as
quais a fundação da Escuelita não deixou de representar uma atividade estratégica em seus
futuros profissionais. Vale recuperar rapidamente quem eram os quatro, e como a Escuelita se
inseriu em suas trajetórias.
Antonio Díaz del Bo (1938-2014) ainda é conhecido na Argentina simplesmente como “Tony”
Díaz, apelido que usava formalmente para assinar seus projetos e textos. Díaz se formou em
1964 na FAU-UBA e imediatamente ingressou como professor ajudante na cátedra de Juan
Manuel Borthagaray, na qual Solsona era professor adjunto. Díaz havia sido aluno de
Borthagaray, e as aulas de Solsona (que já compunha a cátedra desde 1960) marcaram sua
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formação. De acordo com Gorelik e Silvestri, “Díaz já era, desde os anos sessenta, uma figura
destacada no meio, com uma vocação crítica e de pesquisa”136. De acordo com Liernur, a
respeito dos anos 1980, Díaz seria “um dos poucos arquitetos que [...] acreditavam ser
necessário construir e discutir uma teoria sobre a qual fundamentar seu trabalho”137. Em 1966,
acompanhando a demissão em massa da universidade portenha, Díaz foi inicialmente ao
Chile, onde trabalhou no escritório Bresciani-Valdés-Castillo-Huidobro; e depois à Itália,
onde trabalhou no escritório de Giovanni Michelucci e foi bolsista do Centro Palladio em
Vicenza. Ali, Díaz lembra, “vi e estudei todas as obras palladias, frequentei bibliotecas e os
arquivos, etc”138. A passagem pelos dois países se deu em função das relações profissionais e
acadêmicas de sua esposa, a física Marusha Gorfinkiel, mas “a meta neste momento era
Londres, os Smithson, o realismo inglês”139.
Chegando à Inglaterra, Díaz trabalhou no escritório Roland Word and Partners e, com uma
bolsa do British Council, foi estudar na Architectural Association. Em um “excelente caso de
mal-entendidos centro-periferia”140, quiseram encaminhar o argentino ao Department of
Tropical Studies, e não ao curso de arquitetura. Por fim, foi aceito no programa de
planejamento urbano, onde obteve um diploma de pós-graduação do AA Planning
Department (1969-71). Díaz voltou a Buenos Aires em 1971 e foi convidado a associar-se ao
escritório de Baudizzone, Erbin, Lestard, Traine e Varas. Ele já havia trabalhado com Erbin
antes de 1966, em uma equipe de jovens arquitetos voltada à realização de concursos, com
Rodolfo Machado, Jorge Silvetti e Ignácio Lopatín141. Díaz continuou nesse escritório até
pouco depois da fundação da Escuelita, participando de diversos concursos e desempenhando
um papel importante no debate público sobre a arquitetura.
O uruguaio Rafael Viñoly (1944), seis anos mais novo que Díaz, se formou na FAU-UBA em
1969. Na cátedra de Borthagaray, Viñoly foi aluno de Díaz, Sánchez Gómez e Solsona, que
eram, respectivamente, ajudante, chefe de trabalhos práticos e adjunto. Em 1966, três anos
antes de formar-se, Viñoly associava-se ao escritório de Solsona, Josefina Santos, Flora
Manteola e Javier Sánchez Gomes, cuja origem pode ser datada de 1956 com os primeiros
trabalhos de Solsona e Santos142. O escritório teve várias configurações de associados e,
portanto, várias siglas. Hoje, chama-se MSGSSS, mas, durante a maior parte dos anos 1970,
chamava-se MSGSSV. Viñoly era conhecido como um jovem extremamente talentoso, e
rapidamente se tornou um arquiteto relevante no campo profissional. Sua migração definitiva
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para os EUA se deu apenas em 1979, mas, desde meados dos anos 1970, já frequentava círculos
de arquitetura de Nova York – principalmente através de contatos pessoais com Agrest e
Gandelsonas, como já comentamos.
Para Viñoly, a fundação da Escuelita foi uma espécie de reação a uma universidade massificada
e de baixa qualidade. A ideia de criar uma instituição privada de pequena escala, que pudesse
lidar com temas da arquitetura, surgiu a partir de suas visitas ao IAUS, antes de 1976:
Eu realmente olhava isso como remédio potencial [à universidade], ou como uma maneira
diferente de fazer o que o IAUS queria fazer [...]. Minha intenção era fazer uma instituição, e
foi o que eu disse a Peter Eisenman em 1973 ou 1974. O que é uma instituição? É algo que
tem uma vida que ultrapassa as pessoas que lidam com ela. [E] criar um mecanismo auto
vendável baseado no fato de que havia milhares de arquitetos se formando em Buenos Aires,
e outros milhares formados, todos sem trabalho. Neste mercado, você pode criar o oposto da
massificação, com a redução do escopo e o potencial de excelência [...]. Criar um lugar em
que realmente se pudesse ensinar, [...] e não apenas se desse uma resposta automática a um
programa e um terreno.143

Em entrevista a Carlos Rabinovich, Díaz também relembra o início da experiência:
[Viñoly] havia ido aos Estados Unidos, havia gostado do que Peter Eisenman fazia em seu
instituto, o IAUS, estava muito apoiado por Mario Gandelsonas e por Jorge Silvetti e Rodolfo
Machado. Veio muito com estas ideias americanas e me ligou porque queria fazer um
instituto assim em Buenos Aires, que era necessário, já que não estávamos na universidade, e
que nos sentássemos para conversar. Creio que deve ter consultado Solsona, que lhe disse: ‘o
cara que precisa chamar é Tony Díaz’”.144

Não se trata, no entanto, que Viñoly e Díaz pretendessem criar um IAUS local, transladando
suas ideias principais e estrutura a Buenos Aires. Em entrevista, Solsona, Liernur e outros
membros da Escuelita recusam essa interpretação em função da escassa relação que se deu
entre os dois institutos145. De fato, Joan Ockman e Kenneth Frampton desconheciam a
Escuelita no período, recusando a possibilidade de um efetivo intercâmbio146. Em todo caso, o
IAUS oferecia um exemplo institucional de sucesso no campo da arquitetura, privado,
pequeno, dinâmico e no qual confluíam pesquisa e prática profissional. Em entrevista, Agrest
conta que realmente explicou detalhadamente o funcionamento institucional do IAUS para
Díaz e Viñoly147. E apenas uma instituição formalmente estruturada, insistia Viñoly, seria
capaz de criar um impacto no campo, alterando relações de força e os modos em que se pensava
a profissão148.
Díaz conta que ele e Viñoly decidiram, “finalmente, organizar um Instituto dedicado aos
problemas da arquitetura” em um jantar na noite de 23 de março de 1976, um dia antes da
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deposição da presidente María Estela Martínez de Perón, a Isabelita149. A ideia inicial era que
o novo instituto assumisse a forma de um programa de pós-graduação formal, fora da
universidade, possivelmente no subsolo da sede da União Industrial Argentina. Naquele
momento, imaginava-se que o programa contaria com quatro professores, todos arquitetos
reconhecidos: Clorindo Testa, Manuel Borthagaray, Solsona e Katzenstein. Díaz e Viñoly, mais
jovens, seriam ajudantes nos ateliês e organizariam atividades complementares.
No entanto, as mudanças de contexto político e a escalada da repressão ao longo de 1976
levaram o programa a se readequar até o seu lançamento, no ano seguinte. O que seria um
programa de pós-graduação tornou-se um conjunto de cursos avulsos, oferecido duas ou três
noites por semana, para arquitetos formados ou estudantes dos últimos anos da graduação. A
experiência ficaria marcada por sua informalidade, sem concessão de diplomas, vínculos
institucionais ou certeza de continuidade ao longo dos anos. O núcleo da experiência se
restringiu a Solsona e Katzenstein (com quem Díaz e Viñoly tinham mais proximidade);
Borthagaray não chegou a lecionar, e Testa o fez apenas posteriormente, com menor
protagonismo.
Mais velho que Díaz e Viñoly, Justo Jorge “Jujo” Solsona (1931) era, naquele momento, a face
pública do MSGSSV, “cuja obra teve uma importância central [na Argentina] na segunda
metade do século XX”150. De acordo com o levantamento de Mario Gonzaga, foi o escritório
mais publicado na revista summa151, com um impacto fundamental nas formas de pensar o
projeto de arquitetura. Solsona formou-se em 1956, também na FAU-UBA, teve um papel
marginal na Organización de Arquitectura Moderna (OAM)152 e, junto com Katzenstein,
Eduardo Bell, Gregório de Laferrère, Gian L. Peani e Josefina Santos, criou o Grupo de
Arquitectura y Planeamiento (GAP), que, entre outros projetos, concebeu as torres de
habitação em La Boca (1956-58). Após formar-se, foi chefe de trabalhos práticos nas cátedras
de Wladimiro Acosta e Carlos Méndez Mosquera (1956-58), adjunto na de Borthagaray (196066) e associado no TANAPO (1974). Em 1976, portanto, Solsona já era um arquiteto
estabelecido, cuja formação, 20 anos antes, havia sido marcada por um contato próximo à
geração dos “mestres” da arquitetura moderna argentina. Desde o início dos anos 1960, ele
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buscava atualizar suas formas, mas nunca propondo uma ruptura absoluta com o que entendia
que era seu legado153.
Já Ernesto Katzenstein (1931-1995), como lembra Díaz, “não era uma escolha fácil. Neste
momento, estava bastante isolado profissionalmente e incorporá-lo a este projeto era um
compromisso de reconhecimento e de recuperação profissional que, conscientemente, Rafael
[Viñoly] e eu nos propusemos”154. Katzenstein havia se formado em 1958, trabalhado com
Antonio Bonet entre 1956 e 1963, e sido associado do Estudio Kocourek entre 1969 e 1975.
Trabalhou na cátedra de Wladimiro Acosta a partir de 1957 e, a partir de 1964, na de
Borthagaray. Teve diversos artigos publicados, com destaque para a série Tendencias de la
arquitectura actual dos Cuadernos Summa-Nueva Visión, da qual foi nomeado diretor em
1968155. No momento da fundação da Escuelita, estava saindo do Estudio Kocourek para
fundar um escritório próprio, com Horacio Baliero, Alberto Casares Ocampo e Carmen
Córdova. Apesar de ser da mesma geração e de compartilhar diversas experiências
profissionais com Solsona, ambos tinhas perfis completamente distintos. Solsona era um
profissional na tradição do “grande arquiteto projetista”, que atravessa grande parte do século
XX156, e, de acordo com ele próprio, “o mais inculto dos quatro, para dizer assim”157. Já
Katzenstein, “unia uma extraordinária cultura arquitetônica e humanística, e um agudo senso
crítico, a um singular talento como projetista”158. E era assim, de fato, percebido por seus
colegas. Apesar da sociedade e da grande amizade entre Solsona e Katzenstein, os dois haviam
se desentendido, e a proposta que colaborassem na Escuelita representou, também, uma
reaproximação pessoal.
A diferença geracional dos quatro diretores da Escuelita, assim como a posição que cada um
ocupava no campo, contribui para compreender os diferentes papeis desempenhados em seu
interior. Como lembra Díaz,
a atitude de Jujo [Solsona] e Ernesto [Katzenstein] foi a de nos deixar fazer e ‘controlar’ as
ideias que Rafael [Viñoly] e eu colocávamos sobre a mesa. Nós dois estávamos mais em
contato com o ambiente acadêmico internacional através dos arquitetos amigos de nossa
geração, e sabíamos, ou intuíamos [...] as mudanças que estavam sendo produzidas, ou que
iam ser produzidas no campo da arquitetura159.

Antes de passarmos aos capítulos que lidam com as especificidades dos cursos e dos debates
travados na Escuelita, é preciso sublinhar duas ambiguidades que marcaram o conjunto da
experiência. Primeiro, é possível identificar uma ambiguidade nos esforços em consolidar a
Escuelita como uma instituição. Por um lado, havia diferentes interesses de seus membros
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quanto à institucionalização da experiência, tanto por questões de personalidade quanto do
lugar no campo profissional que cada um ocupava. Em entrevista, Viñoly insistia que seu
objetivo principal era transformar os cursos em uma instituição, enquanto, para Solsona, isto
não era uma preocupação160. Por outro lado, a violência do momento em que a Escuelita surgiu
transformava a própria institucionalização em algo arriscado. Como comenta Liernur, eles
sabiam que, para o governo militar, “por trás destas coisas culturais, sempre há marxistas”161.
Portanto, a reticência em transformar a Escuelita em uma instituição também passava pela
pergunta sobre o que era seguro (ou possível) fazer naquela circunstância, cujos contornos se
alteravam constantemente. É possível imaginar, também, que a perspectiva de fim da ditadura
e a possibilidade de se retornar à universidade implicasse em uma hesitação quanto à
institucionalização da experiência. Afinal, o interesse a longo prazo de vários de seus membros
parecia, de fato, estar vinculado ao ensino universitários formal.
Em todo caso, práticas como exposições, publicações de catálogos, livros, artigos e entrevistas,
conferências públicas, convites internacionais, concursos para estudantes e a consolidação de
uma sede física certamente contribuíam para a percepção dessa experiência como algo maior
do que informais cursos de arquitetura. Como lembra Díaz, ela “se transformou,
surpreendentemente, em uma instituição e, como toda instituição, além de produzir ideias e
projetos, começou a ter papeis públicos e privados, a cumprir compromissos sociais e políticos,
e a ter suas crises e conflitos”162. Por outro lado, ela nunca se consolidou juridicamente, com
um contrato social e cargos institucionais as quais uma entidade de ensino, ainda que sem
conceder diplomas, estaria submetida. Díaz continua, como comentamos na introdução: “tudo
isso se sucedeu no campo do marginal, quase diria do ilegal. Para a Argentina oficial daqueles
tempos, a Escuelita não existiu”163.
A segunda ambiguidade diz respeito à relação que a Escuelita estabeleceu com a política. Como
comentamos, a experiência de ensino havia sido concebida pouco antes do golpe de 1976,
quando a repressão do Estado já estava se instalando nas hiperpolitizadas universidades
argentinas, mas a extensão de sua violência não era plenamente conhecida. Nas palavras de
Gorelik e Silvestri, ela havia sido concebida “como um refúgio para recuperar a reflexão
disciplinar ante a dissolução na problemática sócio-política que vinha se verificando na cultura
arquitetônica desde finais da década de 1960”164. Mas o esvaziamento forçado das
universidades (os centros propulsores desta politização) acabou por transformar a Escuelita,
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imprevistamente, em “uma alternativa carregada de sentido político”165. A natureza desse
sentido político, no entanto, não é plenamente clara.
Por um lado, o projeto pré-golpe de refletir sobre disciplina para além de temas políticos se
manteve na maioria dos cursos durante o desenrolar da ditadura. Como comenta Solsona, na
“Escuelita, nestes anos, não houve política. Não é que nos juntamos e dissemos: ‘olhe, não
falemos de política’. Não, nem se falou”166. Em outra entrevista, ele reafirma, taxativo: na
Escuelita “nunca se falou de política”167. Além deste silêncio, é importante considerar que
vários de seus membros mantinham relações profissionais com autoridades militares. Díaz foi
responsável pela remodelação de 18 escolas municipais, entre 1979 e 1980; e Katzenstein, ainda
que não compusesse sua direção executiva, foi responsável pela coordenação do projeto para
a remodelação do Porto Madeiro, entre 1980 e 1982168. As duas contratações se deram pela
prefeitura do brigadeiro Osvaldo Cacciatore e, em ambos projetos, participaram diversos
membros da Escuelita. No entanto, a relação mais estreita com o governo militar há de ter sido
aquela estabelecida pelo MSGSSV, em função dos projetos para estádio de futebol de Mendoza
e para o edifício da Argentina Televisora Color (ATC) - o primeiro iniciado antes do golpe e,
o segundo, depois169. Como lembra Viñoly, “Eu estava totalmente sob o controle militar, não
apenas trabalhando para as pessoas que representavam um governo repressivo, mas visitando
o projeto com um pelotão do exército”170. Não se tratou, nesses sentidos, de um espaço de
resistência política ou de militância direta.
Por outro lado, o fato da mentalidade militar estar frequentemente certa ao afirmar que “por
trás destas coisas culturais, sempre há marxistas”171, dava à Escuelita uma relação mais
complexa com a ditadura. Solsona conta que foi a uma delegacia local solicitar autorização
para o funcionamento dos cursos (já que iam reunir dezenas de arquitetos informalmente, à
noite), e a recebeu em um tom pouco tranquilizador: que trabalhassem apenas com arquitetura
e, frente a qualquer “problema”, os fundadores seriam responsabilizados. Há, inclusive,
anedotas sobre um ou mais membros das forças armadas que teriam participado da Escuelita
como alunos, interessados no conteúdo e também na inspeção ideológica dos cursos172.
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Eventuais relações profissionais com o governo militar ou frágeis autorizações de
funcionamento não eram, certamente, o suficiente para tranquilizar os membros que haviam
construído uma trajetória na militância.
Muitos dos alunos e professores que iam à Escuelita após o trabalho, à noite e frequentemente
com medo, não deixavam de realizar, também, uma espécie de “resistência intelectual”, de
“resistir ao clima da ditadura e ao vazio universitário, insistindo em uma boa formação”173.
Afinal, apenas reunir-se em grupo, principalmente em um espaço privado e informal,
representava uma transgressão ao regime militar. O fato de não ter ocorrido um único
incidente com a ditadura expressa, por um lado, a real ausência de debates diretamente
políticos no interior da experiência e, por outro, certa irrelevância que o campo poderia
representar para os militares. Mesmo as participações de Aldo Rossi, cuja suposta associação
a uma rede internacional marxista fora divulgada por Marina Waisman em agosto de 1978,
poucos meses antes de sua visita a Buenos Aires174, e Manfredo Tafuri, historiador de filiação
marxista e ligado ao Partido Comunista Italiano, não foram objetos de problemas com as
“autoridades”.
Tratava-se, portanto, de uma relação complexa de uma instituição em formação, com grande
diversidade interna, em um terreno político violento e imprevisível. Os cursos de arquitetura
que se desenvolveram em seu interior não foram, apenas, uma resposta a este contexto. Eles
envolveram, certamente, o imprevisto dos encontros e projetos pessoais, assim como vontades
e as aflições de seus diferentes membros. No entanto, é incontornável o fato de que todos os
cursos foram realizados, por professores, assistentes e alunos, enquanto se “vivia em uma
enorme prisão”175, silenciosa e aterrorizante.
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2. UM RETORNO AO DESENHO

Em abril de 1977, o número 111 da revista summa realizou a primeira divulgação da Escuelita,
ainda chamada Cursos de Arquitectura ’77. Junto a um formulário destacável, com
informações sobre o curso e instruções para inscrição, a revista publicou uma nota própria
com o título “summa patrocina Cursos de Arquitectura”, na qual apontava a relevância dos
cursos frente a “certas carências observadas, há anos, no ensino universitário” e se
comprometia a “oferecer a seus leitores, oportunamente, os resultados [...] em uma seção
especial da revista”1. A escolha de um nome discreto não deixa de representar uma atitude de
cautela no momento em que o regime militar ainda se instaurava, e não se sabia os contornos
que ele poderia assumir. Não se tratava de um Instituto de Proyectos (nome que, em algum
momento, se avaliou adotar2), apenas alguns cursos de arquitetura.
Havia uma taxa de matrícula de 10.000 pesos mais uma mensalidade de igual valor, o que
equivalia a 27 dólares norte-americanos da época3. A título de comparação, a revista summa
em que o folheto foi publicado era vendida a 1.200 pesos, em torno de um oitavo do valor da
mensalidade dos cursos. Não era, portanto, um valor proibitivo para a maioria dos alunos,
nem fazia dos cursos uma atividade lucrativa. Como lembra Sandro Borghini, “todos
trabalhavam ad honorem”4. Os candidatos deveriam anexar suas informações acadêmicas e
profissionais, uma carta de intenções e uma foto, e depois realizar uma entrevista com os
professores5.
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Durante 1977 e o ano seguinte, os cursos foram realizados em um imóvel da produtora de
cinema MBC na Rua Bolívar 1130, em San Telmo, emprestado nas horas vagas em função das
relações profissionais que Solsona mantinha com os empresários Antonio e Franco Macri6.
Graças à contribuição financeira de algumas empresas construtoras, foi possível mobiliá-lo
com pranchetas e o restante necessário para seu funcionamento7. Os cursos durariam três
meses, de julho a outubro, com duas reuniões semanais.
Na summa, o folheto de 1977 explicitava as pretensões do grupo, que se propunha realizar uma
investigação teórica através da prática projetual:
Os Cursos de arquitectura 77’ têm o objetivo comum de servir como uma aproximação à
análise crítica do conjunto de ideias sobre a arquitetura que estrutura o modo em que a
produzimos. A análise de suas formas dogmáticas, seu sistema de normas, a origem das
distintas concepções da ação de projeto e, através desta análise, pensar as alternativas de sua
superação [...]. Problemas teóricos de diferentes hierarquias, como a dimensão significativa
dos objetos arquitetônicos, a discussão sobre a autonomia da arquitetura ou a relação entre
as distintas formas da prática arquitetônica são apresentadas a partir do exercício direto do
projeto.8

Foram propostos quatro cursos com o limite de 12 alunos cada, enumerados no formulário:
“Três exercícios de arquitetura sobre uma obra de Le Corbusier”, de Ernesto Katzenstein; “Três
exercícios de arquitetura sobre redesenho”, de Justo Solsona; “Três exercícios de arquitetura
sobre a relação interior-exterior”, de Tony Díaz; e “Três exercícios de arquitetura sem
programa”, de Rafael Viñoly. Os títulos evidenciam a intenção de se construir uma abordagem
compartilhada também em relação à organização dos cursos, sempre por meio de três
exercícios que abandonavam conteúdos funcionais a procura de outros mecanismos para se
pensar a arquitetura.
6
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certamente próxima ao que seria o cerne da Escuelita, no mesmo espaço, poucos meses depois, por fim
não atrai os jovens estudantes de arquitetura. Cf.: ¿Qué es el otoño?, dirigido por David José Kohon,
lançado em 5 de maio de 1977. Disponível em www.youtube.com /watch?v=l_XDupfYHas, último acesso
em 05/04/2020.
7
SOLSONA; CRISPIANI, Justo Solsona. Entrevistas... 1997, op. cit., p. 103.
8
Texto publicado no panfleto de divulgação anexado à revista summa nº 111, sem autoria e paginação.
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2.1 Folheto de divulgação e inscrição nos primeiros cursos da Escuelita (summa nº111, abril 1977);
2.2 Catálogo da exposição dos exercícios dos alunos em 1977;
2.3 Catálogo da exposição dos exercícios dos alunos em 1978.
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Díaz e Viñoly: uma autonomia da arquitetura
Em 1978, O Centro de Arte y Comunicación (CAyC), dirigido por Jorge Glusberg, organizou
uma exibição dos trabalhos produzidos no primeiro ano da Escuelita. Em 1979, seria publicado
um segundo catálogo, fruto de uma exibição sobre o segundo ano de funcionamento da
experiência de ensino. No primeiro catálogo, estão publicados exercícios realizados, um texto
para cada curso e um texto coletivo, assinado pelos quatro diretores sobre o que havia sido
realizado. Conjuntamente, eles teriam buscado “recuperar o interesse pela elaboração
ideológica dentro do campo da arquitetura”9. Duas ideias principais eram destacadas: “1) que
esta experiência deveria recuperar [...] um campo de estudos próprios da Arquitetura como
disciplina; 2) que isto deveria se realizar mediante a prática concreta do projeto”10.
Chamado “Sobre a relação interior-exterior”, o curso de Tony Díaz foi desenvolvido
efetivamente em dois exercícios, realizados em colaboração com o arquiteto uruguaio Natalio
Tuzman (que trabalhava no escritório BDELV, do qual Díaz era sócio). O primeiro recebeu o
título “Composição de lugares exteriores e interiores a partir do uso ou combinação de plantas
de edifícios existentes”. Nele, plantas de qualquer lugar e período foram combinadas
livremente através de fotocópias e colagens. Dimensões funcionais e construtivas foram
desconsideradas e as únicas limitações tratavam do modo de representação (exclusivamente
em planta baixa) e do tamanho do suporte (restrito a uma folha de papel ofício). A intenção
era compor um entorno a partir de uma ou mais edificações, de modo a ressignificar as
próprias edificações. De acordo com o enunciado, “os projetos assim originados foram
pensados como conjuntos de lugares construídos deixando de lado uma interpretação
meramente paisagística”11. Ao contrário, o material de trabalho deveria ser “tratado
arquitetonicamente”, através de soluções formais e de imagens, “destinadas a organizar lugares
com uma determinada significação”12.
Apesar do caráter relativamente vago das expressões empregadas por Díaz, é possível
identificar uma revalorização do conceito acadêmico de composição – explicitado no título,
mas pouco elaborado no texto descritivo. As cadeiras de projeto na FAU-UBA tiveram seu
nome alterado de Composición para Diseño apenas em 1968, bastante tempo depois da
arquitetura moderna substituir a tradição Beaux-Arts nos ateliês da faculdade13. Portanto,
quando Díaz era tanto aluno quanto professor, o ensino de arquitetura moderna ainda era
referido pelo termo composição. Mas, já nos anos 1970, como lembra Luis Ibarlucía – aluno

9

DÍAZ, Tony et al. Cursos de arquitectura 77: exhibición en el cayc. Buenos Aires: CAYC, 1978, p. 3.
Ibid.
11
Ibid., p. 6.
12
Ibid.
13
CRAVINO, Ana. Cambios curriculares en la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, en
el período 1897-1977. 2007. 415f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Gestión de Proyectos
Educativos, Universidad Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Buenos Aires, 2007.
10
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da Escuelita, formado na FAU-UBA em 1975 e arquiteto no escritório de Díaz14 –
“composição” já se tornara uma palavra proibida na universidade15. Sua retomada em 1977
expressava, certamente, a abertura que a experiência de ensino se propunha para além dos
princípios da arquitetura moderna. De acordo com Díaz, na summarios nº13, a
especificidade arquitetônica que se busca agora parece estar longe de ser arbitrária e ‘artística’.
Investigam-se as fontes racionalistas mais importantes do Movimento Moderno (o primeiro
Le Corbusier, Loos, Terragni, etc.) e se vai ainda mais atrás: desde Alberti até os neoclássicos,
passando por Palladio. Reaparece assim a preocupação pelos traçados, pelas tipologias, pelos
eixos e pela simetria.16

Alejandro Epstein, por exemplo, comenta que o seu interesse era alterar o eixo principal da
Catedral de Chartres, inserindo elementos externos à edificação. E, passando um riacho no
interior da catedral, se permitia imaginar um interior bucólico, como em uma antiga cidade
europeia. De acordo com ele, explorar recursos compositivos como axialidade, centralidade,
simetria, percursos e fechamento era virtualmente proibido na universidade, recusados como
frívolos ou desengajados socialmente17. Outros trabalhos exploraram a ideia de centralidade,
como no caso de um trabalho do próprio Epstein sobre a planta da sede da CEPAL, em
Santiago, cujo centro é reforçado por um círculo periférico e córregos radiais; e no trabalho de
Leonardo Zylberberg, em que a Villa Trissino de Palladio é inserida no centro de um jardim
em formato de grid, remetendo às Texas Houses de John Hejduk. Tanto Epstein como
Zylberberg, recém-formados na FAU-UBA, estavam prestes a emigrar – o primeiro para a
Alemanha e, o segundo, para os EUA, onde estudaria na Universidade de Columbia e no IAUS,
e colaboraria com o escritório de Agrest e Gandelsonas. Miguel Oks, outro aluno do curso de
Díaz, também migraria para os EUA, frequentaria o IAUS e colaboraria no escritório de Agrest
e Gandelsonas, expressando as conexões internacionais também a nível discente.
O segundo exercício proposto por Díaz chamava-se “Composição de distintos projetos
(incluindo seu entorno) a partir da combinação de conjuntos de elementos formais dados”.
De acordo com Díaz, partia-se da mesma base conceitual do exercício anterior, mas, ao invés
de trabalhar com plantas existentes, o aluno deveria escolher um entre três conjuntos de
elementos geométricos. Eram eles: a) 25 prismas ou cilindros verticais; b) dois planos verticais;
ou c) um plano horizontal de uma forma geométrica definida. As dimensões dos elementos
eram definidas pelo enunciado, mas o modo de representação e o suporte de desenho
tornavam-se livres. De acordo com o texto de apresentação do exercício, “Estes elementos
foram os mínimos, mas também foram os fundamentais da composição, e através dos quais
se estruturou uma ideia arquitetônica, concebida livremente” 18. Alguns exercícios são

14

Sobre a trajetória de Luis Ibarlucía, cf. entrevista concedida a Juan Molina y Vedia em 2 de setembro de
2005, disponível em: http://archivosdarentrevistas.blogspot.com/2012/07/arquitecto-luis-ibarlucia.html,
último acesso em 05/04/2020.
15
Entrevista com Luis Ibarlucía concedida a Jorge Gaggero.
16
DÍAZ, Tony. Dos introducciones a Agrest-Gandelsonas-Machado-Silvetti. summarios, n. 13, p. 3–4, nov.
1977, p. 3.
17
Entrevista com Alejandro Epstein em 26 de junho de 2019.
18
DÍAZ et al. Cursos de arquitectura 77... 1978, op. cit., p. 10.
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2.8

2.4 a 2.9. Exercícios no curso de Tony Díaz, “Composição de lugares exteriores e interiores a partir do uso ou
combinação de plantas de edifícios existentes”, 1977. 2.4 Alejandro Epstein; 2.5 Alejandro Hug; 2.6 Alejandro
Epstein; 2.7 Leonardo Zylberberg; 2.8 Miguel Oks; 2.9 Autor não identificado (AALF).
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2.12

2.13

2.14

2.10 a 2.14. Exercícios no curso de Tony Díaz “Composição de distintos projetos (incluindo seu entorno) a partir da
combinação de conjuntos de elementos formais dados”, 1977: 2.10 Miguel Oks; 2.11 Marcelo Naszewsky; 2.12
Alejandro Hug; 2.13 Leonardo Zylberberg; 2.14 Jorge Sarquis (AALF).
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exclusivamente formais, como aqueles elaborados por Miguel Oks e Marcelo Naszewsky.
Outros elaboram um programa específico, como a igreja de Alejandro Hug e a casa de
Leonardo Zylberberg – novamente referenciada na obra de Hejduk. De acordo com Jorge
Sarquis (formado em 1965 em Córdoba, e futuro professor titular da UBA19), seu projeto era
uma tentativa de romper com o paradigma do partido no desenvolvimento de projetos,
estruturando-se através de um percurso e não de uma imagem ou um conceito unificador20 .
Similar ao segundo exercício proposto por Díaz, o curso de Viñoly baseava-se na combinação
não funcional de elementos pré-estabelecidos. O trecho inicial do programa do curso
distribuído aos alunos, ausente nos catálogos e publicações posteriores, discrimina seus
objetivos:
A ideia do curso consiste em realizar um exercício completo de projeto em que não existe um
suporte funcional consistente ou estruturador.
Os objetivos que se busca alcançar são os seguintes:
1 - Tornar consciente a existência de um campo de problemas específicos da arquitetura que
tem autonomia das temáticas de uso e que se referem a seu valor como produção cultural.
2 - Exercitar a manipulação destes aspectos por meio da projetação em detalhe a partir de
‘programas formais’.
3 - Compreender a incidência da natureza dos meios com os quais se produz o projeto sobre
este campo de problemas para dominar seu valor instrumental.
O curso se desenvolve em três exercícios em que se projeta três vezes o mesmo tema
arquitetônico.
Esta tripla versão do mesmo objeto tem relação com as características de seu modo de
prefiguração e permite aprofundar a amplitude da temática formal.21

Ao longo do curso, poderiam ser trabalhados seis elementos de diferentes naturezas, às vezes
também chamados de “tipos” ou “tipologias formais”. Eram eles: portal, muro, pavimento
(que incluía caminhos e canteiros), pavilhão, colunata e água. De acordo com a descrição do
exercício, “o conjunto será pensado como um ‘jardim construído’ [...], totalmente elementar
na complexidade de seu sistema de atividades”22. Por isso, o aluno estaria obrigado a realizar
uma “aproximação exclusivamente estética”23. Havia uma restrição de se trabalhar em um
terreno de um a dois hectares (cuja configuração também deveria ser projetada) e,
inicialmente, como no exercício de Díaz, apenas em planta baixa. Viñoly propôs que se
definisse um “programa formal” para cada elemento e que se trabalhasse até a “definição de

19

Após formar-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nacional de Córdoba (1965),
Jorge Sarquis pesquisou temas relacionados à arquitetura, metodologias de projeto e sistemas
computadorizados em Madrid entre 1968 e 1973, e se doutorou em arquitetura na FADU-UBA em 2003.
É professor titular da FADU-UBA desde 1986 e criador do Centro Poiesis – Investigación Proyectual en
Arquitectura na mesma instituição. Sarquis foi aluno da Escuelita em 1977 e 1978. Também na Escuelita,
em 1979 e 1980, foi professor assistente nos cursos de Díaz e, em 1981, conduziu um curso em
colaboração com Alejandro Delucchi, chamado “A forma”.
20
Entrevista e Jorge Sarquis em 24 de novembro de 2016.
21
Archivo Antonio Díaz, “3º ejercício de arquitectura ‘sin programa’”, 1977, p.1.
22
DÍAZ et al, Cursos de arquitectura 77: exhibición en el cayc, 1978, op. cit., p. 34.
23
Ibid.
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2.18

2.15 a 2.18. Exercícios no curso de Rafael Viñoly “Exercícios de arquitetura ‘sem programa’”, 1977: 2.15 Liliana
Rochetti (summa nº132, jan. 1979); 2.16 e 2.17 Jorge Pieretti (AALF); 2.18 Miguel Angel Candileri (Díaz et al,
1978 p.38).
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um ‘partido’ ou um sistema de ‘partidos’, tanto para os ‘tipos’ como para o ‘terreno’”24. Após
esta definição, o trabalho deveria ser desenvolvido exclusivamente em vista aérea e em corte.
A descrição do curso de Viñoly compartilha, textualmente, algumas passagens com o de Díaz,
como a ideia de um “material de trabalho especificamente arquitetônico ou, mais
genericamente, ‘tratado arquitetonicamente’”25; e que o conjunto se converte “em uma
operação sintética onde poética e pragmática são o mesmo problema”26. Do curso de Viñoly,
apenas três exercícios foram registrados: os de Jorge Pieretti e Miguel Angel Candileri,
respectivamente formados em Buenos Aires (1977) e Rosário (1972); e Liliana Rochetti, que
teve seu trabalho publicado na capa do número 132 da revista summa, de janeiro de 1979 – o
que não deixava de representar certa validação pública da experiência didática.
Como lembra Viñoly, tratava-se “basicamente de uma reação à Universidade de Buenos Aires,
[onde] você dá [ao aluno] um programa e um terreno. Sem essas duas coisas, não há
arquitetura”27. Mas, se sempre se parte delas, “você nunca realmente isola o mecanismo através
do qual você lida com o programa e o terreno”28. Para Viñoly, que havia sido um jovem pianista
de música erudita, o método proposto seria o equivalente a ensinar harmonia e contraponto –
os mecanismos fundamentais da música, dissociados de uma ou outra peça específica. Ou seja:
uma busca por isolar os mecanismos internos da disciplina, independentes de função,
programa e materialidade, aparentemente fundados em relações formais e abordados por meio
do desenho.
Como vimos, a noção de uma composição acadêmica, através ou não da adoção de um partido,
permeava os cursos de Díaz e Viñoly. Esta noção emergia, principalmente na Europa e nos
Estados Unidos, de um renovado interesse pela história da arquitetura, e teve, na exposição
The Architecture of the École des Beaux-Arts, organizada pelo MoMA em finais de 1975, uma
expressão relevante. Mas sua presença na Escuelita pode estar mais próxima à permanência de
uma abordagem compositiva no próprio ensino da arquitetura moderna. De fato, o ensino
Beaux-Arts havia se mantido presente nas universidades argentinas até os anos 1950,
carregando uma abordagem compositiva estruturada em um partido. Esta abordagem, a partir
dos anos 1960, teve em Solsona um dos mais importantes promotores e será discutida em
maior profundidade na segunda parte deste capítulo.
Por outro lado, a busca pelos elementos fundamentais da disciplina está associada ao debate
sobre a autonomia da arquitetura, textualmente mencionado no panfleto inaugural da

24

Ibid.
Ibid., p. 6, 34.
26
Esta citação refere-se ao texto de Viñoly, que é praticamente idêntico ao de Díaz. Divergem apenas no final:
para Díaz, “foram parte da mesma operação” e, para Viñoly, “são o mesmo problema”. Ibid., p.10, 34.
27
Entrevista com Rafael Viñoly em 18 de outubro de 2018. Sobre a prevalência desse modo de ensino, bastante
parecido aos concursos de arquitetura, cf.: KOGAN, Carolina. De la idea de partido a los procesos no
apriorísticos: transformaciones de las prácticas proyectuales en algunas experiencias didácticas de Buenos
Aires hacia el fin de siglo. 2016. 175f. Dissertação (Mestrado) – Escuela de arquitectura y estudios
urbanos, Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires, 2016, p. 12.
28
Entrevista com Rafael Viñoly em 18 de outubro de 2018.
25
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Escuelita e referido, por meio de outros termos, nos programas dos cursos de Díaz e Viñoly.
Este debate estava sendo realizado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, naquele
momento, como uma forma de sublinhar dimensões estéticas ou linguísticas da disciplina,
alterando os modos que, tradicionalmente, a arquitetura se relacionava com agendas sociais,
políticas ou econômicas. Apesar de diferentes interpretações, a ideia de uma arquitetura
autônoma se refere à possibilidade de que se reflita sobre a disciplina a partir de suas próprias
lógicas, linguagens ou história – sem recorrer a outros campos de conhecimento29.
Particularmente na América do Norte, o tema da autonomia popularizou-se no ensino de
arquitetura através de um instrumento didático conhecido como kit-of-parts, comum em
cursos propedêuticos a partir dos anos 197030. De modo geral, a proposta do kit-of-parts
ancorava-se em exercícios de projeto que partiam de um conjunto restrito de elementos, como
paredes, colunas ou lajes, com a intenção de investigar relações espaciais fundamentais. Outros
temas, como as relações da forma com a função e com as técnicas de construção não eram
considerados. De acordo com Timothy Love, “Ainda mais importante, o problema kits-ofparts desviava a atenção dos motivos de existência da arquitetura [...], focando a atenção nos
princípios da arquitetura como uma disciplina autônoma”31. O exemplo mais conhecido deste
tipo de trabalho é o exercício de nove-quadrados proposto por Lee Hirsche, Robert Slutzky e
John Hejduk na Universidade do Texas, em meados dos anos 1950, e desenvolvido pelos dois
últimos na Cooper Union32. Nele, o aluno manipulava uma série de elementos preconcebidos
em uma malha quadrangular de 16 colunas, explorando suas implicações formais e de

29

Há uma vasta bibliografia sobre o tema da autonomia na arquitetura. Entre outros, cf. o vol.1, n. 2 e o v.2,
n.1 do periódico Architecture Philosophy dedicado ao tema. Para uma revisão histórica minuciosa, cf.:
RUBIO GARRIDO, Alberto. Autonomía y expresión en la arquitectura: la antinomia de la modernidad
al hilo de Claude-Nicolas Ledoux. 2014. 410f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Universitat de
Valencia, Valencia, 2014; Para o contexto dos Estados Unidos, cf. especialmente: HAYS, K Michael. The
oppositions of autonomy and history. In: HAYS, K Michael (Org.). Oppositions Reader: Selected Essays
1973-1984. New York: Princeton Architectural Press, 1999, p. ix–xv; EISENMAN, Peter. Autonomy and
the Will to the Critical. Assemblage, n. 41, p. 90–91, 2000; SOMOL, Robert E. (Org.). Autonomy and
Ideology: positioning an Avant-Garde in America. New York: The Monacelli Press, 1977; FRAMPTON,
Kenneth. Reflections on the autonomy of architecture: a critique of contemporary production. In:
GHIRARDO, Diane (Org.). Out of site: a social criticism of architecture. Seattle: Bay Press, 1991;
LEFAIVRE, Liane; TZONIS, Alexander. The question of autonomy in architecture. Harvard Design
Magazine, n. 3, p. 25–42, 1984. Cf. também: AURELI, Pier Vittorio. The Project of Autonomy: politics
and Architecture within and against capitalism. New York: The Temple Hoyne Buell, 2018; SOLÀMORALES, Ignasi. De la autonomia a lo intempestivo. In:_______. Los artículos de Any. Barcelona:
Fundación Caja de Arquitectos, 2009, p. 17–33; KAMINER, Tahl. Architecture, crisis and resuscitation:
the reproduction of post-Fordism in late-tewntieth-century architecture. Oxon (UK): Routledge, 2011;
VIDLER, Anthony. Histories of the immediate present: inventing architectural modernism. Cambridge
(EUA): The MIT Press, 2008; KAPP, Silke. Autonomia heteronomia arquitetura. Cadernos de
Arquitetura e Urbanismo, v. 10, n. 11, p. 95–105, dez. 2003.
30
LOVE, Timothy. Kit-of-Parts Conceptualism: Abstracting Architecture in the American Academy.
Harvard Design Magazine, n. 19, 2003.
31
Ibid.
32
CARAGONNE, Alexander. The Texas Rangers: notes from an architectural underground, Cambridge
(EUA): The MIT Press, 1995; DELECAVE, Jonas. Em busca da autonomia disciplinar: John Hejduk e o
ensino de arquitetura na Cooper Union, 1964-1971, 2015. 160f. Dissertação (Mestrado) - Programa de
Pós-graduação em Arquitetura (PROARQ), UFRJ, Rio de Janeiro, 2015.
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2.19 Exercício dos nove‐quadrados realizado na Universidade do Texas, 1954/55 (Caragonne, 1995 p.195);
2.20 Kit dos nove‐quadrados desenvolvido pela aluna Lorna Mcneur na Cooper Union, 1976/77 (Hejduk et al, 1988
p.12‐13);
2.21 Casa Bernardi em General Pacheco, BDELV, 1974 (Baudizzone et al, 1980 p.199);
2.22 Country Club em Pennsylvania, BDELV, 1976 (Baudizzone et al, 1980 p.31).
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representação. De acordo com Hejduk, através deste exercício, o “estudante começa a
descobrir e compreender os elementos da arquitetura”33.
É provável que Díaz e Viñoly conhecessem o conceito do kit-of-parts, e particularmente o
exercício dos nove-quadrados, tanto por sua difusão em publicações como pelas relações
pessoais que mantinham com arquitetos argentinos residentes nos EUA – a própria Agrest
ensinava na Cooper Union no final dos anos 1970. Alguns projetos realizados pelo escritório
Baudizzone-Erbin-Lestard-Varas, do qual Díaz foi sócio entre 1971 e 1979, dão indício desse
conhecimento, como o projeto para a Casa Bernardi e o Country Club em Pensilvânia,
respectivamente de 1974 e 1976. Nos dois projetos, há uma clara exploração formal a partir de
uma malha regular de nove quadrados e 16 colunas. Apesar das diferenças formais entre os
exercícios de Díaz e Viñoly, o dos nove-quadrados e outros kit-of-parts, todos compartilham
a suspensão de questões funcionais, técnicas e construtivas, em nome da exploração de relações
formais por meio de elementos preconcebidos. Esta, aliás, era uma “operação pedagógica” que
atravessava os cursos de 1977: “Transformar um processo comum de projeto suprimindo,
alterando ou acentuando a importância de algum dos elementos tradicionais que intervêm em
seu desenvolvimento”, como o “programa de necessidades”34.
Nos Estados Unidos, há uma ascendência específica na concepção do exercício dos novequadrados e de outros kit-of-parts que remonta aos trabalhos de Rudolf Wittkower e Colin
Rowe. O impacto destes autores foi fundamental para a exploração espacial no ensino de
arquitetura norte-americano, tanto a partir de esquemas formais em planta35, como
(principalmente Rowe) a partir de possíveis relações entre arquitetura e pintura36. Na
Argentina, há que se destacar as atividades do departamento Visión, que funcionou na
FAU/UBA de 1956 até as reformas que se seguiram à Noche de los Bastones Largos. Este
departamento, cujo nome fazia referência ao livro Vision in Motion, de László Moholy-Nagy,
reunia uma série de matérias que compartilhavam metodologias da Bauhaus e da Escola de
Ulm37. É verdade que a pretensão científica da abordagem formal, que marcou o departamento
Visión (através de estudos como de psicologia da percepção), não estava presente na Escuelita.
Mas havia uma abordagem experimental sem aplicação imediata nos cursos de Visión que
33

HEJDUK, John. The nine-square grid. In: FRANZEN, Ulrich; PÉREZ-GÓMEZ, Alberto; SHKAPICH, Kim
(Orgs.). Education of an architect: a point of view, the Cooper Union School of Art and Architecture.
New York: The Monacelli Press, 1999, p. 23.
34
DÍAZ, Tony et al. La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa de arquitectura en la Argentina 1976/1981.
Buenos Aires: Espacio Editora, 1981, p. 14. Esta passagem está publicada em 1981 como se constasse no
catálogo de 1978, mas, de fato, é um trecho adicionado posteriormente.
35
WITTKOWER, Rudolf. Architectural principles in the age of humanism [1949]. London: Alec Tiranti LTD,
1952; ROWE, Colin. The Mathematics of the ideal Villa [1947]. In:_______. The Mathematics of the ideal
Villa and other essays, Cambridge (EUA): The MIT Press, 1987.
36
ROWE, Colin; SLUTZKY, Robert. Transparency: literal and phenomenal. In: ROWE, Colin (Org.), The
Mathematics of the ideal Villa and other essays. Cambridge (EUA): The MIT Press, 1987. Escrito entre
1955 e 1956 e publicado pela primeira vez em 1963, na revista Perspecta. BLAU, Eve; TROY, Nancy J.
(Orgs.). Architecture and cubism. Montreal: Centre Canadien d’Architecture, 1997.
37
CRAVINO, Cambios curriculares en la Carrera de Arquitectura... 2007, op. cit., p. 242; DEVALLE,
Verónica. La materia “Visión” en la enseñanza de la Arquitectura en la Argentina. Estudios del hábitat,
v. 13, n. 2, p. 61–70, dez. 2015.
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pode ter sido uma referência importante para o desenvolvimento dos trabalhos na Escuelita.
Como comentamos no primeiro capítulo, foi justamente no período 1956-1966 que Solsona,
Katzenstein e Díaz se formaram e atuaram como professores na FAU/UBA.
Em todo o caso, as referências específicas utilizadas pelos arquitetos da Escuelita não são
explicitadas nos catálogos de exposição nem nos programas dos cursos de 1977. Na pasta sobre
a Escuelita no Archivo Antonio Díaz, apenas os cursos de 1978 e 1979 estão acompanhados de
referências bibliográficas. Na introdução do catálogo da exposição referente a 1977, as únicas
referências compartilhadas tratam dos cursos realizados no interior da própria Escuelita:
Todas estas considerações, que são válidas para explicar o material da exposição, devem ser
localizadas também com relação a outro campo de atividades dos Cursos/77 e que foram de
singular importância: os seminários teóricos. As aulas dadas pelos arq. Gandelsonas, Agrest,
M. Mosquera e Silvetti foram de especial importância para os Cursos.38

Não se sabe como efetivamente foram conduzidos estes seminários. No entanto, parte de seus
temas ficaram registrados no número 13 da revista summarios, de novembro de 1977, dedicado
integralmente à obra de Diana Agrest, Mario Gandelsonas, Rodolfo Machado e Jorge Silvetti,
e com duas introduções assinadas, justamente, por Díaz e Viñoly. Naquele momento, Agrest,
Machado e Silvetti ensinavam, respectivamente, na Cooper Union, em Nova York, na Rhode
Island School of Design, em Providence, e na Graduate School of Design de Harvard, em
Cambridge. Tanto Agrest como Gandelsonas eram dois dos membros mais atuantes do
Institute for Architecture and Urban Studies (IAUS), também de Nova York.
No editorial da summarios, Marina Waisman reconhecia que “um dos conceitos básicos da
arquitetura ilustrada neste volume é o da autonomia da arquitetura, isto é, a convicção de que
o campo de reflexão e de ação da arquitetura reside em seus próprios problemas”39. A ênfase é
de Waisman. No texto “Neofuncionalismo”, publicado nas revistas Oppositions e
Arquitecturas Bis, e republicado nesse mesmo número da summarios, Gandelsonas definia a
ideia da arquitetura autônoma como “uma arquitetura que é uma força em si mesma, uma
linguagem que fala de si mesmo e que não comunica outras ideias além das que lhes são
próprias”40. Agrest, Gandelsonas, Silvetti e Machado faziam parte de um debate amplo sobre o
tema, com distintas posturas, que incluía a linguística estrutural e o pós-estruturalismo de
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Barthes, Althusser e Kristeva41. Mais do que buscar um conceito definitivo de autonomia,
interessa aqui compreender como este conceito estava sendo trabalhado e como circulava,
emergindo também no ambiente portenho de finais dos anos 1970, seja através dos textos de
Agrest e Gandelsonas, da difusão de Waisman ou das reelaborações de Díaz e Viñoly.
Em sua introdução ao número 13 da summarios¸ comentando sobre o neorracionalismo, Díaz
reconhecia “a especificidade e a independência da arquitetura como disciplina”, afirmando
que era “inegável a existência de um campo de definição disciplinar e ideológico que é próprio
dos arquitetos e da arquitetura”42. No catálogo da exposição no CAyC, o texto assinado por
Díaz, Viñoly, Solsona e Katzenstein reproduzia a noção de um campo específico da
arquitetura, com o interesse pelos “problemas conceituais próprios da arquitetura”43; o esforço
de “tornar consciente a existência de um campo de problemas específicos da arquitetura”44; e,
referentes aos cursos de Díaz e Viñoly, a definição de “um material de trabalho especificamente
arquitetônico”45. As ênfases são minhas, para pontuar a proximidade entre os discursos. Outras
passagens da summarios nº13 parecem ter ecoado diretamente nos exercícios propostos, como
a defesa de Gandelsonas e Agrest de uma “arquitetura como prática cultural”46. A dupla
escrevia: “[nossos trabalhos] se opõem às correntes tecnocráticas que veem a arquitetura
exclusivamente como produção econômica pelos aspectos utilitários”47. De modo similar, a
apresentação ao catálogo dos primeiros cursos valorizava a arquitetura como “um fenômeno
de produção cultural”48, insistindo “sobre os aspectos não funcionais”49 contra um “estreito
profissionalismo”50.
A circulação de ideias entre o ambiente portenho e o da costa leste dos Estados Unidos, do
qual partiam os discursos dos quatro argentinos migrados, de fato se dava em diversos níveis,
profissionais e pessoais. Díaz, Machado e Silvetti haviam estudado juntos na UBA e colaborado
em projetos entre 1965 e 196651. Silvetti também lecionara brevemente na FAU/UBA antes de
1966. Viñoly, Agrest e Gandelsonas se conheciam desde jovens, quando frequentavam os
mesmos círculos de música erudita em Buenos Aires. Durante a primeira metade dos anos
1970, Viñoly visitou Nova York algumas vezes, hospedando-se na casa de Agrest e
41
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Gandelsonas, e entrando em contato com o ambiente do IAUS – conforme comentamos no
capítulo anterior. Neste contexto, cabe notar a longa carta que Viñoly enviou à revista
Oppositions, publicada em seu número 3, de 1974. Nela, o arquiteto uruguaio comenta o texto
“Semiotics and Architecture”52, que Gandelsonas e Agrest haviam publicado na Oppostions 1,
buscando situá-lo em relação ao contexto cultural portenho e aos trabalhos anteriores da
dupla, sobre o qual Viñoly considerava ter “conhecimento íntimo”53.
Díaz também se manteve atento aos debates desenvolvidos nestes círculos, desde o seu regresso
de Londres a Buenos Aires, em 1971. Na seção bibliográficas do número 88 da revista summa,
de abril de 1975, Díaz publicou uma longa resenha chamada “Dos nuevas revistas de
arquitectura: Oppositions y Arquitecturas Bis”54, na qual apresentava as duas jovens revistas,
seus protagonistas e propostas editoriais, elencando o que lhe parecia mais ou menos
produtivo em suas agendas. Díaz escreveu que muitos dos artigos da Oppositions “têm o defeito
de ser excessivamente literários ou teorizantes (não teóricos)”55, e deu como exemplo
justamente um artigo de Tafuri56 e os artigos sobre semiologia, escritos por Agrest e
Gandelsonas e publicados nos números 1 e 3, mas sem nomear seus autores conterrâneos.
Mesmo assim, para Díaz, havia vários outros que “contribuem em um dos aspectos mais
interessantes da Oppositions: a concretização de uma crítica série e profunda”57. Ele cita, ainda,
o trabalho dos New York Five (Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk e Meier) e dos italianos
Vittorio Gregotti e Aldo Rossi. Em relação às duas revistas, seu veredito é que,
se a oposição um pouco acadêmica da Oppositions frustra, algumas vezes, suas boas intenções,
a atitude menos formal de Arquitecturas Bis lhe permite, por exemplo, sair do campo
meramente teórico e abordar outros temas, como os da construção, sem os quais a arquitetura
não existe58.

Ainda em 1975, Díaz fez uma viagem em família a Europa e, na Espanha, um pouco por acaso,
como ele mesmo relata, esbarrou em uma edição da revista 2C Construcción de la Ciudad
dedicada a Rossi59. Foi este o momento em que entrou, efetivamente, em contato com o
trabalho do italiano e do grupo Tendenza, que marcaria sua trajetória posterior. A
Arquitecturas Bis, vale comentar, já havia estava sendo recebida pela Sociedad Central de
Arquitectos (SCA) desde seu terceiro número, de setembro de 197460. Além destas referências,
Díaz estava atento a uma série de outros periódicos, como a Architectural Design, a “revista de
52
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cabeceira dos arquitetos argentinos nesse período”61, a qual Díaz prestava particular atenção
desde os anos 196062; e as revistas italianas Lotus e Casabella (então dirigida pelo argentino
Tomás Maldonado), que integrariam as referências bibliográficas de seis cursos de 1978.
Através destas relações pessoais, cartas, viagens, resenhas e bibliografias, fica claro o trânsito
internacional entre os dois diretores mais jovens da Escuelita, os quatro argentinos migrados
e outros polos de produção em teoria e história da arquitetura, particularmente na Espanha,
na Itália e nos Estados Unidos.

Ideologia e semiologia: Agrest, Gandelsonas, Machado, Silvetti
No entanto, apesar da intensa circulação de ideias, é preciso compreender as particularidades
das leituras e apropriações, no ambiente portenho, de discursos majoritariamente
desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa. A ausência de bibliografia dos cursos de 1977
dificulta o discernimento dessas particularidades. Mas as diferenças na acepção do termo
ideologia dão indícios de uma aderência relativamente restrita de certos debates. Na
introdução ao catálogo da exposição no CAyC, os quatro diretores afirmavam que “uma das
intenções principais, que esteve sempre por trás da ideia dos cursos, foi a de recuperar o
interesse pela elaboração ideológica dentro do campo da Arquitetura”63. Na frase seguinte, esta
elaboração era apresentada como possível superação dos limites de um “estreito
profissionalismo”, que reconheciam “na experiência da arquitetura argentina dos últimos dez
anos”64. Um pouco mais à frente, no mesmo texto, surgia a intenção de analisar o “conjunto
de ideias sobre a Arquitetura que estrutura o modo em que a produzimos”65. Ou seja, parece
que se entendia ideologia, não tanto na acepção conceitual assumida por Marx, Mannheim ou
Althusser, autores tão influentes naqueles anos, mas em um sentido mais elementar, como
conjunto de ideias (a respeito ou não da arquitetura) a ser perseguido em oposição a um
profissionalismo supostamente desprovido de ideias. Esta definição de ideologia é reproduzida
em diversos outros textos, nos quais se discute a “necessidade de uma realocação ideológica
dentro do campo da Arquitetura”66 ou se valorizam certos conjuntos habitacionais por suas
“implicações ideológicas e arquitetônicas”67. Ou seja: o interesse pela elaboração ideológica,
por parte dos membros da Escuelita, parecia equivalente à desejada reintrodução de uma
reflexão com maior profundidade conceitual na prática disciplinar.
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Ao contrário, o núcleo dos trabalhos de Agrest e Gandelsonas estava centrado justamente na
crítica da ideologia, entendida em seu sentido tradicional marxista de falsa consciência, a ser
superada através de um trabalho de investigação teórica. No início dos anos 1970, a dupla
publicou uma série de artigos em revistas como Progressive Architecture68, Semiotica69,
Casabella70, Semiotexte71 e Oppositions72, na maioria dos quais se mostrava particularmente
preocupada em adaptar, para o campo da arquitetura, o corpo de conhecimento sobre
linguística que haviam incorporado ao longo da década anterior – tanto em Buenos Aires, ao
redor do Centro de Altos Estudios de Arte, dirigido pelo arquiteto César Jannello, como em
Paris, junto ao grupo Tel Quel73. Estes trabalhos ecoavam a oposição entre ideologia e
conhecimento (ou ciência) proposta por Althusser em Ideologia e Aparelhos Ideológicos do
Estado74. Enquanto a ideologia preservava sistemas sociais e instituições dominantes, o
conhecimento seria capaz de revelar a realidade e, assim, contribuir para sua transformação.
Esta oposição é renomeada por Agrest e Gandelsonas como “ideologia x teoria” ou
“arquitetura x Arquitetura”, com conotações semelhantes às propostas pelo filósofo francês.
Para a dupla de argentinos, o trabalho teórico ou “Prática de Arquitetura”, com “A” maiúsculo,
implicaria na “produção de um saber específico”, desmistificador, capaz de romper com a
reprodução ideológica da arquitetura, com “a” minúsculo. Trata-se de um procedimento
“crítico-destrutivo”, de desmistificação de certos dogmas operativos, com vistas a “fissurar o
monolitismo deste sistema de regras [da arquitetura], ao desarticular a ilusão de unidade
conseguida por meio de certos mecanismos retóricos”75. Os dois destacam a ilusão da “verdade
construtiva”, que naturaliza a forma como resultado direto da tecnologia; a ilusão do “correto
ajuste”, que naturaliza a forma como resultado direto da utilidade; e a ilusão da “expressão”,
68
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que naturaliza a forma como resultado direto da intuição ou inspiração do artista76. Para Agrest
e Gandelsonas, o trabalho teórico (da Arquitetura) é “necessariamente localizado fora da
ideologia”, e se constrói a partir de uma relação dialética com ela, em “uma batalha contínua”77.
Como haviam escrito já em 1973, o trabalho de Arquitetura se constrói “em um ‘fora’ teórico,
separado e contra [a] ideologia”78.
A condição de possibilidade para que esta dialética ocorra é justamente introduzir “o problema
da significação na consideração dos objetos”79. Em outras palavras: “Ao invés de enfocar os
objetos como forma física que se ajusta a uma determinada função (que os vincula a uma
técnica, a um uso, a uma estética) estes serão considerados como produção simbólica”, capaz
de “manipula[r] significações”80. Escandalosamente para o contexto, esses objetos se
restringiriam ao texto e ao desenho81. Para Agrest e Gandelsonas, a Arquitetura jamais poderia
ser construída sem se tornar, necessariamente, ideologia – sem perder seu “A” maiúsculo. Este
eram os argumentos centrais do artigo “arquitectura Arquitectura” que, condensando e
resumindo ideias publicadas em artigos anteriores, chegava ao ambiente da Escuelita
justamente em 1977, por meio da summarios nº13, com as introduções de Díaz e Viñoly.
Já a aula dada por Agrest na Escuelita, a que seus diretores se referiram como de “especial
importância para os Cursos”82, explorou o texto “Design versus Non-Design”, apresentado no
primeiro congresso da International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS) de 1974, em
Milão, e publicado na revista Oppositions dois anos depois. Agrest e Gandelsonas já estavam
sediados em Nova York desde 1971, mas, justamente em 1977, estavam passando um período
em Buenos Aires por motivos pessoais – onde também realizaram projetos para alguns
edifícios residenciais83. Em “Design versus Non-Design”, que Michael Hays chama de a “peça
central de seu ouvre teórico”84, Agrest evita a distinção entre ideologia e teoria, que
pressupunha uma noção problemática de verdade. A oposição se desloca então ao Design,
entendido como o modo normativo em que a “arquitetura se relaciona a sistemas culturais
fora de si própria”85, e Non-design, que descreve “o modo em que diferentes sistemas culturais
se inter-relacionam e dão forma ao mundo construído; não o produto direto de uma prática
institucionalizada, mas o resultado do processo geral da cultura”86. Estudar tanto um como
outro significa analisar a própria ideologia, agora entendida como “não mais do que a
produção social de significado”87. Importa menos se a ideologia implica em um significado
76
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verdadeiro ou falso. Fato é que, de modo algum, implica em um mero conjunto de ideias, a ser
buscado em oposição a uma prática profissional irrefletida.
Em todo caso, o non-design apresenta uma relação ambígua com a ideologia, por tratar-se da
“terra de ninguém do simbólico”, sem um “produtor único, sem sujeito, sem um sistema
retórico estabelecido”, e sem um “discurso normativo escrito”88. No non-design, há um “jogo
aleatório de significados”, em um texto “semiologicamente heterogêneo”89 que se manifesta no
“delirante, no carnavalesco, no onírico, em larga medida excluídos ou reprimidos no design”90.
O non-design não dá indicações de como deve ser lido e, portanto, toda leitura torna-se uma
reescritura. Trata-se de uma explosão que “implica de algum modo a dissolução dos limites da
arquitetura, dos limites ideológicos que encerram diferentes práticas arquitetônicas”91. No
entanto, a possibilidade de uma prática fora da ideologia (como havia sido proposto em textos
anteriores) parece continuar ecoando: “Por ser uma não-linguagem, o non-design é, em
comparação com uma linguagem, uma loucura, já que fora da linguagem, e, portanto, fora da
sociedade”92. Quase, poderíamos agregar, fora da ideologia.
Foi justamente nesse contexto que Agrest concebeu um de seus projetos mais emblemáticos,
publicado na summarios nº13: Las escalas, casa para un músico en Mallorca, de 1975, em que
imaginava uma imensa escada de vidro, iluminada por baixo, articulando diferentes ambientes
distribuídos lateralmente, em vários níveis. Sublinhando o afastamento em relação ao
projetista racional e centrado, Agrest publicava uma sequência de palavras, como em um jogo
de associação livre inconsciente:
Leituras: fragmentos, sequências simbólicas..., polifonia, contexto: Espanha – arquitetura
mediterrânea... Espanha – os jardins – a água – transições – (a Alhambra) ...
Jardins: história – natureza – cultura... areia – água... Versailles – labirinto... grelha... grelha
abobadada...
História: fragmentos culturais... fragmentos de jardins... transições Articulações: cultural e
física... sequências simbólicas... Portas – escadas – portadas – acessos – pontes...93

E Agrest continua a enumeração, incorporando “outros códigos culturais” como cinema,
música e teatro. Já Gandelsonas publicava, também na summarios nº13, o seu Croquis
preliminares para un edificio que clasifica los cuerpos humanos de acuerdo con características
físicas y psicológicas, y se erige en monumento a la naturaleza progresiva de la arquitectura
secular Occidental, originalmente concebido em 1967 com Marta Minujin e finalizado em
1975. Se a “classificação de funções sempre foi uma dos papeis dos edifícios”, Gandelsonas
imaginava um edifício que “atua como um classificador humano”, a partir do peso, tamanho,
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sexo, idade, beleza, entre outros critérios de seus sujeitos94. Era um manifesto irônico sobre o
papel da ideologia (e em última análise do poder) na arquitetura.
Outro seminário teórico que os diretores da Escuelita consideraram fundamental para seu
primeiro ano foi o ministrado por Jorge Silvetti. Como Agrest e Gandelsonas, Silvetti e
Machado também saíram da Argentina pouco depois de deflagrada a ditatura autoproclamada
Revolución Argentina, em 1966. Os dois foram a California, estudar em Berkeley (sendo que
Machado também estudou, em 1967-68, no Centre de Recherche d'Urbanisme de Paris), e
depois seguiram à costa leste dos EUA. Não se sabe o título ou o conteúdo do seminário de
Silvetti na Escuelita, já que não estava previsto no folheto de divulgação inicial dos cursos, e
consta sem nome na lista de atividades elencadas posteriormente, tanto no catálogo de 1978
como no livro de 198195. É possível que o seminário tenha abordado, ao menos parcialmente,
o conteúdo de seu artigo “The beauty of shadows”, publicado na Oppositions (que Díaz e
Viñoly acompanhavam) poucos meses antes da inauguração dos primeiros cursos da Escuelita,
e que integrou a bibliografia dos cursos de Díaz de 197896. O artigo também é relevante por
elaborar em maior profundidade os temas abordados na summarios nº13, tanto nos projetos
publicados por Machado e Silvetti, como na introdução que a dupla assinava para apresentálos. No ano seguinte, “The beauty of shadows” ainda seria traduzido ao espanhol e publicado
na revista summa, ampliando seu conjunto de leitores argentinos97.
O artigo de Silvetti era uma resposta ao pessimismo que Tafuri havia expresso em
“L'Architecture dans le Boudoir” quanto à incorporação da linguística na teoria da arquitetura.
“O retorno à linguagem é uma prova do fracasso”98, escrevera o italiano. Ao mesmo tempo,
era uma crítica à possibilidade de realizar uma teoria fora da ideologia, como vinham
propondo Agrest e Gandelsonas nos textos mencionados acima. Para Silvetti, a arquitetura
pode ser entendida ou “lida” como um texto, cujo “efeito crítico depende da subversão de
significados conhecidos e da produção de conhecimento”99. A estas potências críticas da
arquitetura, Silvetti chama de “crítica a partir de dentro”, ou criticism from within: uma crítica
criada no interior da própria disciplina, com seus próprios instrumentos e realizada através de
desenhos, projetos ou obras. Ela é capaz de gerar “intriga, questionamento, subversão”100, ao
“cavar no interior do próprio objeto em uma busca incansável por um significado
fundamental”101. Trata-se, portanto, de uma crítica que parte da autonomia da arquitetura
enquanto linguagem. Contundo, de acordo com Silvetti, a crítica se dá apenas de modo
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temporário, já que seu significado é incorporado pela cultura de consumo assim que sua
operação crítica é descoberta. “A ‘Crítica a partir de dentro’ é, então, um fenômeno de vida
breve no continuum do conhecimento”, jamais “podendo exercitar o poder de ‘verdade’”102.
Um momento chave neste tipo de produção teria sido o maneirismo italiano. Em relação aos
tríglifos do Pallazo del Te, de Giulio Romano, Silvetti escrevia:
Inicialmente chocante, o objeto impacientemente nos revela um universo de significados até
então escondidos de nós; e nossa sensação inicial de incômodo dá lugar à sensação prazerosa
de cumplicidade intelectual entre o arquiteto e nós mesmos depois de, não sem esforço,
obtermos sucesso em desvelar a mensagem arcana do edifício. O objeto aparece como uma
revelação, não de natureza sagrada, mas herege, porque nos confronta com uma mensagem
subversiva.103

A mensagem subversiva que Silvetti comenta é a própria desconstrução da ideia de ordem na
arquitetura, contra a tradição clássica e a herança construtiva que os tríglifos representavam
desde os templos gregos. O trabalho ideológico da vanguarda moderna iria na direção oposta
à subversão, naturalizando a estética da máquina em uma “iconografia que simboliza uma
utopia positiva”104. Mas, recentemente, ainda segundo Silvetti, o trabalho crítico-subversivo
estaria sendo novamente realizado no campo da arquitetura. Ao estabelecer uma nova relação
entre significante e significado (como Duchamp o fizera em seus ready mades), Aldo Rossi e
Michael Graves nos fariam “descobrir propriedades latentes, e nos abrir uma dimensão
poética”105. De modo similar, John Hejduk estaria realizando uma operação efetivamente
crítica ao criar “planos e fachadas [que] se transformam em veículos para descobertas sem
precedentes, enquanto os mitos de função e estrutura são dissipados pela poesia”106.
A ênfase que Silvetti confere à poesia não é pequena: ela aparece como condição e resultado da
crítica em um jogo que inclui a ideologia (em seu sentido de falsa consciência) e aponta, em
última análise, a um prazer intelectual de decifrar trabalhos críticos no interior de um cânone
disciplinar. O argentino termina o artigo citando O prazer do texto, de Roland Barthes, de 1973:
Alguns querem um texto (uma arte, uma pintura) sem sombra, cortada da ‘ideologia
dominante’; mas é querer um texto sem fecundidade, sem produtividade, um texto estéril
[...]. O texto tem necessidade de sua sombra: essa sombra é um pouco de ideologia, um pouco
de representação, um pouco de sujeito: fantasmas, bolsos, rastos, nuvens necessárias; a
subversão deve produzir seu próprio claro-escuro.107

É interessante reparar no parágrafo seguinte, não incluído na citação de Silvetti, em que
Barthes escreve:
(Diz-se correntemente: ‘ideologia dominante’. Esta expressão é incongruente. Pois a
ideologia é o que? É precisamente a ideia enquanto ela domina: a ideologia só pode ser
dominante. Tanto é justo falar de ‘ideologia da classe dominante’ porque existe efetivamente
uma classe dominada, quanto é inconsequente falar de ‘ideologia dominante’, porque não há
102
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ideologia dominada: do lado dos ‘dominados’ não há nada, nenhuma ideologia, senão
precisamente – e é o último grau da alienação – a ideologia que eles são obrigados (para
simbolizar, logo para viver) a tomar de empréstimo à classe que os domina. A luta social não
pode reduzir-se à luta de duas ideologias rivais: é a subversão de toda ideologia que está em
causa.)108

A ênfase no caráter unitário da ideologia é especialmente contundente ao ser expressada
justamente por Barthes, um analista atento ao mundo do discurso, da linguagem, dos mitos e
dos signos. Estas eram as interlocuções de Silvetti e Machado nos projetos publicados na
summarios nº13, cuja “preocupação de fundo”, reafirmavam, “é o sentido da arquitetura e seu
fundamento ideológico”109. Machado e Silvetti escreviam que o meio escolhido para
reconhecer as regras do projeto e o seu sentido “não é – basicamente – o texto escrito, o da
linguagem natural, mas o texto icônico do desenho de arquitetura, a prática do projeto”110. Na
Casa fachada/máscara, de 1972-76, Machado buscava desarmar as noções tradicionalmente
tidas como inerentes à fachada, como unidade, limite, acesso e escala. Em oposição a elas, o
arquiteto explorava as duplicidades implicadas nas máscaras, “signo de uma atividade dupla,
esquizoide; intrinsecamente ambíguas, mostram e escondem, simulam e dissimulam ao
mesmo tempo; agressivas, fortes, [...] carregadas de estranhamento, são o suporte de um efeito
poético”111.

2.28

2.29

2.28 Casa fachada / máscara, Rodolfo Machado 1972‐1976 (Machado, 1977 p. 12);
2.29 Casa em Cuernavaca México, Jorge Silvetti 1972 (Silvetti, 1977 p.13).
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Algo similar ocorre na Casa en Cuernavaca que Silvetti projetara em 1972 para o mesmo
terreno e cliente da Casa fachada/máscara. Nela, Silvetti recuperava elementos da arquitetura
do Le Corbusier do entreguerras, mas o fazia com “inversões e ironias, representação e crítica,
anamorfismos conceituais que demandam e dificultam um trabalho de leitura”112. Neste
trabalho, há um “distanciamento e revalorização constante [...] do papel da função”, “um
manejo retórico conscientemente forte e uma ressemantização constante”113. De diferentes
modos, os dois projetos buscavam explorar a disciplina por meio da subversão de sua história,
seja de um elemento fundamental (a fachada, em Machado) ou de uma linguagem específica
(a de Le Corbusier, em Silvetti). Nos dois casos, buscavam a beleza de seus elementos obscuros
– suas sombras. Deste modo, os trabalhos tanto de Gandelsonas e Agrest, como de Machado e
Silvetti, estavam nucleados justamente nas transformações conceituais de ideologia, entre falsa
consciência, subversões e representações de poder, típicas da passagem do estruturalismo ao
pós-estruturalismo do ambiente filosófico francês com o qual haviam estado em contato.
No ambiente da Escuelita, ao contrário, o termo ideologia parecia não comportar as mesmas
problematizações ou referências teóricas. É possível argumentar que havia até mesmo certa
oposição entre alguns postulados. Como vimos, em 1977 a Escuelita se apresentava com o
objetivo compartilhado de recuperar a disciplina da arquitetura, dissolvida na militância
política local e atravessada por uma grave crise internacional dos princípios da arquitetura
moderna. Esta recuperação implicaria em definir os limites, procedimentos, objetos e
significados específicos da arquitetura. É verdade que a busca pelo específico da arquitetura
estava presente nos discursos dos quatro argentinos migrados – principalmente por meio do
conceito de autonomia114. Mas, posto que este específico é inescapavelmente ideológico,
simplesmente recuperar a disciplina da arquitetura seria contribuir para as representações
falsas (mistificadoras ou dominantes) implícitas na ideologia. Tarefa que, além de
conservadora, talvez fosse mesmo impossível. Afinal, afirmava também Tafuri, a própria
ideologia havia se estilhaçado115.
É neste sentido que Agrest escreve que o “Non-design também pode ser visto como uma
transformação explosiva [...] [que] implica, de algum modo, na dissolução dos limites da
arquitetura”116. De modo similar, Gandelsonas havia escrito, ainda em 1970, que a “semiologia
da arquitetura sustenta a impossibilidade de recuperação do objeto perdido [...] [e] em um
movimento duplo dissolve a arquitetura e a submerge em uma ciência junto a outras
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perspectivas científicas”117. No mesmo texto, Gandelsonas escrevera que, “ao trabalhar os
diferentes sistemas de objetos, a Semiologia Arquitetônica pode sobrepassar a distinção
arquitetura/não arquitetura ou as diferenças estabelecidas entre arquitetura culta, popular,
primitiva ou engenharia, dissolvendo as fronteiras entre elas”118. Assim, Agrest e Gandelsonas
propunham um movimento duplo: de autonomização da “Arquitetura” (com “A” maiúsculo)
como um saber próprio; e de dissolução disciplinar em outras “perspectivas científicas”. Essa
duplicidade parece oposta à recuperação disciplinar proposta com clareza no primeiro ano da
experiência portenha de ensino.
Também é importante destacar uma diferente atitude frente à história. Como havia escrito
Gandelsonas em 1970, “sendo a arquitetura uma prática histórica, ligada a uma classe social
determinada, é impossível estudá-la fora das construções históricas das quais ela é
causa/efeito”119. É no interior da história que a ideologia é compreendida, e somente a partir
deste interior é que se pode trabalhar com a ironia e a subversão, citadas de diferentes maneiras
pelos quatro migrados. Há também certa ideia de progresso disciplinar no entendimento
histórico de, por exemplo, “The Beauty of Shadows”, no qual a crítica maneirista teria
possibilitado a “magnífica explosão barroca”120. De acordo com Silvetti, em uma passagem de
evidente otimismo, algo similar poderia estar em andamento nos anos 1970, apontando para
um futuro de maior conhecimento disciplinar.
É pouco clara a atitude frente à história elaborada nos primeiros cursos de Díaz e Viñoly. Por
um lado, também esteve presente, na Escuelita, a ideia de que um progresso disciplinar poderia
ser alcançado através de um trabalho especulativo por meio do desenho. Só assim seria possível
superar os impasses em que reconheciam a “experiência da arquitetura argentina dos últimos
dez anos”121. Por outro lado, se Silvestri apontou que os desenhos parecem “flutuando no ar”122,
também parecem flutuando no tempo. Os cursos utilizavam colagens de qualquer período
histórico, sem uma consideração de seus contextos, e elementos cuja caracterização histórica
tampouco é definida, como colunas, paredes ou água. É difícil, portanto, estabelecer com
clareza a profundidade da recepção de certos debates. Afinal, apenas a citação de textos e
autores não esgota a complexidade da circulação de ideias.
De fato, para além da censura ao hermetismo da Oppositions (e particularmente dos trabalhos
de Agrest e Gandelsonas sobre semiologia), Díaz ressaltava que eram “temas às vezes
impossíveis de imaginar de nossas perspectivas”, de grande “erudição e sofisticação”123.
Retrospectivamente, Díaz reconhece, em relação ao período anterior à primeira ida de Rossi a
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Buenos Aires, em dezembro de 1978, “nossa desinformação a respeito do debate sobre os
problemas da arquitetura, que já se havia realizado de forma mais estruturada na Europa”124.
Também retrospectivamente, Viñoly afirma que as formulações de Agrest e Gandelsonas eram
“sofisticadas demais”125. Em entrevista, Agrest e Gandelsonas lembram que tiveram um
contato inicial com a Escuelita, deram palestras e explicaram o funcionamento institucional
do IAUS, mas que não houve um diálogo conceitual aprofundado126.
De modo similar, Solsona comenta que Agrest e Gandelsonas realmente foram à Escuelita,
“deram suas palestras”, e “houve um contato”127. Mas, “nunca sentimos que a Escuelita tivesse
uma relação... pode ser a verdade das passagens aéreas, que chegaram tal dia e foram embora
tal dia, e que nesses dias nos juntamos no escritório, e que comemos na esquina, mas daí a
haver um planejamento cultural, de modo algum”128. Liernur, de modo semelhante, comenta
que, desde que ele se incorporou ao grupo, no início de 1977 (portanto, entre as reuniões de
fundação e o lançamento dos primeiros cursos), “ninguém falava de Gandelsonas”. Ele
continua:
Obviamente que havia um parentesco entre a Escuelita e o IAUS, eram coisas não formais,
Rossi e Tafuri também estiveram no IAUS, portanto certamente havia relações. Mas que a
Escuelita esteja diretamente relacionada ao IAUS, ou que essa relação passe por Gandelsonas,
não me parece. Não vejo deste modo.129

Fica, então, a pergunta sobre os motivos da proximidade e da insistência da importância dos
textos e palestras para o desenvolvimento dos cursos de arquitetura. Por um lado, a
proximidade contribuiria para um processo de institucionalização da Escuelita. Para Viñoly,
mesmo que não houvesse uma ressonância aprofundada dos debates desenvolvidos por Agrest
e Gandelsonas, “você usa o que tiver à mão para tentar criar um histórico de algo que ainda
não existe”130. E esta rede realmente dispunha de um corpo de trabalho estruturado e um
emergente prestígio, não apenas em âmbito local. Na summarios nº13, os quatro argentinos
migrados na costa leste norte-americana eram apresentados por Waisman como pertencentes
à

“vanguarda

dos

países

centrais”

e

à

“elite

arquitetônica

internacional”131.

Internacionalmente, Tafuri já reconhecia a importância de um “grupo argentino” desde a
edição de agosto/setembro de 1976 da revista francesa Architecture d’Aujourd’hui132; e
Eisenman, em outubro desse mesmo ano, os chamava ironicamente de Buenos Aires four, parte
de uma “máfia sul-americana” sorrateiramente se inserindo na academia dos Estados
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Unidos133. É verdade que a colaboração entre os quatro não passaria muito de alguns projetos
realizados entre 1975 e 1976, como os concursos para um conjunto habitacional na Roosevelt
Island, para o Programme Architecture Nouvelle de habitação em Paris, e para o parque de La
Villette – todos publicados na summarios nº13. Mas naquele momento, e principalmente
considerando o fechamento político e o isolamento internacional que o regime militar
impunha à Argentina, a associação a atores de relevância internacional representava, além da
abertura para novas ideias, um considerável capital simbólico. E, além da relação com os
quatro, o próprio IAUS representava um modelo institucional privado de prestígio, que
convergia docência, pesquisa e a realização de exposições e publicações.
Por outro lado, a associação aos quatro arquitetos migrados conferia uma referência para
suspender os temas “fora da disciplina”, nomeadamente sua agenda política e sua função social
(tão enfatizadas pela prática profissional e em ateliês nacionais e populares de universidades
no período 1970/1975), ainda que, como vimos, houvesse um forte componente político nos
debates linguísticos promovidos pelo quarteto emigrado. A associação conferia uma
referência, também, para superar a “arquitetura de sistemas”, que diluía a disciplina na
engenharia e na logística, sem cair no funcionalismo considerado tecnocrático que havia
substituído a militância política na universidade após 1976. O debate poderia, assim, ser
direcionado para o “retorno à disciplina” que os arquitetos da Escuelita estavam buscando.
Contudo, talvez o mais importante fosse constituir uma referência possível para se desenvolver
um trabalho culturalmente significativo por meio do “exercício direto do projeto”134, já que,
como vimos, Machado e Silvetti também sugeriam, explicitamente, operar não através do
“texto escrito”, mas da “prática do projeto”135. E este projeto – também para os quatro
argentinos migrados – prescindia da construção, firmando o desenho não apenas como
ferramenta, mas como produto final dos trabalhos realizados na Escuelita. O papel renovado
do desenho tornava-se particularmente relevante para uma instituição que pretendia inserirse no campo da arquitetura através de dispositivos de publicização como exposições e
publicações, e não apenas por meio do ensino. Afinal, ao deixar de representar algo a ser
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construído, os desenhos poderiam ganhar autonomia como objeto, aproximando-se das
(outras) artes. A esse respeito, é representativo que no calendário do curso de Díaz, distribuído
aos alunos antes do início dos trabalhos do primeiro ano, a última atividade prevista eram
“correções finais, exposição e escolha dos trabalhos a serem publicados”136. Ou seja, todos os
trabalhos foram elaborados, desde o início do primeiro ano, sabendo do interesse em constituir
uma exposição e uma publicação de desenhos. Neste sentido, é marcante também a sincronia
com exposições de desenhos de arquitetura, que em 1977 ainda estavam ganhando impulso
nos EUA e Europa, como comentamos no capítulo anterior.
Finalmente, aproximar-se dos trabalhos de Agrest, Gandelsonas, Machado e Silvetti, mas
deslocando suas conotações mais diretamente políticas (como a própria noção de ideologia),
talvez permitisse circunscrever a disciplina dentro dos limites restritos permitidos pela
ditadura. Díaz conta que na primeira inscrição dos cursos, se apresentaram dois interessados
que pertenciam a Fabricaciones Militares – empresa estatal de fabricação de equipamentos
bélicos. Solsona, que mantinha contatos profissionais com o governo, consultou alguma
autoridade militar, que lhe disse tratar-se, efetivamente, de um controle. Após apresentar o
programa dos cursos, os membros da Escuelita foram informados que poderiam continuar “se,
como eles diziam, [fossem] se dedicar apenas à arquitetura”, e os estudantes de Fabricaciones
Militares não regressaram137.
“Apenas arquitetura”. Destituída de conexões com outras áreas, a disciplina era vista pelas
autoridades como uma atividade politicamente inofensiva e, por isso, tolerada pelo regime.
Mesmo que as motivações para os trabalhos realizados no interior na Escuelita não fossem
driblar a repressão do Estado, havia uma peculiar convergência entre o interesse renovado por
um desenho esvaziado de conotações sociais e um ambiente político que talvez não permitisse
muito mais do que isso. A insistência no “campo de problemas específicos da arquitetura”138,
e na “aproximação exclusivamente estética”139, que Viñoly descreve sobre seus exercícios, não
deixava de ser estratégica. Como relembra Díaz, “naquela época, era um pouco difícil se ocupar
com mais do que formas”140. Nesses diversos sentidos, a apropriação de discursos de Agrest,
Gandelsonas, Machado e Silvetti parece ter sido, ao menos por um período, estratégica para o
desenvolvimento da Escuelita e para a disputa de um certo campo arquitetônico portenho. E
era de se esperar que, ao deslocar-se de Nova York a Buenos Aires, estes discursos tenham se
transformado. Afinal, tratava-se da disputa de campos culturais e profissionais com diferentes
configurações e, nesse sentido, não foi muito diferente das transformações dos discursos pósestruturalistas franceses que Agrest, Gandelsonas, Machado e Silvetti operaram ao ingressarem
no campo arquitetônico de vanguarda nova-iorquino.
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Solsona e o partido: em busca de uma grande ideia
Apesar das proximidades formais entre os exercícios de Díaz, Viñoly e Solsona, e dos três,
juntos com Katzenstein, assinarem uma introdução com intenções compartilhadas, as
proposições de Solsona tinham outras origens e outros objetivos. Como o curso de Díaz, o de
Solsona acabou se dividindo em duas partes. A primeira era uma reelaboração livre do edifício
Kavanagh, icônico arranha-céu portenho dos anos 1930141, onde o próprio Solsona morava e
era objeto de certa obsessão pessoal sua142. A proposta do curso era “produzir uma ‘intervenção
formal em uma forma existente’. Substituir uma imagem por outra [e] sobrepor uma nova
ideia sobre um monumento da arquitetura de Buenos Aires”143. Solsona escreveu ainda que
isso deveria ser feito através de uma “manipulação formal sem dados funcionais”, no interior
“do campo do projeto arquitetônico”, e que, por fim, faria “‘saltar’ do inconsciente uma ideia
para o processo criativo144.
Este exercício deveria ser conduzido em três etapas: 1) escrever um texto sobre o que se
pretende realizar a partir do edifício Kavanagh e, depois, “desenhar a ideia escrita respeitando
ao máximo o compromisso literário”; 2) Redesenhar a planta do arranha-céu incorporando
todas as “ocorrências” que a planta original sugere; 3) escolher entre os dois exercícios
anteriores e estudar suas implicações em fachada.
Alunos de Solsona nos cursos de 1977, Edgardo Minond e Sandro Borghini, relembram o
exercício. Os dois haviam se formado na FAU-UBA, respectivamente em 1973 e 1975, e
atuaram como docentes por um breve período em disciplinas de projeto e representação
arquitetônica na mesma instituição, lançaram juntos um livro de perspectivas arquitetônicas145
e estavam iniciando suas próprias práticas profissionais146. No início de 1977, Minond ainda
trabalhava no escritório de Solsona147, onde Borghini também havia trabalhando entre 1971 e
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No catálogo da exposição de 1977, está registrado que, no curso de Solsona, dava-se ao aluno a possibilidade
de redesenhar o edifício Kavanagh ou a Villa Savoye, de Le Corbusier. No catálogo, é publicada apenas
uma imagem de um redesenho da Villa Savoye, elaborada por Marina Givre, e a menção a essa
possibilidade é retirada das publicações posteriores.
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Em entrevista no dia 03 e julho de 2019, Solsona fala sobre seu interesse persistente em torres. Como
comenta Juan Carlos Poli (que a partir de 1979 seria professor assistente na Escuelita), em entrevista no
dia 25 de julho de 2017, Solsona projetaria diversos “Kavanaghs” por Buenos Aires, como as Torres
Bulnes (1986), Plaza Las Heras (1993) e Mulieris (2007), que compartilham uma identidade formal
escalonada com o arranha céu dos anos 1930. Em entrevista com Alejandro Crispiani, Solsona comenta
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da habitação em altura em Buenos Aires”. Cf.: SOLSONA; CRISPIANI, Justo Solsona. Entrevistas... 1997,
op. cit., p. 106.
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1977.
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Edgardo Minond integrava o escritório Kliczkowski, Minond, Natanson, Nevani, Sztulwark, [fundado em
1974]; e Sando Borghini o Ades, Borghini, Grin, Otalola, Otaola, ambos de jovens arquitetos envolvidos
com a participação ativa nos concursos nacionais de anteprojeto.
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Entrevista com Edgardo Minond em 29 de setembro de 2017.
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1974, enquanto ainda era estudante de graduação148. Os dois seriam professores assistentes da
Escuelita em 1978 e 1979 e, a partir de 1980, ministrariam em dupla seus próprios cursos. Em
relação ao curso de Solsona de 1977, Minond afirma que reparou, em planta, que o trecho mais
alto do Kavanagh tinha uma dimensão similar a cada uma de suas três extremidades no nível
térreo, e resolveu trabalhar, na fachada, com uma inversão de alturas, contrapondo materiais
contemporâneos à materialidade original dos anos 1930149. Borghini conta que buscou
acentuar a qualidade formal de arranha-céu escalonado que reconhecia no Kavanagh através
do redimensionamento de seus pavimentos150.
Ainda em relação a este exercício, os projetos dos irmãos Julio e Francisco Otaloa (sócios de
Borghini) se assemelhavam aos projetos para a torre CASFPI e o conjunto Rioja, ambos do
escritório MSGSSV de Solsona e Viñoly. Outros faziam referência a imagens metabolistas,
high-tech ou historicistas, e muitas das plantas se aproximavam a desenhos abstratos ou de
grandes ambiguidades espaciais. Há que se destacar a ausência de referências ao entorno
urbano no conjunto de trabalhos publicados no catálogo da exposição dos desenhos de
alunos151. No projeto de Minond, as referências aos edifícios do entorno, que existiam
originalmente, parecem ter sido apagadas para a publicação do catálogo da exposição de 1978,
ressurgindo apenas no livro produzido pela própria Escuelita em 1981152. Um apagamento que
não deixa de guardar semelhança com a supressão do entorno na tradição fotográfica da
arquitetura moderna153.
O segundo exercício proposto por Solsona em 1977 chamava-se “Casa Paisagem”, e deveria
ser realizado em um terreno quadrado de 50 metros de lado. De acordo com o enunciado de
Solsona, “a ideia arquitetônica deve ser construída a partir das sugestões que o título dá”154,
retomando a relação entre texto e imagem que o exercício anterior havia proposto. É provável
que houvesse alguma inspiração nos projetos de Rodolfo Machado e Jorge Silvetti, chamados,
respectivamente, Casa Fachada e Casa Fuente, ambos publicados na summarios nº13 e, o
segundo, ganhador de um concurso promovido pela revista novaiorquina Progressive
Architecture. Borghini conta que seu projeto para este exercício explorava a ideia de um muro
dobrado, público de um lado e privado do outro, “um jogo de geometria”155. Já Minond
concebeu uma casa implantada no centro do terreno, acessada pelo pavimento superior através
de quatro rampas. A partir desta lógica, foram definidos quatro jardins distintos (um bosque
de folhas perenes, outro de caducifólias, um jardim de contemplação e uma horta), localizados
em função das diferenças de insolação156.
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2.30

2.31

2.32

2.33

2.30 a 2.33 Exercícios no curso de Justo Solsona, “Três exercícios de reprojeto”, 1977: 2.30 Edgardo Minond; 2.31
Sandro Borghini; 2.32 Francisco Otaola; 2.33 Julio Otaola (AALF).
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2.35

2.34

2.37

2.34 a 2.38 Exercícios no curso de Justo Solsona, “Três exercícios de reprojeto” 1977: 2.34 Julio Otaola; 2.35
Marcelo Ades; 2.36 Manuel Glas; 2.37 autor não identificado; 2.38 autor não identificado (AALF).
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2.36

2.38

2.39

2.40

2.42
2.41

2.43

2.44

2.39 a 2.44 Exercícios no curso de Justo Solsona, “Casa Paisagem” 1977: 2.39 Sandro Borghini (Acervo de
Borghini); 2.40 Sandro Borghini (AALF); 2.41 e 2.42 Edgardo Minond (AALF); 2.43 e 2.44 Manuel Glas (AALF).
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2.45

2.47

2.49

2.45 a 2.50 Exercícios no curso de Justo Solsona, “Casa Paisagem”, 1977: 2.45 e 2.46 Julio Otaola; 2.47 e 2.48 Sonia
Terreno; 2.49 e 2.50 Gloria Benbassat (AALF).
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2.46

2.48

2.50

Em vários desses projetos, como os de Minond e Terreno, as informações sobre os ambientes
foram apagadas das plantas dos desenhos originais para integrar os catálogos da exposição de
1978 e o livro produzido pela Escuelita em 1981157. Como o apagamento do entorno do
Kavanagh de Minond, esse movimento pode ser compreendido como uma busca por
homogeneidade de representação, ou um indício a mais do afastamento de dados funcionais.
Como vimos, na primeira chamada aos cursos, a proposta compartilhada pelos diretores era a
de abordar “problemas teóricos”, ainda que pelo “exercício direto do projeto”. Mas, como o
próprio Solsona lembra, “é um erro pensar em um arcabouço [teórico]”158. Tratava-se de um
espaço de experimentação, de liberdade e, em alguns sentidos, de transgressão; de “estimular
o novo, e mesmo a improvisação”159. A própria escolha do Kavanagh como objeto de
experimentação, um edifício “intocável”160 pela tradição local, é representativa desta atitude
transgressora que a Escuelita se propunha em relação ao próprio campo da arquitetura.
Borghini conta que, quando iam começar um curso, Solsona disse algo como: “aqui, temos
duas possibilidades: podemos estudar previamente com profundidade, o cronograma e tal...
ou jogamo-nos ao campo e vemos o que sai. Façamos isso”161. A ausência de um arcabouço
teórico e a busca de uma “ideia”, nesses exercícios, falam do modo como Solsona compreendia
tanto a disciplina quanto o papel do arquiteto desde o início dos anos 1960, em ambientes
profissionais e de ensino. Tratava-se de um entendimento que contribuía para uma perspectiva
que pode mesmo ser considerada antiteórica, ancorada na ideia do arquiteto como profissional
que interpreta a sociedade e gera uma forma através de um procedimento intuitivo, ou apenas
parcialmente consciente. Em um artigo de 1984, Solsona conectava essas posições à
possibilidade de atualização daquilo que entendia por tradição funcionalista do movimento
moderno. Ele cita uma passagem do finlandês Juhani Pallasmaa, mencionada pelo chileno
Fernando Pérez Oyarzun na revista Arquitecturas Bis, em 1981, que sugere que “a crise do
racionalismo provém da consideração hipertrofiada do plano consciente, descuidando [o]
inevitável conteúdo inconsciente da arquitetura”162. Associando esta passagem ao exercício de
reelaboração do Kavanagh, Solsona escrevia:
Em um exercício de projeto e reprojeto, realizado com alunos na Escuelita durante o curso
de 1977, relacionamos o projeto de sucessivas operações de sobreposição a partir de uma
matriz existente, a realidade, com ações quase inconscientes ou, pelo menos, inexplicáveis em
um primeiro momento, que depois se concretizavam ao exigir uma leitura arquitetônica do
exercício. Quisemos com aquela experiência reivindicar o diálogo entre aproximação
funcional e o inconsciente, promovendo na ação de projetar uma síntese de ambas ações.163
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Esta perspectiva sobre a disciplina pode ser observada em discursos de diversos arquitetos
envolvidos com a Escuelita, principalmente daqueles próximos a Solsona. Um bom exemplo é
o posicionamento escritório de Ades, Borghini, Grin, Otaola, Otaola, composto por jovens
arquitetos formados na UBA, entre 1972 e 1976164. Os quatro anos em que Borghini havia
trabalhado no MSGSSV haviam sido fundamentais em sua formação (principalmente
considerando o estado caótico da universidade daqueles anos) e, quando soube do lançamento
dos primeiros cursos, solicitou a Solsona que aceitassem todos os membros de seu escritório165.
Os cinco jovens arquitetos participaram como alunos do curso de Solsona de 1977. Depois,
Francisco Otaola e Jorge Grin, assim como Borghini, se tornaram professores assistentes e, em
seguida, responsáveis por seus próprios cursos na Escuelita. Ao longo dos anos, Borghini
desempenharia um papel fundamental na organização institucional da experiência didática, e
depois se tornaria professor na cátedra de Solsona na UBA.
A abordagem do escritório ficaria registrada no Primer encuentro de jóvenes arquitectos,
organizado em dezembro de 1978 pela Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos
(FASA) e pelo Centro de Arte y Comunicación (CAyC), no auditório da União Industrial
Argentina. Um dos temas do encontro chamava-se “Teoria e crítica da arquitetura” e era
coordenado pelo arquiteto Alberto Varas, atuante no debate público sobre a arquitetura e
particularmente próximo ao CAyC. O tema era composto por quatro eixos: 1) “A teoria como
expressão da autonomia disciplinar da Arquitetura”, 2) “Os procedimentos de produção de
projetos arquitetônicos em relação à teoria”, 3) “Teoria e prática arquitetônica sob as
ideologias pós-funcionalistas”, e 4) “A arquitetura da cidade”. Os nomes dos eixos explicitam
a atualidade da agenda do encontro em relação a debates internacionais, assim como as
diferentes maneiras de se relacionar teoria e prática. O quinteto de jovens arquitetos fez a
primeira apresentação na área de teoria e crítica, chamada “Sobre nossa forma de produção”.
Em contraste com os títulos dos eixos coordenados por Varas, Ades, Borghini, Grin e os irmãos
Otaola diziam:
A forma de produção deste objeto ou o próprio objeto não tem teoria, enquanto se entenda
por teoria um conhecimento especulativo ou estrutura racional como fundamento do fazer
[...]. O mais aproximado que podemos falar sobre nossa prática é que se desenvolve na busca
obsessiva de imagens poéticas, como expressão de alguma ideia arquitetônica, como reflexão
ou, às vezes, simplesmente como impressão que o desenho nos sugere. [...] Há algumas outras
ideias que também nos preocupam, como a desagregação, a síntese, a ‘massa’ do edifício, a
relação com o contexto urbano e outras, que são aleatórias e dependem, em alguns casos, de
nosso estado de ânimo e, em outros, da interpretação do tema que se trata.166

Para além da rejeição enfática da teoria, há, nesta passagem, duas expressões que remetem
diretamente às falas de Solsona, apresentadas acima: a “ideia arquitetônica”, que surge do que
o “desenho sugere”. Como em Solsona, há uma recusa da teoria em favor da “ideia” contida
no desenho, a ser descoberto pela intuição, estado de ânimos ou operada inconscientemente.
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No mesmo encontro, outro jovem colaborador da Escuelita defendia uma posição abertamente
antiteórica. Raúl Lier, formado na FAU-UBA em 1971, e que também havia trabalhado no
escritório de Solsona, dizia: “Não pretendemos [...] a enunciação de um corpo de teorias [...]
nem tentamos, a partir dos projetos, explicar uma doutrina”167. Ao contrário, Lier buscava
“esclarecer certas condutas de projeto semiconscientes”, ancoradas “na busca de uma poética”,
por meio da ideia de “partido” 168. Para Lier, era preciso produzir “um desenho sintético que
leve em sua geometria a estrutura básica do pensamento”169. Esta relação entre desenho e
geometria implicaria no que Lier chamava de “desenho-mãe” (mesma expressão utilizada por
Solsona, em diversas ocasiões170), resultado da “leitura do programa” e com o “único limite de
nossa própria imaginação”171. A adoção de um partido representava, então, um “novo ponto
de partida”, em que se desenvolve um caminho inverso, de “progressiva rigidez”, tentando
sempre manter-se “fiel ao partido” original172.
A ideia de partido teve uma penetração profunda na cultura disciplinar na Argentina e, apesar
de sua relevância para os cursos de Díaz e Viñoly, foi em Solsona que encontrou um de seus
principais porta-vozes. O conceito remete ao francês parti, desenvolvido na academia francesa
como uma estratégia de resolução rápida de qualquer composição, assegurando ordem e
legibilidade ao conjunto. Desenvolvido no século XVIII, a estratégia implicava na adoção de
um tema dominante a priori, do qual não se poderia fugir inteiramente, capaz de organizar as
partes e subordiná-las ao todo173. A ideia de partido havia sido incorporada pela Escola de
Arquitetura da Universidade de Buenos Aires, fundada em 1901, fazendo-se presente nas
estratégias de composição dos arquitetos acadêmicos e passando para a primeira geração de
arquitetos modernos174. Com a transformação da Escola em Faculdade de Arquitetura em 1947
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e, especialmente, após o término do primeiro ciclo peronista, em 1955, noções herdadas da
École des Beaux Arts de Paris, como marché, poché e caràctere foram desaparecendo dos ateliês
de projeto, e a ideia de composição foi dando lugar a de organização e à (não muito facilmente
traduzível) de diseño175. Mas, como narra Fernando Aliata, a despeito de diferenças formais
entre a arquitetura eclética e a moderna, teria havido certa continuidade operativa entre os
procedimentos adotados por seus arquitetos176.
No início da década de 1960, a estratégia de partido, que não havia desaparecido
completamente da cultura disciplinar, estava ganhando impulso em meio às críticas da
arquitetura produzida nas décadas anteriores. A estratégia acadêmica oferecia um modo de
dotar a arquitetura de monumentalidade, significado e expressividade, contra uma ortodoxia
percebida como neutra e tecnocrática. Entre as várias condições que explicam o sucesso da
ideia de partido a partir dos anos 1960, Graciela Silvestri destaca três177: 1) a importância dos
Concursos Nacionales y Regionales de Anteproyectos, largamente descomprometidos de uma
possibilidade real de construção, mas engajados com o efeito retórico de uma apresentação
imagética; 2) a grande envergadura de obras públicas que um Estado forte buscava realizar, e
para o qual imagens sedutoras eram funcionais; 3) a simplicidade da mecânica do partido, que
garantia a transmissão disciplinar em uma faculdade que se tornava progressivamente
massificada178.
Um evento fundamental para o sucesso da estratégia do partido, à procura de uma
monumentalidade crítica à arquitetura moderna dos anos 1950, foi o concurso para a
Biblioteca Nacional realizado em 1961. De acordo com Aliata, o episódio representou uma
“ruptura, um ponto de inflexão na qual a técnica do partido alcança um nível superlativo”179.
O projeto, assinado por Franscico Bullrich, Alicia Cazzaniga e Clorindo Testa, obteve o
primeiro lugar no concurso, e o segundo ficou para Javier Sánchez Gómez e Justo Solsona,
com Carlos Libedinsky e Flora Manteola como colaboradores e, como desenhista, um ainda
estudante Tony Díaz.
Os dois projetos se baseavam em uma “ideia-força”, um gesto totalizador que articula as
diversas variáveis de um programa complexo em uma imagem claramente identificável. E – o
que é significativo – esta imagem baseava-se em um procedimento de imitação da natureza,
175
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mas não a da mimese clássica, baseada nas proporções de uma natureza idealizada. Ao
contrário, trata-se de uma relação de analogia próxima ao universo pré-clássico: o projeto
vencedor, cuja construção terminou apenas no início dos anos 1990, imita a imagem de uma
árvore ou de um quadrúpede jurássico; o de Sánchez Gómez e Solsona, a imagem de uma
montanha ou de uma carpa – ambos explorando uma retórica de alta tecnologia.
Além do mais, essa reapropriação da ideia de partido permitiria produzir objetos
“desconcertantes aos olhos da tradição”180. Há nela uma ideia de experimentação, transgressão
e mesmo de dessacralização da tradição moderna argentina. Como afirmava Solsona já em
1963, “a idade heroica da arquitetura moderna passou, os mestres deixaram seu ensinamento
e sua obra. Conhecemos seu ensinamento e, de alguma maneira, esgotamos suas fontes”181.
Solsona defendia, então, que “a legibilidade de uma obra arquitetônica deve estar dada na
legibilidade de suas funções totais”182, e não de suas partes funcionais. Desta função total,
produzir um “edifício símbolo” – caso o programa funcional o solicite. O conceito de partido,
nesses moldes, atravessa o longo arco de funcionamento do escritório MSGSSV, e é
fundamental para o entendimento dos exercícios que Solsona propôs na Escuelita.
Em uma entrevista coletiva sobre a experiência de ensino, concedida à revista A/mbiente em
1982, Solsona descreveu o processo projetual empregado por ele, em sua prática profissional e
docente. Ainda que sem utilizar o termo, o processo é claramente baseado na ideia de partido,
como momento originário, pontual, sintético, quase nunca claro ou consciente de concepção
de um projeto. Solsona reconhecia a grande complexidade que envolve o conhecimento
arquitetônico, “[m]as no momento de atuar como projetista”, dizia,
é necessário produzir um recorte sobre o conhecimento, efetuar uma introversão
selecionando alguns dados claros do conhecimento arquitetônico para poder iniciar a ação
de projetar.
Neste momento pontual do trabalho do arquiteto, a memória (que é a história), as lembranças
(que são a experiência) e as fantasias (que são o futuro) atuam de forma combinada e sintética
para iniciar o processo de projeto, que se pode manifestar em poucas palavras, em uma ideia,
em um desenho-croqui ou em uma sucessão de rabiscos, que terminam definindo os
primeiros traços básicos do que depois será o projeto.
Deste processo aparentemente casual, desmembrado e atípico, surge uma proposta, que deve
ser lógica, compreensível, fácil de transmitir [...]. É um fenômeno estranho, contraditório,
por momentos tremendamente hermético e individual [...]. É estranho este caminho da
Arquitetura, desde a intimidade à maior exposição social.183

Já em 2001, Solsona escreve que o “conceito de partido é coincidente com o de projeto
arquitetônico”184. Ao fazer uma identificação direta entre os dois, Solsona acaba por naturalizar
o partido como única estratégia projetual possível. No mesmo texto, escreve que
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Aqueles que nos formamos buscando, com maior ou menor êxito, a síntese, tentamos
ordenar toda informação possível dentro dos limites de figuras compreensíveis, mais ou
menos geométricas, querendo, talvez assim, delimitar a vastidão de um programa a uma só
figura.185

Por fim, em uma entrevista de 2018, Solsona reafirma que o tema que lhe “interessa sempre”,
e que “renasce a cada problema” é justamente a “discussão do partido [...] [que] no meu caso,
e do escritório, [...] é o primeiro pensamento”186. Porém, tanto em 2001 como em 2018, Solsona
reconhece que tanto as gerações mais jovens quanto os “teóricos mais complexos”
desacreditaram do partido. Por isso, talvez, o termo seja frequentemente substituído por
“ideia” (às vezes ideia-mãe, ou ideia-matriz), conceitualmente esvaziado e mais difícil de ser
questionado. Afinal, como ser contra uma “ideia arquitetônica”? Como mostra Kogan, o termo
“ideia” substituiu “partido” em outros ateliês de projeto da FAU-UBA187. E surgia, também,
nas apresentações de 1978 do escritório Ades, Borghini, Grin, Otaola e Otaola e do arquiteto
Raúl Lier.
De acordo com Eduardo Leston, contudo, a ideia de partido empregada por Solsona “não era
exatamente o mesmo que a escola de Paris chamava de partido. Era uma versão degradada,
[...] [de] um só argumento”188. Silvestri, como comentado no capítulo anterior, entende que a
adoção de um partido, no mundo cultural do classicismo, “conduzia implicitamente a uma
técnica, a um tipo de ornamento, a uma organização da planta”189. O mesmo não seria
verdadeiro no mundo moderno. Na versão instalada na Argentina, o partido pode “inverter a
aparência, alterar a organização consuetudinária ou modificar a expressão indicada pelo
material”190. Capacidades ligadas à criatividade do gesto do arquiteto, à imagem sedutora e
facilmente legível e à transgressão do projeto moderno que, em certa medida, o próprio
exercício sobre o Kavanagh representava:
Nós íamos dando direcionamentos, como “pense no Kavanagh de vidro”, por exemplo, e a
pessoa pensava, inventava [...]. Tudo tinha que ter uma explicação, mesmo o Kavanagh de
vidro, que tinha lâminas de vidro inabitáveis. Sabíamos que a pessoa que trabalhava isso não
estava trabalhando em um edifício para viver, mas em uma enorme escultura urbana.191

Também neste sentido, pode-se compreender a insistência de Solsona na combinação entre
texto e projeto nos dois exercícios: no exercício sobre o Kavanagh, um texto elaborado pelo
aluno; no da Casa Paisagem, um enunciado que fazia as vezes de um texto, a ser interpretado
por cada aluno. Como destaca Silvestri, “A Ideia possui a força da razão: pode-se expressar em
apenas um simples esquema, e mesmo apenas em palavras”192. O trabalho do aluno era, deste
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modo, avaliado por sua tomada de partido, pela “equivalência entre a clareza das ideias
expressadas em palavras e das formas plásticas”193. Nas palavras de Solsona, a respeito de seus
cursos na Escuelita: “o que se avaliava e se discutia era o grau de coerência com a própria
ideia”194, ou seja, com o discurso enunciado. De acordo com Liernur, se desde os anos 1960 os
concursos haviam sido determinantes para uma atitude disciplinar de rebeldia, “abrindo
caminho à renovação e à experimentação, também consolidaram certa falta de reflexão”195. Na
ligação que se estabeleceu entre os concursos e a arquitetura de partido, “se privilegiou a ação
sobre a reflexão, [e] se contribuiu à substituição de um profissionalismo acrítico por um
experimentalismo não menos relutante à dúvida”196. A partir de 1977, quando os concursos já
sumiam do universo profissional, o grupo da Escuelita ao redor de Solsona mantinha e
propagava uma cultura disciplinar baseada na ideia de partido, em um formato talvez ainda
mais experimental do que aquele ensejado pela cultura de concursos.
Nos cursos de Díaz, Viñoly e Solsona, variaram consideravelmente os modos pelos quais a
arquitetura era abordada, fosse por meio da manipulação formal de elementos, dos estudos de
composição ou da capacidade de síntese implícita no partido. Mas, apesar das diferenças, os
trabalhos partiam do reconhecimento de que algo havia sido perdido: um campo de
conhecimentos próprios (e exclusivos) aos arquitetos, a própria disciplina. Nos três cursos, a
recuperação da disciplina se dava pela recusa da função, pela ênfase na forma e pela valorização
do desenho, normalmente de um objeto isolado.
No mesmo ano, Ernesto Katzenstein e Jorge Francisco Liernur desenvolveram um curso de
projeto baseado na obra de Le Corbusier. A intenção era estudar as “leis de estruturação de um
vocabulário plástico” específico, através tanto das pinturas como dos projetos construídos do
arquiteto suíço197. Os cursos de Katzenstein e Liernur compartilhariam, com os outros
realizados em 1977, uma recusa à função e à cidade, além do interesse pelo desenvolvimento
formal da arquitetura. De fato, no catálogo da exposição referente aos trabalhos de 1977, parece
haver uma grande identidade entre os exercícios dos quatro cursos. O projeto de Marina Givre,
que, no curso de Solsona, realizou o redesenho da Villa Savoye (e não do Kavanagh) poderia,
muito bem, pertencer ao curso de Katzenstein e Liernur. No entanto, o curso destes dois
apresentavam ainda outras origens e interesses, abordados no capítulo 4. Com o tempo, as
diferenças dos membros da Escuelita iriam se acentuando e se tornando mais evidentes,
explicitando diferentes definições para a própria arquitetura, seus objetos, limites e
procedimentos.
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3. ENTRE ARQUITETURA E CIDADE

Em maio de 1978, a revista summa nº124 publicou as chamadas para os Cursos de Arquitectura
78, a serem realizados entre 1º de agosto e 30 de outubro, novamente em um espaço disponível
da produtora MBC, na rua Bolívar, 1130. A chamada, que reiterava o patrocínio da revista à
experiência, registrava a intenção em reunir os quatro fundadores da Escuelita em um único
ateliê de projeto, em torno do tema “A cidade, modelação e análise de uma área”1. A ideia de
um curso compartilhado também está presente no cartaz de divulgação dos cursos e no
calendário de atividades da revista summa, publicado em seu número 1252. No entanto,
Katzenstein e Liernur preferiram continuar seus trabalhos do ano anterior, em que
pesquisavam as “leis do processo de projeto a partir do vocabulário plástico de Le Corbusier
dos anos 20”3, abordados no próximo capítulo. Cabe ressaltar, por um lado, a intenção em se
construir uma unidade para a Escuelita através de um curso compartilhado por todos os
professores – frustrada pela diversidade de interesses que, já naquele momento, se fazia
presente4. Por outro lado, cabe ressaltar que esse curso seria focado na cidade, algo
diametralmente oposto aos projetos desterritorializados do ano anterior. Essa guinada nos
exercícios pode ser representativa de certo esgotamento dos exercícios de 1977, ou do caráter
experimental (e um pouco errático) da Escuelita. Pode, também, estar vinculada à perspectiva
da primeira visita de Aldo Rossi a Buenos Aires, que se concretizou no final de 1978 e que
tinha na cidade o centro de seus interesses.
Para aproximar-se a essa “realidade física concreta”5, os arquitetos se voltaram à Avenida de
Mayo, no centro de Buenos Aires. A avenida havia sido criada no final do século XIX, no marco
das transformações urbanas decorrentes da designação de Buenos Aires como capital federal
1
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3.1 Cartaz de divulgação dos Cursos de Arquitectura
de 1978, apresentando um curso unificado com
Díaz, Katzenstein, Solsona e Viñoly, a ser
realizado entre agosto e setembro na Rua
Bolívar 1130 (Kogan, 2016 p.44).

permanente do país6. Após desapropriar e demolir o miolo de dez quadras, foi possível criar
um novo eixo comercial que rapidamente se tornou um importante eixo simbólico da cidade,
ligando a Casa Rosada, sede do poder executivo nacional, ao Congresso Nacional. Na década
de 1930, a Av. de Mayo seria cortada transversalmente pela larga avenida 9 de Julio, dividindo
a primeira em duas partes. Os integrantes da Escuelita se interessavam pela Av. de Mayo por
seu “caráter acadêmico”, com “claros arremates nas duas praças das extremidades”7, e elevados
valor arquitetônico e carga simbólica. Ao mesmo tempo, por ser próximo ao centro comercial
da cidade, imaginavam que a avenida tenderia a se transformar.
Nos anos 1970, estavam ocorrendo grandes transformações urbanas na cidade, como a
consolidação do bairro comercial Catalinas Norte e a implementação (ainda que parcial) do
plano de avenidas promovido pelo prefeito Osvaldo Cacciatore, que acarretou em grandes
áreas demolidas – inclusive em San Telmo, onde a Escuelita estava sediada8. O Código de
6
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Planejamento Urbano de 1977 já previa a intenção de recuperar e conservar zonas da cidade
por motivos históricos. Mas o primeiro decreto de preservação histórica da cidade de Buenos
Aires, conhecido como U24, seria promulgado apenas em 1979, abarcando (ao menos
incialmente) tanto os bairros de San Telmo e Montserrat como a própria Av. de Mayo. Durante
os cursos de 1978, portanto, a Av. de Mayo não estava formalmente protegida, mas os debates
sobre sua preservação estavam certamente em andamento9.
Em todo caso, o interesse no exercício não era lidar com a complexidade urbana da região. Os
exercícios deveriam ser realizados “por fora dos limites habituais de rigor circulatório,
funcional e de factibilidade absoluta para permitir [...] uma clara visualização da problemática
arquitetônica que o projeto urbano não resolveu”10. De acordo com os membros da Escuelita,
o movimento moderno não havia sido capaz de “produzir cidade, apesar da aparente
racionalidade de suas posições teóricas e da suposta lógica interna de seus sistemas formais”11.
Eles continuavam:
Alguns aspectos desta interessante questão não se encontram somente nas explicações
fundamentadas na distribuição do poder político e em seu manuseio do espaço como
mercadoria, e merecem ser buscados também em alguma característica estrutural que parece
impedir ou dificultar sua consolidação como uma linguagem.12

Ou seja, não é que questões políticas ou econômicas fossem irrelevantes para compreender o
fracasso urbano do movimento moderno. Mas os membros da Escuelita suprimiam estes
aspectos de modo a sublinhar aqueles de caráter simbólico, relacionados a sua história, e
explorá-los em sala de aula. Tratava-se, portanto, da mesma operação pedagógica
compartilhada no ano anterior, de “transformar um processo comum de projeto suprimindo,
alterando ou acentuando a importância de algum dos elementos tradicionais que intervém em
seu desenvolvimento”13. De acordo com o catálogo da exposição, o curso de 1978 tinha um
objetivo duplo:
Primeiro, continuar o desenvolvimento de alguns enfoques sobre a problemática da
manipulação formal ensaiados no ano anterior e, segundo, tentar uma primeira aproximação
parcial, desde uma perspectiva estritamente estética a uma realidade física concreta que
reconhecemos como mais complexa.14

Na página seguinte do catálogo, a “perspectiva estritamente estética”15 dava lugar a um “ponto
de vista estritamente arquitetônico”16, indicando uma identificação direta entre arquitetura e
9
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estética. Nesse sentido, e apesar da alteração temática e de escala, parecia haver realmente uma
continuidade em relação ao ano anterior, já que tanto a manipulação formal como o
“exclusivamente estético”17 estavam presentes em 1977. Mas, por um lado, não está claro o que
essa restrição realmente significava no contexto da cidade. Por outro, tampouco parece que o
estritamente estético representava todos os interesses que convergiram no curso. Solsona, por
exemplo, lembra que imaginou o curso sobre a Av. de Mayo porque estava interessado em
viabilizar financeiramente a preservação das edificações históricas da avenida. Nada mais
distante do estritamente estético. De acordo com ele próprio, enquanto desenhava um corte
durante uma entrevista concedida ao autor desta tese, muito parecido àqueles publicado em
1981, e reproduzidos abaixo:
Eu tinha esse projeto dando voltas na cabeça: um corte em que, atrás da Av. de Mayo, estão
edifícios mais altos e, na frente, os edifícios antigos, intocáveis. Seguia a Avenida de Mayo
sendo a mesma [...], não perdia a sua identidade [...], mas isso te dava, economicamente – e
eu sou um pragmático –, a possibilidade de manter os edifícios históricos em boas condições.
Este era o projeto18.

Para Edgardo Minond, que era professor assistente no curso, este era justamente o núcleo de
sua abordagem: “A ideia [era] colocar os edifícios mais altos atrás, deixando os edifícios
característicos da Av. de Mayo, que lhe dava identidade, intocados [...]. Era uma ideia muito
boa, e assim foram os trabalhos”19. Tratava-se, neste sentido, de uma operação imobiliária
tipicamente liberal direcionada à preservação do ambiente construído e de sua identidade
(termo que Solsona e Minond compartilham nas entrevistas). Mas esta perspectiva ocupou um
lugar marginal no catálogo da exposição dos trabalhos de alunos de 1978, eminentemente
focado em “problemas formais”20. Apenas em 1979, quando Solsona continuou a trabalhar
sobre a Av. de Mayo sem a colaboração de Díaz (que seguiu individualmente com outro curso)
e de Viñoly (que já havia migrado para os EUA), é que essa perspectiva ganhou expressão nos
textos.
O curso de Solsona de 1979 seria dividido em três etapas, reverberando os títulos dos primeiros
cursos21. Na primeira, chamada “Exercício de projeto sobre pautas reais”, o aluno deveria
desenvolver um setor da Avenida de Mayo, “aplicando soluções factíveis de realizar, codificar
e inclusive comercializar por via privada”22. O produto deveria dar “solução ao problema da
renovação de uma área urbana amortizada, mas que conforma ‘Zona Histórica da Cidade’”23.
Não à toa, alguns exercícios realizados neste curso apresentavam uma linguagem próxima
àquela adotada pelo mercado imobiliário internacional, principalmente se comparada aos
desenhos de outros cursos da Escuelita. Na segunda etapa, chamada “Exercício de projeto
17

DÍAZ, Tony et al. Cursos de arquitectura 77: exhibición en el cayc. Buenos Aires: CAYC, 1978, p. 34.
Entrevista com Justo Solsona em 03 de julho de 2019.
19
Entrevista com Edgardo Minond concedida a Jorge Gaggero.
20
DÍAZ et al, Cursos de arquitectura 78... 1979, op. cit. Não paginado.
21
A separação do curso de Solsona de 1979 em três etapas está presente na proposta original entregue aos
alunos, conforme documento “Tres ejercicios de diseño”, 1979, no Archivo Antonio Díaz. Em
publicações posteriores, esta separação não é encontrada.
22
Archivo Antonio Díaz, “Tres ejercicios de diseño”, 1979, p.1.
23
Ibid.
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3.2

3.3

3.4

3.5
3.2 Croqui explicativo sobre o exercício Av. de Mayo, realizado em entrevista por Justo Solsona, 3 de julho de 2019;
3.3 Exercício no curso de Justo Solsona “Av. de Mayo”, autor não identificado, 1979 (Díaz et al, 1981 p. 91);
3.4 Exercício no curso de Justo Solsona “Av. de Mayo”, autor não identificado, 1979 (Díaz et al, 1981 p. 90);
3.5 Exercício no curso de Justo Solsona “Av. de Mayo”, autor não identificado, 1979 (AALF).
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3.6

3.7

3.6 Fotografia da maquete da Av. de Mayo no curso de Justo Solsona, 1979 (AALF);
3.7 Exercício no curso de Justo Solsona “Reprojeto de ‘La inmobiliaria’, Jorge Royan, 1979 (Díaz et al, 1981 p. 94).
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sobre a relação intuição-proposta”, o aluno deveria selecionar um edifício ou conjunto de
edifícios trabalhados na etapa anterior e “adicionar ao projeto original todas as ocorrências”
que ele sugere. Assim, o aluno buscaria uma “ideia de alteração para a planta original”, por
meio de “operações intuitivas de projeto”24. No contexto dessa proposta, bastante similar à do
Kavanagh, foram realizados os exercícios posteriormente chamados “reprojeto de ‘La
Inmobiliaria’”, dedicados ao famoso (e também intocável) edifício eclético da Av. de Mayo.
Em uma terceira etapa, chamada “exercício de projeto sobre a relação reflexão-projeto”, o
aluno deveria “fixa[r] um procedimento teórico” antes de iniciar o projeto do objeto
trabalhado no primeiro exercício, e se comprometer com ele durante o ato de projetar25. Não
há registros da realização da terceira etapa, mas, observando os termos empregados nas duas
primeiras, é possível discernir a mesma “aproximação [entre o] funcional e o inconsciente”26
(ou entre a “pauta real” e a “intuição”), que Solsona se referiria em 1984 a respeito do exercício
de redesenho do Kavanagh, em texto apresentado no capítulo anterior. Terminados os três
exercícios, uma equipe faria um trabalho de compilação de todos os desenhos do curso
ministrado por Solsona, excluindo “textos, teorias e escritos”, na tentativa de identificar “as
influências formais e arquitetônicas [...] [que] atuam sobre os projetistas da Escola”27. O
objetivo era “criar consciência e discussão”28 sobre a adesão a uma quantidade crescente de
referências que chegava aos arquitetos argentinos.
Solsona retornaria a este tema em um texto publicado na revista italiana Casabella em 1981
(possivelmente a convite de Maldonado, seu conhecido da OAM29), ao descrever um clima de
excesso de imagens e de confusão em relação aos fundamentos da disciplina, inclusive na
Escuelita:
Na Argentina, onde a informação ocupa o lugar da formação, e a Universidade não é
precisamente um lugar de reflexão e debate, mas de silêncio e ausências, a polêmica
produzida pelo fenômeno da sobre-informação e as tendências se refletem na produção de
alguns escritórios ou grupos de arquitetos jovens, especialmente em projetos de concursos, e
nos trabalhos dos ‘cursos de arquitetura’, organização privada de ensino, onde se discute sem
preconceito, através de desenhos e por meio da prática projetual, as distintas tendências e
modelos que de fato influenciam os arquitetos argentinos [...]. Não há quase mestres, as
publicações de arquitetura que sobreabundam se transformam em mestres transportáveis de
papel ilustração em idiomas desconhecidos, e o consumo de imagens impressas faz estragos
entre os que ensinam e os que aprendem.30
24

Ibid.
Ibid., p.2.
26
SOLSONA, Justo. Ideología, idea y realidad en arquitectura. summa, n. 199, p. 91–92, maio 1984, p. 91.
27
Archivo Antonio Díaz, “Tres ejercicios de diseño”, 1979, p.2.
28
Ibid.
29
Solsona teve uma participação marginal na Organización de Arquitectura Moderna (OAM), entre 1948 e
finais dos anos 1950, na qual Maldonado era uma figura de referência. Em agosto de 1981, de passagem
por Buenos Aires, Maldonado realizou uma palestra na Escuelita a convite de Solsona, quatro meses
antes de sua contribuição à Casabella – parte de um balanço internacional realizado pela revista sobre o
futuro da arquitetura.
30
SOLSONA, Justo. Quale futuro?. Casabella, n. 474/475, p. 103–104, nov./dez. 1981. Republicado em
espanhol como: SOLSONA, Justo. ¿Que futuro hay para la arquitectura?. In: DÍAZ, Tony et al. La
Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa de arquitectura en la Argentina, 1976/1981. Buenos Aires:
Espacio Editora, 1981, p. 171.
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Nos cursos sobre a Av. de Mayo, tanto em 1978 como em 1979, é possível discernir uma grande
diversidade de abordagens, de relações com a história, com o patrimônio e com a cidade, além
do amplo consumo de imagens relatado acima por Solsona. Em 1978, Juan Carlos Poli, que
havia sido professor ajudante no TANAPO em 1974 (próximo ao grupo de Díaz), manteve as
edificações com maior valor histórico e arquitetônico e substituiu as que considerou menos
relevantes. Seu trabalho concebeu torres nas ruas paralelas à Av. de Mayo e criou um
escalonamento de alturas a partir do eixo central, conforme o esquema imobiliário de
preservação descrito por Solsona e Minond. Poli também sobrepôs uma trama de colunas
oblíqua aos espaços não edificados de seu projeto, evocando a demolição das edificações
antigas para a construção das avenidas de Mayo e 9 de Julio31.
O trabalho de Luis Ibarlucía seguia o mesmo esquema escalonado a partir do eixo da Av. de
Mayo. Ibarlucía, que trabalhava no escritório de Díaz e se tornaria seu sócio, propôs padrões
de edifícios para situações entre empenas, de esquina ou da largura de uma quadra inteira,
sempre mantendo as linhas de cornija existentes. Propôs, também, torres perimetrais e altas
“torres de arremate” nas extremidades de sua intervenção. A tripartição de suas edificações em
embasamento, corpo e coroamento está registrada textualmente nos desenhos de fachada do
autor, assim como no texto de Solsona – que a descrevia como “as três leis de composição:
base-corpo ou desenvolvimento e coroamento”32. Ibarlucía explorava ainda galerias
tradicionais da cidade, que atravessam transversalmente a Av. de Mayo, conectando-a às
paralelas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Por fim, o arquiteto pontuava sua intervenção com
uma série de monumentos, como esculturas, colunatas e arcos. A referência à obra de Rossi
neste trabalho é evidente, tanto na importância atribuída ao monumento urbano como na
linguagem arquitetônica, expressa em formas geométricas simples, colunas monumentais e
citações ao universo clássico33. Tanto Poli como Ibarlucía se tornariam professores assistentes
de Díaz na Escuelita em 1979 e 1980 (juntos com Sarquis), desenvolveriam um curso em dupla
em 1981 chamado “As tipologias” e se incorporariam à cátedra de Díaz na UBA, em 1984.
A proposta de Jorge Grin (que ministraria um curso na Escuelita em 1980, em colaboração
com Francisco Otaola) partia do mesmo esquema de Solsona, preservando a imagem da Av.
de Mayo e propondo grandes estruturas periféricas, mas com uma linguagem que remete aos
grupos Archigram ou Superstudio, com tubulações conectando os edifícios históricos a
imensas e indiferenciadas massas de vidro. Hugo Salama propunha manter apenas certos
edifícios (ou trechos deles) e preencher um volume virtual da quadra – alterando assim a
linguagem da avenida, mas mantendo a sua volumetria intacta. Salama seria professor
ajudante de Solsona em 1979 e 1980, ministraria um curso com Alvaro Arrese em 1981, ambos
na Escuelita, e se incorporaria à cátedra de Solsona na UBA a partir de 1984. Já o projeto de
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Entrevista com Juan Carlos Poli em 25 de julho de 2017.
SOLSONA, Justo. La Avenida de Mayo. In: DÍAZ, Tony et al, La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa
de arquitectura en la Argentina, 1976/1981. Buenos Aires: Espacio Editora, 1981, p. 89.
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Entrevista com Luis Ibarlucía em 14 de julho de 2017.
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Jorge Sarquis para a avenida de Mayo imaginava uma enorme diagonal, subvertendo o eixo
entre os dois equipamentos de Estado e criando outro, entre a rua Florida e o Palacio Barolo.
A diversidade de propostas continua: Carlos Hilger se remetia ao universo metafísico do
italiano De Chirico; Ricardo Esrubilsky propunha um Arco do Triunfo contemporâneo,
enquadrando a perspectiva do congresso à Casa Rosada; e vários trabalhos, como os de
Delucchi e Pschepiurca, produziam grande ambiguidade formal, valorizando o produto mais
como uma peça gráfica do que como suporte para uma leitura objetiva do projeto. Já Esteban
Fernández realizou uma catalogação de elementos existentes na avenida e propôs uma
intervenção de linguagem acadêmica, também enfatizando a expressão gráfica ao sobrepor
quatro fachadas em uma única e deliberadamente ambígua axonométrica.
Contudo, dentro dessa diversidade, é possível discernir um claro direcionamento à exploração
da história da arquitetura e do embate ou conciliação entre edificações novas e existentes. A
história emergira de modo relativamente marginal no ano anterior, por meio de colagens de
plantas de edifícios (que poderiam ser de qualquer período), no curso de Díaz; ou do redesenho
do edifício Kavanagh, dos anos 1930, no curso de Solsona. Mas em 1978, no curso sobre a Av.
e Mayo, a operatividade da história se tornava um ponto focal: o exercício “pode ser descrito,
também, como a relação entre a experiência histórica própria e o uso que se faz desse saber
como instrumento de uma ação”34. No ano seguinte, Solsona continuaria afirmando:
A arquitetura é história, ela mesma, na medida que se constrói sobre a experiência geral das
próprias coisas que rodeiam o homem. De forma tal que toda invenção que não se alimente,
que não cresça de si mesma, será estéril e inconsciente. Este é o caráter progressivo da
arquitetura, em que, usando a estrutura formal de um fato anterior, pode se converter em
parte de nosso projeto, hoje.35

Ainda que frequentemente relacionada à história, mantinha-se uma ideia de partido, já
explorada no ano anterior. No catálogo, estava escrito: a resolução de um problema como este
“não pode ser encarada senão através de um claro partido formal”36. Essa atitude pode ser
observada em “grandes gestos” assumidos em alguns exercícios dos alunos, que organizam as
partes sob um todo coerente e identificável – como a diagonal de Sarquis, as massas de vidro
de Salama, ou a transformação de toda a avenida em um enorme espelho d’água37. No entanto,
a noção de tipo começava a ganhar força. No mesmo catálogo, a equipe destacava, além da
“originalidade [...], a repetição, o tipológico, o projetado vs o casual”38. O tipo era precisamente
o mecanismo conceitual capaz de incorporar a história e a cidade existente na prática projetual,
supostamente escapando do que Díaz chamaria depois de pastiches formais ou de “um estilo
particular meramente folclórico”39.
34

DÍAZ et al, Cursos de arquitectura 78... 1979, op. cit. Não paginado.
SOLSONA, La Avenida de Mayo. 1981, op.cit., p. 89.
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DÍAZ et al, Cursos de arquitectura 78... 1979, op. cit. Não paginado.
37
SOLSONA; CRISPIANI. Justo Solsona. Entrevistas... 1997, op.cit. p. 106.
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Ibid.
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DÍAZ, Tony. Buenos Aires: La arquitectura de la “manzana”. In: DÍAZ, Tony et al. La Escuelita: 5 años de
enseñanza alternativa de arquitectura en la Argentina, 1976/1981. Buenos Aires: Espacio Editora, 1981,
p. 99.
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3.8

3.9

3.10

3.11
3.8 a 3.11 Exercícios no curso de Díaz, Solsona e Viñoly “Av. de Mayo”, primeira etapa (em 1:2000), 1978: 3.8 Juan
Carlos Poli; 3.9 Luis Ibarlucía 3.10 Jorge Grin; 3.11 Jorge Sarquis (AALF).
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3.12

3.13

3.14

3.15
3.12 a 3.15 Exercícios no curso de Díaz, Solsona e Viñoly “Av. de Mayo”, primeira etapa (em 1:2000), 1978: 3.12 Paula
Jadlli; 3.13 Enrique Caputi; 3.14 Ricardo Esrubilsky; 3.15 autor não identificado (AALF).
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3.16

3.17

3.16 e 3.17 Exercícios no curso de Díaz, Solsona e Viñoly “Av. de Mayo”, segunda etapa (por setores), Luis Ibarlucía,
1978 (AALF).
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3.19

3.18

3.21

3.21

3.18 a 3.21Exercícios no curso de Díaz, Solsona e Viñoly “Av. de Mayo”, segunda etapa (por setores), 1978: 3.18
Alejandro Delucchi; 3.19 Jorge Grin; 3.20 Pablo Pscheupiurca; 3.21 Esteban Fernández (AALF).
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3.22

3.23

3.22 a 3.24 Exercícios no curso de Díaz, Solsona e Viñoly “Av. de Mayo”, segunda etapa (por setores), 1978: 3.22
Ricardo Esrubilsky; 3.23 e 3.24 Hugo Salama (AALF).
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3.24

Sobre a inserção do conceito de tipologia nos exercícios da Av. de Mayo, cabe recuperar a
divisão em etapas do curso de 1978. Inicialmente, ele estava previsto para ocorrer em duas
fases, “a primeira em escala 1:2.000; a segunda por setores”40. Os desenhos apresentados acima
são resultado dessas etapas. Mas, posteriormente, foi incluído um terceiro exercício, ausente
dos documentos publicados pela Escuelita, chamado “análise tipológica das propostas
realizadas nos [exercícios] 1 e 2”41. O programa dessa etapa, com seus objetivos e descrição do
exercício, leva, como epígrafe, a hoje famosa distinção entre tipo e modelo proposta por
Quatremère de Quincy: “A palavra tipo apresenta menos a imagem de uma coisa a copiar ou
imitar por completo que a ideia de um elemento que devia ele mesmo servir de regra ao
modelo”42.
O documento registra, também, uma bibliografia (a primeira dos cursos) com sete textos.
Quatro deles exploravam definições de tipo e tipologia, com diferentes abordagens: “The Idea
of type” e “The third typology”, ambos de Anthony Vidler; um texto não identificado de Argan,
possivelmente o “Sobre o conceito de tipologia arquitetônica”, publicado no livro Il Progetto e
Destino em 1965, e traduzido ao espanhol quatro anos depois, na Venezuela43; e o A arquitetura
da cidade de Aldo Rossi, que discutia os termos no contexto de sua própria reflexão sobre a
cidade, publicado em 1966 e disponível em espanhol desde 197144. Também compunha a
bibliografia o artigo “Un vocabulário”, em quem O. M. Ungers apresentava várias alternativas
projetuais para um lote no tecido medieval da cidade alemã de Marburg, interessado na
integração de novos edifício “na substância histórica existente, e não na imitação de
características estilísticas existentes, [que] são usados e mencionados de modo figurativo, mas
não imitados”45. Há uma proximidade clara entre a intervenção em áreas urbanas históricas
discutida por Ungers e abordada no exercício sobre e Av. de Mayo (assim como a busca por se
distanciar de folclorismos).
Por fim, os últimos dois textos da bibliografia de 1978 lidavam com os potenciais da reflexão
linguística no campo da arquitetura. O primeiro, “The Beauty of Shadows” de Jorge Silvetti, já
abordado no capítulo anterior, buscava contribuir para a compreensão da “arquitetura como
linguagem [...], preocupada com a produção cultural de símbolos; entendida ou ‘lida’ como
um ‘texto’, como material que sustenta uma significação que inclui, mas vai além, de sua
função”46. O segundo, “Architettura e linguaggio” do também argentino Tomás Maldonado
(traduzido ao inglês no próprio número da Casabella em que foi publicado) reconhecia-se
40

Archivo Antonio Díaz, “Cursos de Arquitectura ’78 Ejercício ‘Avenida de Mayo’”, 1978. Não paginado.
Archivo Antonio Díaz, “Cursos de Arquitectura 78, Análisis y modelación de un área: La Avda de Mayo”,
1978. Não paginado.
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Archivo Antonio Díaz, “Cursos de Arquitectura 78, Análisis y modelación de un área: La Avda de Mayo”,
1978. Não paginado. A tradução ao português incluída aqui é de: PEREIRA BAESSO, Renata.
Arquitetura, imitação e tipo em Quatremère de Quincy. 2008. 357f. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, USP, São Paulo, 2008, p. 324.
43
ARGAN, Giulio Carlo. Proyecto y Destino. Caracas: Univ. Central de Venezuela, 1969.
44
ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.
45
UNGERS, Oswald Mathias. Un vocabolario: progetto per il lotto 198-135 di Marburg. Lotus International,
n. 15, p. 88–97, 1977, p. 90.
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SILVETTI, Jorge. The beauty of shadows. Oppositions, n. 9, p. 43–61, 1977, p. 44.
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“relutante a considerar arquitetura como verdadeiramente uma linguagem”47. Para
Maldonado, apesar de obras arquitetônicas serem obras de linguagem (como todo produto do
trabalho humano) e emitirem mensagens (como toda entidade material), lhes faltaria a
“semioses articulada que caracteriza as linguagens natural e artificial”48. Mais grave ainda: para
que a arquitetura funcionasse adequadamente como sujeito da comunicação (e não apenas seu
objeto), seria necessário conceber um sistema semiológico que desse conta dos mais distintos
setores do ambiente construído. Maldonado não negava a possibilidade de um futuro para a
semiologia da arquitetura, mas era categórico ao afirmar que, para isso, grande parte dos
estudos realizados até o momento precisaria ser desconstruída49.
A contraposição dos textos de Silvetti e Maldonado, ambos publicados em 1977, expressa o
ambiente de promessas e dúvidas quanto à incorporação da linguística no campo
arquitetônico que se difundia justamente na segunda metade dos anos 1970. Na Escuelita, essas
promessas e dúvidas chegavam rapidamente através de revistas centrais para o debate
arquitetônico, e iam contribuindo para que seus membros revissem os seus próprios
posicionamentos e cursos. O terceiro exercício de 1978, que se propunha uma análise
tipológica dos exercícios realizados na avenida de Mayo (a qual se referia a bibliografia acima),
tinha como objetivo:
Destrinchar o grau de racionalidade, do ponto de vista da Arquitetura, das soluções propostas
para a Avenida de Mayo nas duas primeiras etapas do trabalho. [...] Trata-se de analisar as
tipologias empregadas em cada uma das propostas e, em todo caso, sua comparação com
aquelas existentes na Avenida de Mayo ou as que foram tomadas como referência. Isto não
significa outra coisa que decompor cada projeto nos elementos fundamentais que
caracterizam as soluções propostas e sua linguagem arquitetônica.50

Para isso, o aluno deveria inserir os projetos em malhas ortogonais, “que permitam entender
claramente cada projeto através de sua tipologia”51. “O importante”, conclui o documento, é
que “fique clara a origem dos elementos da linguagem arquitetônica que se tenha utilizado ou
[...] que se deveria ter utilizado”52. Por um lado, é importante destacar a definição de tipologia
através do traçado de malhas ortogonais em planta, o que parece remeter a trabalhos como os
de Wittkower e Rowe já mencionados no capítulo anterior53. Por outro lado, há uma intenção
de que houvesse uma correspondência direta entre tipologia e “linguagem arquitetônica” – e
não a adoção de um vocabulário formal arbitrário, que remetesse livremente aos estilos da
avenida.
47

MALDONADO, Tomás. Architecture and language. Casabella, v. 41, n. 429, p. 63, out. 1977, p. 63.
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1952; ROWE, Colin. The Mathematics of the ideal Villa [1947]. In: _______. The Mathematics of the
ideal Villa and other essays. Cambridge (EUA): The MIT Press, 1987. É importante mencionar que o
livro Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos faria parte da bibliografia dos cursos de Díaz
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Talvez precisamente pela atualidade e diversidade da bibliografia, continuava sendo observado
um caráter exploratório na definição de tipo e tipologia. No ano anterior, Viñoly já havia
chamado de tipologia elementos tão díspares quanto água, caminhos e colunas54. No
enunciado do curso de 1978, as tipologias seriam descobertas através de malhas ortogonais em
planta baixa. Esta diversidade também é reconhecida nos trabalhos dos alunos. O trabalho de
Salama, por exemplo, chamava de tipologia os modos como os quarteirões eram ocupados, se
integralmente, deixando vazios internos ou entre empenas. Já Fernández incluía como
“elementos tipológicos” objetos tão diferentes como edifícios específicos, partes de edifícios,
portais, iluminação e boulevard. O fato é que, naquele momento, o conceito de tipo estava
ainda sendo explorado e definido em diferentes círculos intelectuais55. Em todo caso, cabe
ressaltar que o termo era frequentemente utilizado, na Escuelita, para se afastar de
caracterizações programáticas da arquitetura (como tipologia escolar ou hospitalar), tão
frequente em outros contextos, e com a qual o próprio Díaz trabalhara poucos anos antes56.
Na Escuelita, o conceito foi explorado principalmente por Díaz através dos escritos de Rossi
que, como comenta Vittorio Aureli, tampouco definia com precisão seu entendimento sobre
a palavra tipo (ainda que deixasse claro tratar-se não apenas da imagem ou da forma da
arquitetura)57.

Rossi, da tipologia à cidade análoga
Em 1977, após ter lido o número dois da revista catalã 2C Construcción de la Ciudad, dedicada
à obra de Rossi, e o A arquitetura da cidade, Díaz comentou com Rodolfo Machado, de
passagem por Buenos Aires, que lhe interessava um “tal Rossi”58. Machado o teria contado da
importância que o italiano vinha ganhando nos Estados Unidos. Díaz, então, sugeriu aos
demais membros da Escuelita que convidassem o italiano para realizar seminários em Buenos
Aires, o que se concretizou em dezembro de 1978, com a intermediação de Diana Agrest e
Mario Gandelsonas. Ainda de acordo com Díaz, o convite “foi uma aposta em alguém não
muito conhecido entre nós”59. Foi uma aposta também de Rossi, que aceitou um convite de
54

DÍAZ et al, Cursos de arquitectura 77... 1978, op. cit., p.34.
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um grupo desconhecido internacionalmente, durante a fase mais violenta da ditadura militar
argentina. Por um lado, Rossi acabaria emprestando importante capital simbólico à Escuelita,
e especificamente a Díaz, abrindo um campo de circulação de pessoas, ideias e trabalhos. Por
outro, somado a seu interesse pessoal pela América Latina, a visita a Buenos Aires parecia uma
oportunidade para Rossi ampliar sua atuação profissional, bastante restrita naquele
momento60.
Rossi havia formado seu interesse pelo estudo de tipologias no contexto de sua colaboração
com a revista Casabella Continuità, de 1958 a 1964. Editada por Ernesto Rogers, a revista
buscava formular uma crítica do movimento moderno, mas reivindicando sua herança e
continuidade. Particularmente em relação à tipologia, Aureli destaca a influência das pesquisas
que Saverio Muratori havia conduzido nos anos 1950 e 1960 sobre o tipo como “uma síntese a
priori”61, “estritamente metodológica e radicalmente antiteórica”62. Muratori havia sido o
responsável por reintroduzir os debates sobre tipo no Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, o IUAV, influenciando ali uma série de professores como Giuseppe Samonà e Carlo
Aymonino.
Em A arquitetura da cidade, Rossi escrevia: “penso, pois, no conceito de tipo como algo
permanente e complexo, um enunciado lógico que se antepõe à forma e que a constitui”63. O
autor partia da distinção entre tipo e modelo feita por Quatremère de Quincy (explorada
pouco antes por Argan64 e que Díaz retomaria no exercício da Av. de Mayo citada acima65) e
propunha que o tipo poderia ser encontrado a partir de uma operação lógica de redução, já
que “todas as formas arquitetônicas são remissíveis a tipos”66. Foram nestes termos,
relativamente vagos, que o conceito de tipo chegava ao ambiente portenho. Em agosto de 1978,
a revista summarios (a mesma que havia publicado a edição dedicada a Agrest, Gandelsonas,
Machado e Silvetti no ano anterior) lançou um número intitulado Racionalismo a tres voces:
Ungers-Rossi-Krier. Neste número, foi publicado o ensaio do arquiteto italiano, “Uma
arquitetura analógica”, já publicado na Espanha pela 2C, além de fragmentos de diferentes
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textos de Rossi, agrupados tematicamente. Sobre tipologia, foram publicadas apenas três
frases:
O tipo é uma constante, é possível reencontrá-lo em todos os fatos arquitetônicos. É, também,
um elemento cultural [...] a tipologia se converte no momento analítico da arquitetura, é
ainda melhor individualizável a nível dos fatos urbanos. Apresenta-se com o estudo dos tipos
não reduzíveis.67

Ainda de acordo com Aureli, Rossi desenvolveria uma definição mais alongada de tipo apenas
em notas de aula. Foi a partir de seu ingresso como professor do IUAV, em 1964, que Rossi
começou a sistematizar “seus métodos de pesquisa – até aquele momento baseados apenas em
trabalhos editoriais mal-acabados e descontínuos – na forma de uma teoria ensinável”68. O
itálico, original de Aureli, é particularmente relevante para sua inserção no contexto dos cursos
de arquitetura da Escuelita e na convergência com os interesses pedagógicos de Díaz. Escritas
entre 1964 e 1966, essas notas de aula seriam publicadas em italiano apenas em 1975, mas
rapidamente traduzidas ao espanhol na antologia Para una arquitectura de tendencia,
prefaciada por Carlos Martí no clima de receptividade hispânica ao trabalho do italiano. A
antologia também não demoraria a chegar à Argentina. Ela está citada no texto que Díaz e
Liernur escreveram para a revista summa, relatando a primeira visita de Rossi a Buenos Aires69,
e na bibliografia do curso de Díaz de 1979 na Escuelita.
Nas notas de aula no IUAV, Rossi estabelecia com clareza a “relação binária” entre a “tipologia
construtiva e a morfologia urbana”, que permeia a maioria de seus textos70. Essa relação daria
conta de uma lógica estrutural (econômica, política e social) da arquitetura e da cidade. De
acordo com Rossi,
os tipos construtivos não são entidades técnicas que, uma vez criadas, se alteram e evoluem
por si mesmas; suas variações são, ao contrário, extremamente sensíveis à sociedade, ao lugar,
ao tempo, e à cultura em que são produzidas. A tipologia construtiva, além disso, está
determinada concretamente por problemas de subdivisão do terreno, formação de lotes,
regulamentos construtivos, exigências da vida cotidiana.71

Estudando os tipos, Rossi pretendia “estabelecer as leis que regulam a cidade como realização;
[e] conhecer as relações espaciais, sua forma, seu crescimento”72. Se, por um lado, “o tipo é a
própria ideia da arquitetura; o que está mais próximo de sua essência”73, por outro, é
construído em sua relação com outras disciplinas, histórica e politicamente ancoradas. Isto
porque, diferentemente de Quincy, para Rossi o tipo não revelaria o núcleo ou a origem de
algo, mas “simplesmente o potencial de um princípio estruturante [que] depende de condições
67
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sociais e políticas de um lugar específico e um tempo específico”74. Mais do que uma imagem
ou uma forma, o tipo se transformava em uma “experiência complexa”75, constituída em
função das próprias estruturas da sociedade.
Uma noção similar à do italiano está presente no texto “On Typology”, de Rafael Moneo,
publicado na Oppositions justamente em 1978. Esse texto não integrou as bibliografias da
Escuelita (ao menos aquelas a que tivemos acesso), mas seu conteúdo é relevante pela atenção
local dedicada à revista novaiorquina e à Arquitecturas Bis, da qual Moneo era membro ativo.
Além disso, Moneo viria a ter uma relação pessoal com Díaz, chegando a visitar a Escuelita em
198376. De fato, o espanhol compartilhava com Rossi a definição de tipologia como
fundamento da disciplina: “Levantar a questão da tipologia em arquitetura é levantar a questão
da própria natureza do trabalho arquitetônico. Respondê-la significa, para cada geração, uma
redefinição da essência da arquitetura e uma explicação de todos os seus problemas
correspondentes”77. O texto de Moneo faz uma exposição bastante detalhada da história da
tipologia, recuperando sua repetibilidade e redução de individualidade, tanto como
instrumento de análise como de projeto. Sua definição é direta: “O que então é o tipo? Ele pode
ser definido de modo mais simples como um conceito que descreve um grupo de objetos
caracterizados pela mesma estrutura formal”78. Mas esta estrutura formal, aponta Moneo, não
pode ser caracterizada apenas em termos geométricos, como faria a teoria da Gestalt. Ao
contrário, como em Rossi, a estrutura formal do tipo está “intimamente conectada com a
realidade – com uma vasta hierarquia de preocupações, da atividade social à construção
edilícia”79. Tanto para Moneo como para Rossi, o tipo explicita a própria essência da
arquitetura, conectando-a com a cidade, a complexidade da realidade social e a continuidade
histórica.
Já que definido como a essência da arquitetura, o tipo se torna o centro do que se compreende
pela disciplina (ou aquilo que permite sua autonomia): é o tipo que define o que é específico
do trabalho arquitetônico e reúne todo seu corpo de conhecimento. É verdade que a
complexidade do trabalho teórico de Rossi “não pode ser explicada reduzindo-a a um conceito
totalizante, como o de autonomia disciplinar”80, e que se deve “desafiar a leitura canônica (e
simplista) de Rossi como o pai da chamada arquitetura autônoma”81. No entanto, a autonomia
foi realmente um tema recorrente na obra do italiano, principalmente até meados dos anos
1970. No prefácio à segunda edição italiana de A arquitetura da cidade, de 1969, Rossi escrevia
que “considerar a cidade como arquitetura significa reconhecer a importância da construção
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da arquitetura como disciplina dotada de uma própria e determinada autonomia”82. Em uma
entrevista à revista 2C, publicada em 1972, Rossi se alongava mais no modo como compreendia
o conceito:
Quando falo de autonomia, gosto de me referir à técnica e ao ofício entendido no sentido
ilustrado, no sentido de Diderot e Voltaire. Até certo ponto, as artes são ofícios, são atividades
que comportam sua própria autonomia. Evidentemente, é uma autonomia relacionada [...],
poderíamos dizer: Autonomia na formação disciplinar e sobretudo nos momentos de
transmissão da formação disciplinar e não, certamente, autonomia a respeito do contexto
econômico, político e social em que se move a arquitetura.
Existe, porém, outra forma em que considero a autonomia: o tentar derivar a projetação
desde o interior da arquitetura. Neste sentido, volta a aparecer de novo o discurso da tipologia
enquanto existe uma resposta a questões que não concernem somente ao arquiteto, mas que
formam parte da técnica da arquitetura.83

Autonomia, disciplina e tipologia se tornavam, desse modo, conceitos interdependentes na
constituição teórica de Rossi. Constituição, como vimos, com especial importância no ensino
(nos “momentos de transmissão da formação disciplinar”84) e fundamentalmente política.
Buscando definir a dimensão política da autonomia de Rossi, Aureli escreve que se tratava de
“uma busca por uma linguagem racional: uma teoria da forma liberada da sequência de estilos
formais a serviço das instituições burguesas dominantes”85. Essa busca justificava a adoção do
termo Tendenza – adaptado de Gramsci para designar um desenvolvimento arquitetônico
comum e reconhecível, direcionado a conceber uma alternativa à cidade capitalista.
Fundamentalmente, sua constituição teórica oferecia tanto uma reação ao anonimato
tecnocrata do desenvolvimento capitalista, como à redução da arquitetura à contribuição
individual dos “grandes mestres”86. Mas a dimensão mais abertamente política das noções
rossianas de tipologia e autonomia não deixavam de estar, de certo modo, embargadas pelo
aparato de repressão argentino. Afinal, a censura e a autocensura não deixaram de marcar a
recepção destas teorias, ainda que tacitamente.
Outras noções de tipologia também faziam convergir tipo e autonomia, como a noção de
tipologia presente no “The third typology”, de Anthony Vidler. Publicado como editorial da
Oppositions no fim de 1976, e expandido no catálogo da exposição londrina Rational
Architecture (cuja versão, aparentemente, compunha a bibliografia do curso de 1978 da
Escuelita87), o texto expunha uma definição pouco comum de tipologia, aproximando-se do
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próprio conceito de teoria. Uma primeira tipologia, emergida da filosofia racionalista do
iluminismo e formulada inicialmente pelo Abade Laugier, “aliava a rusticidade primitiva da
cabana ao ideal de geometria perfeita”88. A segunda, fruto das demandas da produção em
massa do século XIX e melhor formulada por Le Corbusier, “olhava a arquitetura
simplesmente como um problema de técnica”89. Por fim, uma terceira tipologia teria emergido
das críticas ao movimento moderno, expressa nos trabalhos de Rossi e dos irmãos Krier sobre
a “cidade tradicional”. De acordo com Vidler, se nas duas primeiras tipologias,
a arquitetura, criada pelo homem, estava sendo comparada e legitimada por uma outra
‘natureza’, fora de si própria [...], na terceira tipologia, exemplificada pelo trabalho dos novos
Racionalistas, no entanto, não há essa tentativa de validação. Colunas, casas e espaços
urbanos, apesar de ligados em uma cadeia inabalável de continuidade, remetem unicamente
às suas próprias naturezas como elementos arquitetônicos, e suas geometrias não são
naturalísticas nem técnicas, mas essencialmente arquitetônicas.90

Este editorial, que posteriormente Vidler consideraria “totalmente equivocado”91, trabalha
com um conceito de tipologia rapidamente revisado pelo artigo “The Idea of Type”, de 197792.
Em todo caso, “The third typology” foi o texto mais republicado de Vidler, chegando
diretamente no ambiente portenho e conectando o racionalismo de Rossi e da Tendeza à ideia
de autonomia através de um (ainda que incomum) conceito de tipologia. Os dois textos de
Vidler, como já comentamos, integravam a bibliografia do curso de 1978. Estes debates foram
essenciais para a recepção do trabalho de Rossi na Escuelita, como se percebe nas próprias
bibliografias e nos trabalhos que seriam desenvolvidos posteriormente. Mas quando Rossi
chegou em Buenos Aires, o A arquitetura da cidade já estava publicado faziam 12 anos, e o
italiano já tinha outras projetos e interesses. Cabe, portanto, a pergunta sobre qual Rossi
desembarcou no aeroporto de Ezeiza em fins de 1978.
Entre o final dos anos 1960 e início dos 1970, o italiano havia se comprometido a escrever um
livro chamado La città analoga para integrar uma coleção dirigida por Massimo Scolari para a
editora milanesa Franco Angeli93. Documentos analisados por Victoriano Sainz no arquivo
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direta a seu texto “Uma arquitetura analógica”, em que Rossi fazia uma distinção entre o
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para o primeiro, o pensamento lógico assumiria a forma de um discurso organizado, expresso
em palavras e direcionado ao exterior. Em oposição, o analógico não se configuraria como um
discurso, mas uma meditação voltada para dentro, ligada à memória coletiva e individual,
praticamente inexprimível em palavras. O analógico se basearia nos materiais do passado,
lidando com o fantástico e o sensível, o imaginado e o mudo95. Para ilustrá-lo, Rossi se
reportava com frequência a uma pintura de Canaletto que reunia três monumentos
palladianos (entre os quais um não havia sido construído) em uma Veneza apenas imaginada,
mas capaz de sintetizar a “cidade real, a cidade ideal, a cidade idealizada e a cidade
ideologizada”96.
De acordo com Gorelik, o pensamento analógico (em estreita relação com o pensamento
selvagem de Lévi-Strauss) recoloca o que Foucault chamara de “episteme pré-clássica”,
baseada na identificação direta entre as palavras e as coisas. No período clássico, “aqueles que
podem se reencontrar com o sentido das coisas por fora de sua representação lógica são o louco
e o artista”97. Seria nisto que Tafuri pensara ao sugerir que, debaixo do painel La città analoga
(criado com Eraldo Consolascio, Bruno Reichlin e Fabio Reinhart para a Bienal de Veneza de
1976), poderia estar inscrito ceci n’est pas une ville, citando Magritte em uma letra infantil98.
Em um salto subjetivo, Rossi redirecionava seus esforços anteriores, ancorados nas análises
urbana e tipológica, para uma síntese poética, entre a fantasia e a memória. Por meio deste
procedimento, seria possível criar um monumento ou um artefato urbano, individual e
permanente. Em última análise, criar um locus cuja singularidade desafiaria o espaço ilimitado
da cidade-território capitalista (para retomar o enfoque político de Aureli99). Portanto, ainda
que com diferentes matizes e interesses, toda sua construção até os anos 1970, da tipologia à
autonomia e à analogia, relacionava-se a um compromisso social no campo específico da
arquitetura.
Mas, em 1978, Rossi teria resolvido publicar seu livro sobre a cidade analógica apenas em
espanhol, em uma coleção dirigida por Jorge Grisetti e Mario Gandelsonas sobre arquitetos
contemporâneos junto à editora argentina Nueva Visión100. Rossi havia conhecido Agrest e
Gandelsonas em 1975, convidado pelos argentinos a dar uma conferência no IAUS, em Nova
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York101. Em 1976, Rossi voltara aos EUA para ministrar um curso na Universidade de Cornell
e, passando por Nova York, encontrou Eisenman, Agrest e Gandelsonas e convidou os três
para o primeiro Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea (SIAC), que o
próprio Rossi iria coordenar em Santiago de Compostela naquele mesmo ano. Eisenman foi o
“grande ausente”102 do evento, mas Gandelsonas e Agrest participaram com um trabalho sobre
Nova York e, neste contexto de amizade, decidiram pela publicação do La città analoga na
Argentina. Pelo caráter da coleção em que o livro se inseriria (focada na produção projetual de
arquitetos contemporâneos), o título foi alterado para Algunos de mis proyectos. Seu
manuscrito, ainda inédito, encontra-se depositado no arquivo MAXXI sob o nome Alcuni dei
miei progetti103. O livro seria composto por duas partes: uma primeira parte teórica, dividida
em cinco capítulos, e uma segunda parte de apresentação e comentários de 14 obras suas,
realizadas entre 1962 e 1976.
A hipótese de Sainz Gutiérrez para Rossi escolher a Argentina como lugar de publicação de
seu muito aguardado segundo livro envolve dois fatores, além de sua amizade com
Gandelsonas e Agrest104. Por um lado, as teorias de Rossi nunca foram realmente bem aceitas
na Itália, nem na cultura acadêmica nem na militância política, à exceção dos circuitos
relativamente estreitos do grupo Tendenza. Por outro, sua relação com a Espanha estava
particularmente forte nos anos 1970 e, através dela, abria-se um campo de interesses pela
América Latina. Nas palavras do próprio Rossi: “eu sempre olhei a América Latina como uma
fonte de invenção fantástica, e eu me considerava, orgulhosa e pretensiosamente, um
Hispanófilo”105.
Díaz deveria conhecer o conteúdo do texto já naquele momento, possivelmente em
profundidade. Na nota que ele e Liernur escreveram para a summa sobre a visita de Rossi, são
citados Para una arquitectura de tendencia, A Arquitetura da cidade, e “seu último livro”, que
“será publicado em breve”: La ciudad análoga106. Liernur, também em 1979, comentava sobre
o conteúdo de um livro de Rossi que ainda não estava publicado, chamado La fábrica de la
ciudad, no qual o italiano desenvolveria o tema da cidade análoga, “relacionada com o tema
da memória da cidade construída no tempo, [que] tem a ver, intimamente, com o tema do
aspecto autobiográfico”107. La fábrica de la ciudad, que Rossi retomaria na introdução à edição

101

AGREST, Diana. Para Aldo, con el cariño de una argentina. Block, n. 3, p. 32–41, dez. 1998.
GARCÍA ESTÉVEZ, Carolina Beatriz. Tan cerca, tan lejos: Aldo Rossi y el grupo 2C. Arquitectura
Ideología y disidencias en la Barcelona de los 70. Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura, n. 11, p. 104–
117, nov. 2014, p. 14.
103
SAINZ GUTIÉRREZ, Alcuni dei miei progetti... 2013, op.cit.
104
Ibid.
105
ROSSI, Aldo. A scientific autobiography. Cambridge (EUA): The MIT Press, 1981, p. 75. Sobre a relação de
Rossi com a Espanha, cf.: GARCÍA ESTÉVEZ, Tan cerca, tan lejos... 2014, op.cit.
106
DÍAZ; LIERNUR, La visita de Aldo Rossi, 1979, op.cit., p. 25.
107
LIERNUR, Jorge Francisco. La arquitectura de la década del 70’. Transcrição não publicada, 1979, p. 101,
106.
102

138

norte-americana de A arquitetura da cidade para enfatizar a construção ao longo do tempo,
era justamente o nome do segundo capítulo de Algunos de mis proyectos108.
Por fim, em uma carta endereçada a Rossi, pouco depois da redemocratização argentina, Díaz
perguntava se ainda lhe parecia
possível publicar em Buenos Aires o livro que havia ficado em suspenso com Nueva Visión.
Já havíamos falado a respeito e agora parece ser um bom momento para levar adiante a ideia
[...]. Eu dirigiria [a] coleção e deixaria a cargo dela um editor, amigo e poeta, que é quem
editou os últimos livros de Julio Cortazar. O primeiro livro seria com escritos de Daniele
[Vitale]; eu estou escrevendo algo e o seu poderia ser o terceiro livro, uma vez que se verifique
que tudo caminhe [...]. Sei que em Buenos Aires há uma tradução ao castelhano de seu livro,
mas não sei qual é a situação a respeito das ilustrações (me ocorre que poderiam ser agregados
alguns exemplos latino-americanos).109

Estes comentários são indícios de que o livro não publicado de Rossi de algum modo circulou
em Buenos Aires, talvez como em nenhum outro lugar, durante sua primeira visita à cidade.
Infelizmente, não tivemos acesso à resposta de Rossi a Díaz, nem sabemos quando,
exatamente, Rossi desiste da publicação. Mas, em uma entrevista em Lisboa, pouco depois de
voltar de Buenos Aires, José Charters perguntou se Rossi ainda pensava em publicar outro
livro. A resposta foi taxativa: “Não. O que tinha a dizer, já disse. Estou mais interessado em
uma obra literária”110 – que tomaria a forma da Autobiografia científica. Este livro,
comissionado por Eisenman para ser publicado pelo IAUS, em 1981, acabou por ocupar as
preocupações do italiano em detrimento de Algunos de mis proyectos. Ainda para Sainz
Gutiérrez, os Estados Unidos estavam melhor equipados do que a América Latina para dar o
prestigio que Rossi buscava, e que a Itália se recusava a oferecê-lo. Mas, para isso, era preciso
valorizar o aspecto de introspecção literária presente na Autobiografia científica, em
detrimento do rigor teórico e do compromisso político-cultural de seu projeto editorial para a
Argentina111. Uma passagem que expressa essa mudança está na própria Autobiografia
científica: “há uma relação próxima entre minha busca inicial por reestabelecer a disciplina da
arquitetura e meu resultado final de dissolvê-la, ou esquecê-la”112. Afinal, para o italiano, a
possibilidade de aspirar a grandes feitos já estava “historicamente impedida”113.
Portanto, em 1978, durante sua primeira visita a Buenos Aires, Rossi se encontrava justamente
entre esses dois momentos. Era uma passagem do estruturalismo à poesia que o não publicado
Algunos de mis proyectos, concebido entre o A arquitetura da cidade e o Autobiografia
científica, representava114. Essa passagem também estava presente nas aulas de Rossi na
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Escuelita, em que apresentou slides comentando praticamente todos dos 14 projetos elencados
para compor o livro naquele momento em andamento. Na terceira aula, o italiano disse que
“gostaria de ler um parágrafo de um livro meu de próxima aparição em Buenos Aires”115, e tece
um longo comentário sobre como, para Kafka, o velho e insalubre bairro judeu de Praga é mais
real que a higiênica cidade reconstruída. De modo similar, “a beleza urbana que podemos
encontrar em cidades fabulosas como Granada, Veneza ou Lisboa está relacionada a um tipo
de realidade que, como diz Kafka, é a imagem de uma antiga miséria”116. Através dessa e de
outras passagens, Rossi abordava o tema da memória como realidade urbana e, ao mesmo
tempo, o do abandono – título do último dos cinco capítulos de Algunos de mis proyectos117.
Ao longo das aulas de Rossi, esses temas foram abordados de modo entrelaçado a suas teorias
de tipologia e morfologia. Mantendo o caráter conceitualmente elástico de A arquitetura da
cidade, Rossi dizia que a tipologia, “um dos eixos fixos sobre o qual se iniciou a nova
arquitetura”118, está “relacionada a um País. A Tipologia é então um descobrimento de uma
realidade antropológica, uma realidade geográfica, uma realidade social, uma realidade
étnica”119. Ao mesmo tempo, sublinhava a individualidade das escolhas e um espaço “muito
amplo para a fantasia, para o elemento irracional”120 dentro dos limites da própria
racionalidade. Rossi comentava que seria interessante fazer uma “pesquisa sobre a diferença
entre a cidade europeia e a cidade americana”, sublinhando a “forma de manzana da cidade
latina”121. E dizia, “com orgulho que, aplicando ‘A arquitetura da cidade’ à construção das
cidades latino-americanas, conseguiríamos o mesmo resultado; ou seja, a definição de
elementos muito precisos que são a residência [...], os elementos primários, os
monumentos”122.
De certo modo, tratava-se da possibilidade de que “leis” próprias da disciplina se
manifestassem em diferentes territórios, ainda que respondendo às especificidades sociais. A
busca por leis era a expressão mais clara da proximidade de Rossi com o estruturalismo,
particularmente presente no próprio A arquitetura da cidade e em textos de meados dos anos
1960 reunidos em Para una arquitectura de tendencia. Essa busca também era comum em
textos que Díaz viria a escrever no início dos anos 1980123. Nos dois casos, essa procura dizia
muito. Interpretei isto da minha maneira e creio que o que deve estar mudando em Rossi é esta aparição
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respeito às possibilidades de conferir um estatuto científico para a disciplina, através de sua
história e das permanências urbanas. Sobre Buenos Aires, o italiano apontou o interesse por
seu traçado em xadrez e pela tipologia da casa chorizo, curiosamente similar ao “lote
Bizantino”. Sobre a Escuelita, Rossi reconhecia a preponderância ali do desenho sobre a escrita:
Eu disse que nesta escola há um nível de desenho muito alto [...]; tenho visto nos projetos
uma forma de desenhar superior à de meus alunos de Veneza, e creio que este é um ponto de
partida para uma escola. É muito importante que um arquiteto saiba desenhar bem, que saiba
expressar bem sua ideia e, ainda que possa expressá-la também escrevendo, em uma escola
como esta, a expressa desenhando.124

Sobre a pertinência do exercício da Av. de Mayo, Rossi estava
completamente de acordo com o tema que vocês estão trabalhando; a Avenida de Mayo
representa uma parte histórica muito importante de Buenos Aires para passar desapercebida.
Os problemas colocados em seus desenhos são os mesmos problemas de Veneza, Granada ou
Florença, apesar da escala e do valor estilísticos serem diferentes.125

No entanto, retrospectivamente, Díaz lembra que Rossi “criticou muito” o trabalho realizado
sobre a Avenida de Mayo, que “lhe parecia estilístico”126. Para Rossi, não bastava incorporar
livremente elementos formais ou históricos aos projetos: “os melhores arquitetos”, insistia,
“são aqueles que mantêm uma coerência absoluta entre o que pensam e o que fazem” 127 –
posição que encontrava uma consonância particular em Díaz128. A frase de Rossi – cabe
esclarecer – foi dita no contexto de sua resposta ao editorial de Marina Waisman na summarios
nº 22, de agosto daquele ano. Nesse texto, Waisman reconhecia a importância da atividade
teórica de Rossi, em que “abundam ideias ricas e positivas”, mas escrevia que se deveria manter
“alerta a atitude crítica frente a sua produção projetual”129. De fato, foram muitos os que se
desiludiram ao ver construídas as obras de Rossi130. Mas separar teoria e obra (ou ideia e
arquitetura) parecia um disparate para o italiano, principalmente no marco de Algunos de mis
proyectos, em que o autor insistia na “inseparabilidade dos princípios teóricos e dos resultados
projetuais”131, correspondentes à primeira e segunda partes de seu livro inédito.
A primeira visita de Rossi foi um marco fundamental para o trabalho posterior de Díaz, para
o desenvolvimento de seus interesses em tipologia e suas abordagens no ensino de arquitetura.
A visita foi fundamental, também, para institucionalizar a Escuelita, aumentando sua projeção
local e internacional. Em 1978, Rossi estava rapidamente ampliando sua projeção
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internacional: havia realizado algumas exibições individuais fora da Itália, em Berlim (1974),
Barcelona (1975) e no IAUS, em Nova York (1976)132; já havia desempenhado atividade
docente na ETH de Zurique (1972-74) e estava atuando como professor visitante em diversas
instituições da costa leste dos EUA, como IAUS, Cooper Union, Cornell e Harvard; o Bairro
Gallaratese havia sido concluído em 1972, estavam sendo iniciadas as obras do Cemitério de
San Cataldo em Modena, e o Teatro do Mondo ainda não havia sido concebido; seus textos
mais importantes haviam sido traduzidas ao espanhol, mas ainda não ao inglês. Na Argentina,
havia tido poucas aparições em periódicos locais para além do número 22 da revista
summarios, dedicado a ele, Ungers e Krier, quatro meses antes de sua visita. Rossi já possuía
reconhecimento em meios específicos, mas ainda estava em processo de adquirir a projeção
que possuiria nos anos 1980. Na Escuelita, era o primeiro convidado internacional fora das
relações pessoais de seus fundadores, e certamente chegava representando um misto de
autoridade internacional e sopro de ar fresco que o fechamento da ditadura tornava tão raro
naquele momento133.

Buenos Aires: Tendenza, manzana e a cidade como coleção histórica
A partir do contato com Rossi, Díaz se inseriu (e inseriu a própria Escuelita) na rede espanhola
do Tendenza. Foi Rossi quem assessorou aos membros da Escuelita a escolha dos próximos
convidados internacionais: Salvador Tarragó Cid, editor da revista 2C que traduziu e prefaciou
o A arquitetura da cidade, Rafael Moneo, membro do corpo editorial da revista Arquitecturas
Bis, e o arquiteto português Álvaro Siza. Por um lado, convidar atores próximos a Rossi, em
um momento de fechamento político e de violência de Estado, representava uma facilidade
estratégica para os membros da Escuelita. Rossi havia visitado Buenos Aires sem enfrentar
dificuldades pessoais e poderia garantir que os envolvidos com a experiência de ensino não
eram colaboradores do governo – dados relevantes para que um convidado internacional,
frequentemente de esquerda, aceitasse um convite de um grupo desconhecido no interior de
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uma ditadura militar134. Por outro lado, era uma forma de institucionalizar a Escuelita de modo
próximo ao Tendenza, expressando o protagonismo de Díaz no interior da organização
portenha – único dos quatro fundadores que se envolveu efetivamente com as teorias de Rossi.
Essa conexão é consolidada a partir de 1979 em uma série de encontros na Europa e na
América do Sul. Na carta que enviou a Rossi em 10 de janeiro daquele ano, Díaz comentou
que estava planejando viajar a Europa em abril, “como havíamos comentado”, e chegaria à
Itália por volta do dia 10135. Rossi então o convidou a ministrar uma palestra no IUAV, que se
realizou neste mesmo mês, “em um magnífico italiano”136. A caminho de Veneza, Díaz passou
pela Espanha e fez uma palestra na Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona a
convite de seu diretor, Oriol Bohigas, e conheceu Rafael Moneo, Carlos Martí e Daniele Vitale.
Bohigas, o principal agente por trás da Arquitecturas Bis137, foi também um dos personagens
centrais na circulação de ideias entre Itália, Espanha e Argentina, e estava realizando o
anteprojeto para o Parque España, em Rosario, justamente em 1979138. Em agosto deste mesmo
ano, Bohigas reencontrou Díaz e Solsona na segunda Bienal Internacional de Arquitetura de
Santiago do Chile, onde os argentinos apresentaram os trabalhos desenvolvidos na Escuelita139,
e onde também apresentaram seus trabalhos Peter Eisenman e Michael Graves, entre outros.
Em Santiago, Díaz e Solsona também estiveram em contato com os membros do Centro de
Estudios de la Arquitectura (CEDLA), como Cristián Boza, Humberto Eliash e Pedro
Murtinho, particularmente interessados na renovação do pensamento arquitetônico na Itália
e na Espanha, e atentos à obra de Rossi e aos trabalhos da Escuelita140. Em algum momento
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3.27 Cartas de Díaz a Rossi em 10/01/1979, 30/08/1979, 29/06/1980 e 08/05/1984 (MAXXI, Roma).
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entre abril e agosto, ainda de 1979, Díaz reencontrou inesperadamente Tarragó Cid, de
passagem por Buenos Aires141.
Talvez animado por essas intensas interlocuções, ou reagindo às críticas de Rossi ao curso da
avenida de Mayo, Díaz resolveu conduzir uma investigação de caráter teórico no segundo
semestre de 1979. Foi uma transformação significativa, considerando a reiterada ênfase
anterior no estudo da arquitetura “mediante a prática concreta do projeto”142. Um documento
de 1979, datilografado e com várias anotações à mão, parece indicar que todos os cursos do
ano (ou pelo menos a sua maioria) seriam divididos em dois temas. O primeiro chamava-se
“O racionalismo na Argentina” e, o segundo, “A arquitetura de Buenos Aires”. Sobre o
racionalismo na Argentina, as missões jesuítas (sobre as quais Rossi havia mostrado particular
interesse143) seriam tratadas como antecedentes. Os arquitetos Acosta, Vilar e Prebisch eram
os únicos referidos nominalmente, e a “La arquitectura ‘blanca’”144, seria objeto de uma
compilação própria. Katzenstein aparece como responsável pelo estudo de Le Corbusier na
América Latina e, naquele ano, ele e Liernur decidiram conduzir seminários sobre a
arquitetura moderna na Argentina145. À mão, entre interrogações, a Escuela de Buenos Aires
aparece hesitante se integra ou não o arco estudado. A pergunta de fundo estava escrita à
máquina: “o que é o racionalismo?”. A equipe envolveria dois dos quatro fundadores (não
especificados), 3 ou 4 arquitetos e uma equipe de alunos. Os produtos seriam uma exposição
e um catálogo, reiterando a sinergia entre ensino, pesquisa e exibições que a Escuelita pretendia
apresentar para o campo acadêmico e profissional.
O segundo tema do ano indicava o estudo do “microurbanismo de uma parte da cidade”, a
“trama de Bs.As. (as manzanas146)”, seus lugares e “tipos” de arquitetura. À mão, também entre
interrogações, surge o registro da conexão com o trabalho de Rossi: La arquitectura de la
ciudad latinoamericana soa como uma sucursal, ou derivação, do projeto matriz A arquitetura
da cidade. Outro documento do mesmo ano registra o trabalho a ser realizado especificamente
por Díaz, em colaboração com Poli, Sarquis e Ibarlucía. Chamado “Buenos Aires:
racionalidade e arquitetura”, o texto registra:
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Em uma coleção, cada um dos elementos [...] adquire um significado para além de [seu] valor
individual [...]. E, além disso, os elementos que se decide colecionar e a maneira como se
colecionam é a consequência de uma tomada prévia de posição e partido.
Usualmente, os arquitetos não usam a coleção como método de trabalho; tampouco como
sistema de projeto e muito menos como partido arquitetônico. No entanto, uma coleção
intencionada de arquitetura pode ter o mesmo valor e transcendência, em seu conjunto, que
qualquer trabalho de projeto [...]. Ou não é, por acaso, a coleção de experiências anteriores,
próprias e alheias, conscientes e inconscientes, a que se utiliza no momento de projetar? A
coleção não será, por acaso, a única forma lógica de se projetar?147

Apesar de não citada, a noção de tipologia está claramente presente nessas passagens, assim
como, em alguma medida, a noção de memória individual e coletiva – todas presentes em
Rossi. A coleção, em oposição à originalidade que Solsona defendia, seria o instrumento
adequado para informar o projeto, o ensino e a própria disciplina. De acordo com Kogan, o
deslocamento do “projeto à produção de uma ‘coleção intencionada de arquitetura’ [foi] uma
das contribuições mais significativas de Díaz em relação à teoria do projeto e [é] onde sua
posição se recorta com maior nitidez”148. Seu interesse em “projetar em forma de ‘coleção’”149,
retomado em um texto de 1981, seria particularmente relevante para sua cátedra na UBA, entre
1984 e 1987, e explica a importância dada, pela cátedra, ao trabalho de levantamento da
arquitetura, frequentemente anônima, de Buenos Aires – publicado em 1985 sob o nome de
Relevamientos, ou levantamentos, em português150.
Ainda em 1979, no documento Buenos Aires: racionalidade e arquitetura, Díaz afirmava que
O objetivo de nosso trabalho é, em consequência, a elaboração e um projeto de coleção de
obras e projetos que, a partir de uma leitura de Buenos Aires (e alguns outros exemplos da
Argentina), permitam clarificar os limites e conteúdo do desenvolvimento concreto de uma
corrente de arquitetura.151

A “bibliografia básica” do curso incluía textos escritos por Rossi, Rowe, Grassi e Acosta152. E,
registrado apenas como de “vários autores”, o Arquitectura Racional – que pode ser a coletânea
organizada por Bonfanti, Bonicalzi, Rossi, Scolari e Vitale, original de 1973 e traduzido ao
espanhol justamente em 1979153, ou Rational Architecture de 1978, que aparentemente compôs
a bibliografia do ano anterior com o “The third typology” de Vidler154. Em todo caso, cabe
insistir na rapidez da circulação de publicações (de 1978-79 compondo bibliografias de 197879) e na atenção dada à convergência de exposições, publicações e ensaios críticos que ocorria
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na Europa, particularmente ao redor do grupo Tendeza. Nessa bibliografia, também foram
incluídas publicações sobre as cidades hispano-americanas, e particularmente Buenos Aires,
escritos por A. Taullard, G.H Moores e G. Furlong155. O resultado foi apresentado em setembro
do ano seguinte no III SIAC, em Barcelona, sob o nome “Buenos Aires: La arquitetura de la
‘manzana’” e publicado ao menos três vezes entre 1981 e 1987156. Em junho de 1980, Tarragó
Cid havia voltado para Buenos Aires a convite da Escuelita, para realizar alguns seminários
sobre o Plano Cerdá de Barcelona - que também deveria transformar-se em uma exposição157.
Nesta ocasião, de acordo com uma carta de Díaz a Rossi, ficou a possibilidade que o
convidassem para o III SIAC, cujo tema era La manzana como ideal de ciudad158.
O título escolhido por Díaz, “Buenos Aires: La arquitetura de la ‘manzana’”, mantinha o caráter
rossiano daquele ensaiado à mão em 1979, La arquitectura de la ciudad latinoamericana, mas
especificava seu foco em Buenos Aires e incorporava a manzana como o característico de seu
contexto, compartilhado com Barcelona e com as cidades americanas de origem hispânica159.
É possível que Díaz tenha tido conhecimento do tema a ser desenvolvido no III SIAC antes ou
durante a realização dos cursos de 1979 e, por isso, tenha direcionado seu tema ao estudo das
manzanas. Como apontamos, o contato entre Díaz e arquitetos baseados em Barcelona foi
particularmente intenso naquele ano. Mas é possível, também, que a proximidade entre o tema
do III SIAC e do curso de Díaz na Escuelita tenha sido uma coincidência. Afinal, Díaz já estava
trabalhando sobre o tema da manzana em seu projeto para o Barrio Centenario desde 1978,
interessado nas articulações entre arquitetura e cidade de seu próprio ambiente. Em todo caso,
fato é que há uma aproximação notável entre La manzana como ideal de ciudad e “Buenos
Aires: La arquitetura de la ‘manzana’”.
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De acordo com o trabalho apresentado por Díaz, seu objetivo era realizar uma análise baseada
na ideia de morfologia urbana para embasar uma nova prática projetual, sensível às
especificidades da cidade e de sua história. Retrospectivamente, Díaz comenta que o mais
importante realizado na Escuelita foi, justamente, o início do estudo da história por arquitetos
projetistas, e não apenas por historiadores ou preservacionistas160. No texto, afirma:
quase todas as análises que conhecemos sobre Buenos Aires têm sido de pouca validade para
uma prática arquitetônica concreta. Por isso, ao encarar este trabalho, nosso principal
interesse foi o de arriscar um tipo de leitura que permitisse estruturar conclusões válidas para
a prática do projeto.161

Para Díaz, uma pesquisa tipológica sobre Buenos Aires não seria de grande utilidade para o
projeto, já que estaria restrita à casa chorizo e suas variações. De acordo com uma história
muito repetida (e não exatamente precisa162), essa tipologia seria um desdobramento da típica
casa pompeiana, levada a Buenos Aires por pedreiros italianos e, posteriormente, dividida pela
metade, de modo que seus ambientes acabavam por se organizar em torno de um pátio lateral.
A principal variação se daria com sua verticalização, gerando um edifício multifamiliar
conhecido como conventillo. As outras tipologias portenhas seriam de origem contemporânea,
de validade internacional e, por isso, de pouco interesse. Cabe sublinhar a inversão operada
por Díaz: apesar da busca por “estruturar conclusões válidas para a prática do projeto”163, são
descartadas justamente as tipologias contemporâneas, em detrimento daquelas típicas do
século XIX. Pode-se argumentar que se estava buscando a construção de uma tipologia
essencialmente de Buenos Aires. Por um lado, há uma proximidade com os interesses em
antropologia manifestados por Rossi, que defendia que a “nova arquitetura” está relacionada
“a um País”164. Por outro, alinhava-se a um longo debate sobre a valorização do contexto e da
identidade da arquitetura na Argentina (e na América Latina), conforme desenrolado por uma
série de arquitetos e historiadores locais. Como observamos no primeiro capítulo, personagens
como Marina Waisman e Ramón Gutiérrez contribuíam para nuclear muito do debate em
história da arquitetura na busca pela identidade argentina (ou latino-americana) e sua relação
com o patrimônio construído, a partir de centros como o Instituto Argentino de
Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo (IAIHAU, fundado em 1978),
da revista DANA (fundada em 1973) e do suplemento summa/historia (lançado entre 1974 e
1977).
Afastado o desenvolvimento de pesquisas tipológicas (já que restritas à casa chorizo e ao
conventillo), Díaz engajava-se na valorização das cidades em quadrícula, típicas da colonização
hispânica, em oposição “ao modelo (mais ou menos romântico europeu) de ruas e pracinhas
‘medievais’”165 que estariam ocupando grande parte do ensino e da prática profissional em
160
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arquitetura. Assim, os produtos de seu trabalho poderiam ser generalizados não apenas para a
Argentina, mas para “a cidade latino-americana”166. Como afirma Gorelik, o valor dessa
estrutura de repetição estava, naquele momento, sendo “’descoberto’ depois de mais de um
século de repúdio” por parte do pensamento em arquitetura e em urbanismo167.
Para Díaz, Buenos Aires seria “um dos melhores exemplos de cidade de ‘repetição’; uma cidade
que contém ‘a mais simples lição de geometria’”168 e que, por isso, permite discutir “uma
tradição racionalista em forma real e concreta”169. Mas a cidade não poderia ser compreendida
apenas conforme encontrada no presente. Como o próprio Rossi defendia, ao concatenar
períodos normalmente estudados de maneira fragmentada, seria possível descobrir as
“características universais e permanentes das forças da dinâmica urbana”170. Ou seja: através
de sua história, descobrir seus princípios ou leis – termo utilizado com insistência por Díaz ao
longo de todo o texto. O autor analisava, então, três propostas para Buenos Aires, de diferentes
momentos: 1) a fundação e o desenvolvimento de Buenos Aires até 1860; 2) a proposta da
comissão de estética edilícia da municipalidade da Cidade de Buenos Aires, de 1925; e 3) a
proposta para Buenos Aires realizada pelos argentinos Kurchan e Ferrari Hardoy sob
coordenação de Le Corbusier, nos últimos anos da década de 1930.
Após “sintetizar a tradição urbanística de Buenos Aires”171, as leis encontradas parecem ser,
justamente, a simplicidade e a repetição. Díaz fazia, então, uma identificação direta entre uma
cidade geométrica, racional e repetitiva e a produção de uma arquitetura igualmente
geométrica, racional e repetitiva, independentemente de estilos. Assim, Buenos Aires parecia
convenientemente se ajustar aos discursos racionalistas de Rossi e do grupo Tendenza: “Uma
estrutura racional como a da cidade de manzanas implica no desenvolvimento de uma
arquitetura de repetição baseada no uso mais coerente e sensato possível de sua trama
fundamental”172. “A arquitetura racional”, Díaz continuava, “é a de nossa realidade e de nossa
tradição arquitetônica e, muito mais, é a única arquitetura ‘possível’, ao menos em Buenos
Aires (e na Argentina)”173. Eram nestes termos que Díaz avaliava uma corrente de “arquitetura
nacional” recente. Sem nomeá-la, mas possivelmente referindo-se ao casablanquismo174, Díaz
afirmava: “o valor desta arquitetura está em sua estrutura simples e repetida, consequência de
aceitar as leis de projeto que a ‘manzana’ impõe. O que nos parece incorreto, que ocorreu com
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tais correntes, é ter copiado os muros de tijolo de 45cm e suas soluções estilísticas”175. Sobre o
mesmo tema, Díaz continuava:
A tradição mais significativa da arquitetura de Buenos Aires é, finalmente, a da arquitetura
moderna, já que a cidade se constituiu, como grande metrópole, nestes últimos cem anos [...].
No entanto, já se podem encontrar na arquitetura colonial exemplos de uma arquitetura
coerente com os princípios da ‘manzana’, o que assinala a origem precoce da melhor tradição
de nossa arquitetura.176

Ou seja: Díaz associava a simplicidade e repetição das arquiteturas colonial e moderna,
conforme já havia feito por Francisco Bullrich em seu Arquitectura Argentina Contemporánea,
de 1963177. O que parece inédito, no entanto, é justificar essa continuidade como a correta
aceitação, em diferentes momentos, de uma mesma estrutura urbana: a boa arquitetura de
ambos momentos teriam reproduzido (ou representado) a racionalidade da quadrícula
hispânica em sua arquitetura. Teriam aceitado as suas “leis”.
Díaz apresentava ainda algumas observações que deveriam ser levadas em consideração no ato
de projetar, tanto em Buenos Aires como em outras “cidades de repetição”. O autor comentava
sobre a falta de limites desse tipo de cidade (que teoricamente poderiam estender-se ao
infinito), sublinhando a relação da quadrícula com acidentes geográficos, como o Rio da Prata.
Outra observação dizia respeito à capacidade deste tipo de cidade em receber outros traçados,
distintos da quadrícula original, sem perder o essencial de sua estrutura. Díaz comentava ainda
sobre a relações entre cheios e vazios e entre a largura das ruas e a altura dos edifícios lindeiros,
mais importante nas cidades de repetição do que em cidades com outras estruturas urbanas;
sobre a particularidade dos monumentos, que não se configuram como elementos isolados,
mas fazem parte da massa edificada; e sobre a importância da vegetação, como um matiz
adicional sobre uma arquitetura neutra. Sempre sublinhando a busca por “leis”, em oposição
às associações subjetivas ou da memória coletiva, Díaz se apresentava mais envolvido com o
trabalho inicial de Rossi, próximo a uma abordagem estruturalista sobre a arquitetura e a
cidade. Era nesse sentido que Díaz afirmava, em 1981, que lhe “interessam mais as estruturas
arquitetônicas que os problemas de estilo [e] mais um estilo geral do que um muito pessoal”178.
Ainda que a experiência (e, portanto, a memória) estivesse presente no programa de 1979
como parte fundamental de suas “coleções intencionadas”, o produto do curso acabou por se
direcionar à busca por uma “compreensão científica de nossa realidade arquitetônica”179. Mas
sua posição seria transformada com o tempo: em 1998, Díaz defenderia a importância dos
“objetos de afeto” e afirmaria que a “arquitetura é sempre análoga”, ainda que o arquiteto não
o saiba180.
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O Barrio Centenario e a aplicação das leis arquitetônicas
Em todo caso, no final dos anos 1970, os projetos arquitetônicos de Díaz estavam
particularmente direcionados à simplicidade, à geometria e à busca pela permanência de uma
espécie de identidade cultural-urbana, explicitadas no artigo “Buenos Aires: La arquitetura de
la ‘manzana’”. É o caso de seus vários projetos escolares – tanto aqueles concebidos para
integrar novos conjuntos habitacionais, como os que fizeram parte de um programa de
remodelação de 18 escolas municipais realizado por Díaz justamente entre 1979 e 1980,
simultaneamente às pesquisas na Escuelita que resultariam no artigo citado acima. Sobre seus
projetos escolares, Díaz afirmava se basear na “experiência coletiva da Arquitetura
construída”, com especial interesse pelos 400 anos de história de Buenos Aires181. Neles, é
possível identificar um intenso rigor geométrico, a preferência por uma composição simétrica
e a idealização de elementos arquitetônicos simples, independentes e claramente identificáveis,
como janelas, colunas e telhados.
Contudo, o projeto de Díaz para o Barrio Centenario, conjunto de 1.289 habitações para
cidade argentina de Santa Fe, foi, certamente, o mais importante para a sua trajetória e mais
estreitamente vinculado a seus trabalhos na Escuelita. De fato, a versão de “Buenos Aires: La
arquitetura de la ‘manzana’” apresentada no III SIAC terminava, “como corolário”, com uma
breve apresentação desse projeto, concebido em 1978. De acordo com Díaz, o Barrio
Centenario elaborava vários dos temas discutidos no artigo e servia para “melhor entender a
arquitetura de Bs.As”182. O autor esclarecia que não se tratava de impor a ideia de que “nossa
arquitetura deva ser realizada em forma de ‘manzana’. É somente um esforço de ser
congruente com o desenvolvimento das ‘leis’ próprias da arquitetura de nosso território”183. O
projeto se tornaria um dos mais polêmicos dos anos 1980, ao menos nos círculos universitários
de Buenos Aires184. E foi, certamente, o projeto de maior repercussão de Díaz na Argentina,
com inevitável atenção dada pelos membros da Escuelita. O curso de 1979 na Escuelita, que
gerou o “Buenos Aires: la arquitectura de la ‘manzana’”, pode ser lido, inclusive, como um
esquema teórico a posteriori (que Díaz reconhece ser comum em sua trajetória185) do projeto
para o Barrio Centenario de Santa Fe. Em um artigo de 1982, publicado no jornal Clarín, Díaz
escreveu que as manzanas são um “sistema aberto de Arquitetura”, com leis próprias. “No
181
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trabalho que realizamos para a Escuelita”, ele continuava, “analisamos essas leis, resultado de
nossa ‘arquitetura da manzana’ [...]. O Barrio Centenario é, assim, a aplicação dessas leis”186.
Ficava, portanto, bastante clara a relação entre o trabalho na Escuelita, suas teorias urbanas e
seu projeto para Santa Fe.
O projeto de Díaz para Santa Fe foi realizado em 1978 no interior do escritório do qual era
sócio, com Baudizzone, Erbin, Lestard e Varas, como um concurso de projeto, terreno e preço
através do Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Como o contato com a construtora
DYCASA – Dragados y Construcciones Argentina havia sido realizado por Díaz, foi ele quem
ficou responsável pela realização do projeto. Quando, no ano seguinte, Díaz rompeu com o
escritório do qual fazia parte desde 1971, ele seguiu acompanhado de Luis Ibarlucía para
estruturar seu próprio escritório (em associação com José Víctor “Chapi” D’Angelo) e
terminar o projeto dos equipamentos e a etapa de detalhamento executivo187. O projeto se
organiza em onze quadras de 75 metros de lado sobre um terreno de 12,5 hectares, uma grande
praça central oblíqua, centro comunitário, escola primária, capela e outros equipamentos.
Posteriormente, também foi prevista uma expansão de 200 habitações, não concretizada.
Em entrevista a Carlos Rabinovich, Díaz conta que estava começando a trabalhar sobre o
projeto quando, “de repente, chega a revista Arquitecturas Bis de Barcelona, da qual era
assinante, em que foi publicado um trabalho de [Léon] Krier sobre Barcelona [...]. Aqui [em
Santa Fe], é preciso fazer manzanas – disse a mim mesmo”188. O número 20 da revista, de
janeiro de 1978, apresentava os trabalhos dos estudantes de Léon Krier no Royal College of
Art, produzidos no ano anterior, que se centravam “na necessária dialética entre espaços
urbanos e edifícios em geral”189. O exercício propunha subdividir a “manzana Cerdá” com ruas
de pedestres ortogonais, aumentando sua densidade, reduzindo a escala urbana e criando vias,
praças e jardins no lugar do vazio central típico das manzanas barcelonesas. A ênfase de Léon
Krier na importância da manzana não é pequena: “A manzana é o elemento chave que define
a escala urbana, o uso, ordem arquitetônica e linguagem (público e privado – coletivo) [...]. O
tamanho da manzana define a qualidade de uma trama urbana. A densidade das ruas é a chave
do caráter urbano de uma cidade”190. No mesmo número, cabe ressaltar, Manuel de SolàMorales publicou uma carta endereçada a Léon Krier em que apresentou seu próprio estudo
comparativo de 25 “cidades históricas distribuídas em quadrícula”, perguntando-se sobre as
dimensões de quadrículas que contribuiriam (ou não) à qualidade urbana191.
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No memorial descritivo do Barrio Centenário, era enfatizada a “identidade tipológica” que o
projeto, em formato de “quadrícula ‘amanzanada’”, manteria com a cidade existente192. Nesse
sentido, resgatava a ideia de tipologia como uma forma urbana historicamente concatenada.
Mas, por outro lado, a manzana também era utilizada como um partido, já que funciona como
uma ideia que submete todas as partes a uma definição formal única e claramente identificável.
O próprio memorial definia que a manzana é a base, a “nível morfológico”, de seu “partido
arquitetônico”193. O objetivo era que “este partido respeit[asse], de alguma maneira, o clima da
cidade de Santa Fe, com ruas tranquilas e descansos prolongados” [...] e que
“complement[asse] a trama atual, resgatando o valor de situações já existentes”194.
Contraditoriamente, o projeto propunha uma trama distinta daquela que se observava em seu
entorno imediato, sem continuidade de vias. Mais do que isto, buscava “superar as limitações
que a manzana imp[unha] à edificação convencional”195, concebendo espaços públicos nos
interiores das manzanas (como Krier havia feito), para lazer e encontro entre vizinhos. Esses
espaços, que Díaz chamava de o “coração da manzana”, acarretariam em uma inversão tanto
dos acessos (que passariam a se dar pelo interior da manzana) como da relação entre cheios e
vazios da cidade de colonização hispânica, aproximando-se mais do modelo bloco-sobre-arelva da cidade promovida pelo CIAM. Ao mesmo tempo, permitiam a Díaz explorar o
tradicional modelo de conventillo, em que as escadas dobram como terraços e dão para pátios
centrais196.
Portanto, do mesmo modo que Aliata havia identificado uma improvável complementaridade
entre as lógicas projetuais da arquitetura de sistemas e da arquitetura de partido, tomando
como exemplo obras do próprio escritório de Díaz197; pode-se imaginar, aqui, uma
complementaridade entre a lógica da tipologia (anônima e repetitiva) e do partido (autoral e
excepcional). No projeto, está evidente tanto a valorização de uma arquitetura e de uma cidade
real (ainda que sublimada a um tipo não encontrado localmente), como a realização de um
grande gesto do arquiteto, que submete as partes a um todo que se pode explicar em um esboço
rápido ou em poucas palavras. Conforme escrito no memorial, pretendeu-se “alcançar certa
homogeneidade e continuidade do ambiente, sem perder as características inerentes a um fato
arquitetônico novo”198. O projeto não deixava de representar, assim, um exemplo da inércia da
ideia de partido na cultura arquitetônica argentina, particularmente presente em ambientes de
ensino e em concursos de projetos.
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3.31

3.32

3.31 Capa e páginas 2 e 12 da revista Arquitecturas Bis, nº 20, janeiro de 1978;
3.32 Croquis de concepção do Barrio Centenario, agosto de 1978 (Díaz, 1981 [Apuntes de...], p.10).
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3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.33 Fotografia aérea do Barrio Centenario em 11/04/2019 (GoogleEarth Pro);
3.34 e 3.35 Barrio Centenario, Tony Díaz, 1978 (vitruvius.com.br e noticiasfueradefoco.blogspot);
3.36 Complexo Gallaratese, Carlo Aymonino e Aldo Rossi, Milão, 1972 (divisare.com);
3.37 Cemitério de San Cataldo em Módena, Aldo Rossi, 1972‐1978 (googlemaps.com, street view).
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Para além do uso de termos como tipologia e da valorização dos elementos permanentes da
cidade, ambos compartilhados com Rossi, há que se destacar a proximidade visual entre o
Barrio Centenario e o universo rossiano. Díaz lembra que a utilização de painéis pré-fabricados
com janelas quadradas foi uma exigência da construtora, que já os havia utilizado no Barrio
Comandante Luis Piedrabuena, projetado pelo MSGSSV de Solsona pouco tempo antes199.
Mas, diferente do Luis Piedrabuena, que em nada se assemelha ao trabalho de Rossi, é
marcante a identificação visual entre o Barrio Centenario e projetos como o Bairro Gallaratese,
de Rossi e Aymonimo, e a ampliação do Cimitero di San Cataldo em Módena, de Rossi – não
apenas na fenestração, mas também na repetição, simplicidade, horizontalidade e no
tratamento das galerias térreas. Não à toa, em mais de uma ocasião, Díaz dedica o projeto do
Barrio Centenario a “meu amigo Aldo Rossi”200.
Em paralelo às apresentações teóricas, os SIAC realizavam trabalhos coletivos de intervenção
em áreas históricas afetadas pelo desenvolvimento industrial do século XX. O objetivo era “a
formulação de propostas que servissem como referência comum e comprovação experimental
do debate”201. Em Santiago, trabalhou-se sobre a área do Belvís (1976); em Sevilha, sobre a
Cartuja (1978); e em Barcelona, sobre a zona do Poblenou (1980).202 Em sua proposta, Díaz e
o espanhol Yago Bonet Correa defendiam a validade contemporânea da “trama Cerdá”, já que
a “adaptabilidade no tempo para absorver soluções é o principal valor deste tipo de estrutura
urbana”203. A proposta da dupla, que refletia sobre um problema conceitual através da prática
projetual, superpunha diversas lógicas ao plano Cerdá, desde a recuperação do traçado original
de Poblenou até a incorporação de agigantadas quadras do Barrio Centenario.
Retrospectivamente, Carlos Martí Aris comenta o impacto da conferência de Díaz, produto de
seu curso na Escuelita, e de seu projeto com Bonet Correa, cuja quadrícula se convertia “em
um imenso tabuleiro de jogos sobre o qual se podiam empreender múltiplas partidas
equivalentes a outros tantos projetos”204.
Foi desse modo que se constituiu a rede de circulação de ideias que seria fundamental para
Díaz, até sua migração definitiva para Madrid, em 1988; fundamental também para a Escuelita,
que constituiu grande parte de sua face pública através das visitas de Tarragó (1980), Siza
(1982), Moneo (1983) e, principalmente, Rossi (1978 e 1982). Em praticamente todas as
descrições da experiência, contemporâneas ou posteriores, as visitas desses arquitetos são
citadas como indicadores da relevância de sua contribuição cultural, especialmente
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3.38 Propuesta 7, Buenos Aires‐Barcelona, Tony Díaz e Yago Bonet Correia, 1990 (Díaz, Propuesta 7, 1982
p.169).

considerando o período de fechamento político em que foi desenvolvida. Há que se destacar,
como faz Díaz, que os quatro foram os únicos “oficialmente convidados” pela Escuelita, com
suas viagens custeadas pela experiência de ensino205. Custos estes cobertos, principalmente,
por doações de empresas construtoras com quem mantinham relações profissionais206. Os
outros convidados que ditaram cursos ou seminários estavam de passagem por Buenos Aires,
ou moravam na cidade.
Mas, apesar dessa intensa circulação, não é muito claro como se deu a recepção dos discursos
de Rossi e dessa rede de arquitetos espanhóis por outros membros da Escuelita – para além do
protagonismo de Díaz. Ainda em 1980, Solsona buscava separar a Escuelita dessa rede
internacional da qual estava, talvez para ele, demasiadamente associada: “Os cursos são
fundamentalmente um lugar de debate, e não é a Tendenza – nem as bem-recebidas presenças
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de Rossi, Tarragó ou Gandelsonas – que marca [suas] linhas ideológicas”207.
Retrospectivamente, Solsona lembra que Díaz
instrumentalizou na Escuelita uma série de exercícios que tentavam adequar as ideias de
Rossi a nosso país. Particularmente, sempre senti admiração por Rossi, mas não compartilho
muitas de suas teorias [...]. Pessoalmente me produzia bastante desconfiança o uso desses
modelos edilícios tomados em sua maioria do século XIX que, embora fossem
tipologicamente impecáveis, pareciam referências seguras demais e, paradoxalmente, difíceis
de usar criativamente.208

Liernur compartilhava a desconfiança de Solsona a respeito de Rossi, ainda que por outros
motivos. A sexta aula de seu curso “A arquitetura da década de 70’”, realizado em 1979 no
CAyC (enquanto a Escuelita estava sediada do centro209), chamava-se “A Tendenza e o
Populismo”210. Nela, Liernur cobriu os temas principais do italiano: sua relação com o
estruturalismo, os conceitos de tipologia, analogia e locus, as ideias de cidade, história e
memória, a crítica ao funcionalismo e a busca por uma autonomia disciplinar. Inicialmente,
como Solsona faria em seu texto para a Casabella,211 Liernur centrou sua crítica na reprodução
desinformada de imagens. “Por uma razão negativa”, a aula sobre o Tendenza seria uma das
mais importantes de seu curso:
Creio que é aqui onde se expressa nossa pobreza cultural; em nosso contexto, recebemos e
continuamos recebendo de tudo, mas que são fundamentalmente imagens [...]. Não
casualmente se difunde massivamente nas universidades, pois evidentemente é algo fácil de
copiar; é fácil fazer uma fachada mais ou menos quadrada ou retangular, colocar janelinhas
quadradas, organizar a planta com um pátio [...] e sai um Rossi.212

Mas, no debate que se seguiu à aula, Liernur deslocou sua crítica de uma suposta desqualificada
recepção argentina ao próprio trabalho do italiano. O problema seria maior do que um malentendido tipicamente periférico. Para Liernur, quando Rossi insere os temas da autobiografia
e dos objetos de afeto em seu trabalho, “todo o aparato racional fica absolutamente
questionado”213. Rossi, com sua habilidade poética, teria o mérito (e o demérito) de fazer uma
aparente coexistência de racionalidade e subjetividade, mas, “em última instância [...], toda a
produção [de Rossi] é puramente poesia, e nada mais”214. Uma nota de Tafuri em
“L’Architecture dans le Boudoir”, de 1974, expressava o mesmo entendimento. Apesar de
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reconhecer um valor (talvez ambíguo) no divórcio com a realidade e no silêncio conquistados
pelas geometrias de Rossi215, Tafuri esclarecia:
Vamos considerar Aldo Rossi apenas como um arquiteto e destacar que seus trabalhos
teóricos são apenas ‘poesias’ no sentido mais rigoroso. Talvez seja inútil contestar seus
trabalhos literários: eles têm apenas um uso, o de ajudar a acompanhar a autobiografia
espiritual na qual o arquiteto inscreve [sua] composição formal.216

Acompanhando a recepção desconfiada da obra de Rossi, os arquitetos da Escuelita que
acompanharam o curso apontavam a contradição de se fazer uma longa explanação teórica
sobre seu pensamento e, depois, nas palavras de Jorge Sarquis, reduzi-lo a “uma espécie de
cortina de fumaça” para uma poesia absolutamente pessoal217. Borghini concordava que a obra
de Rossi era “absoluta poesia”, e também se perguntava sobre o sentido de fazer uma
construção racional e depois dizer: “bom, isto é poesia, isto é o que sinto e não posso explicálo”218. Para Borghini, parecia fazer mais sentido enunciar a absoluta falta de teoria, como ele
próprio havia feito um ano antes, em uma posição bastante próxima àquela adotada por
Solsona219. Sarquis propunha, inclusive, tratar-se de “um desejo inconsciente de manifestar
uma racionalidade para poder depois transgredir esta lei”220.
Talvez fosse justamente a percepção de dissociação entre texto e projeto de Rossi que explicasse
a dificuldade em encontrar ressonâncias suas no trabalho dos membros mais jovens da
Escuelita. Essa ausência se manifesta, também, no Primer encuentro de jóvenes arquitectos
comentado no capítulo anterior, realizado poucos dias antes da visita de Rossi a Buenos Aires
e com uma presença massiva de membros da Escuelita221. As sessões de “Teoria e Crítica da
Arquitetura”, coordenadas por Alberto Varas, previam um tema chamado “A arquitetura da
cidade” em que seriam discutidas “a análise do modelo rossiano de cidade”, além de problemas
de tipologia e morfologia222. Mas praticamente não se encontram citações à obra de Rossi no
evento, a despeito de um interesse recorrente na “Arquitetura [como] uma disciplina complexa
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e distinta”223, em seu “saber propriamente disciplinar”224, e na definição “da disciplina com
total autonomia”225. Mesmo arquitetos mais próximos de Díaz, como Ibarlucía e Poli, pareciam
não se apropriar de abordagens especificamente rossianas.
Outro indício relevante da ambiguidade da aderência do trabalho de Rossi na Escuelita pode
ser encontrado no curso que o próprio Díaz escolheu ministrar em 1980. Chamado “Dos
elementos da arquitetura”, esse curso era a repetição exata daquele que Díaz havia ministrado
em 1977, apresentado no capítulo anterior – antes da concepção do Barrio Centenario, da
visita de Rossi, da produção de “Buenos Aires: la arquitectura de la ‘manzana’” e da conexão
com a rede de arquitetos espanhóis. Em 1980, Díaz faria um retorno à experimentação
compositiva com plantas históricas e elementos formais pré-estabelecidos de seu primeiro
curso na Escuelita.
O clima de dúvidas quanto às possibilidades de qualquer racionalidade na prática projetual,
não apenas em Rossi, mas abarcando de Alberti a Le Corbusier, se expressava, novamente, nos
debates posteriores às aulas de Liernur, nos últimos meses de 1979. O próprio Liernur afirmava
tratar-se de questões complexíssimas, sobre as quais ele mesmo não tinha clareza, e que diziam
respeito à capacidade de “entender o ofício do arquiteto hoje em dia”226. O clima de incertezas
e vacilações da aula (e de muito da Escuelita) é registrado nas últimas falas da aula sobre o
grupo Tendenza. Sarquis dizia: “fica a dúvida....”, ao que Liernur respondia apenas: “fica a
dúvida de todas as formas”, e a transcrição chega ao fim227.
Em todo caso, nos debates posteriores à aula do sábado seguinte – a última do curso, dedicada
a assuntos variados – Liernur aprofundaria a crítica a Rossi. Não se tratava mais de uma
recepção desajustada, nem de um problemático divórcio entre teoria e prática. O problema era
ainda maior. Para Liernur,
Em um momento em que há uma grande angústia a respeito do exterior de nossa disciplina,
o conjunto da sociedade, o conjunto da totalidade da história, temos tudo isso à [nossa]
frente, e essa pretendida racionalidade [de Rossi] acalma a todos nós e, nesse sentido, essa
pretendida racionalidade é balsâmica.228

Ao ser perguntado o que queria dizer com “balsâmico”, Liernur esclarecia: “Que tranquiliza
consciências. Quando alguém pensa que este desenhinho que se está fazendo, que é uma planta
quadrada, resgata as missões jesuíticas e a memória, e a tradição do povo argentino, bem, isso
é balsâmico”229. A crítica, explicitamente direcionada a Rossi, não deixava de se estender a
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Díaz, tanto pela referência às missões jesuíticas (sobre as quais, como comentamos, Rossi havia
se interessado) como na busca de uma tradição do povo argentino em certas composições
geométricas. É importante ter em mente que Liernur passara parte justamente do ano de 1979
coordenando uma das equipes do escritório de Díaz para o projeto de remodelação das 18
escolas municipais mencionadas acima, que certamente lhe pareciam “balsâmicas”. As críticas
de uma ideia de razão e de uma teoria operante para a arquitetura, assim como a exploração
das possibilidades de uma arquitetura que não “tranquiliza consciências” seriam trabalhadas
por Liernur no interior da própria Escuelita. Primeiro, com Katzenstein, estas possibilidades
se baseariam apenas na linguagem da arquitetura e no silêncio de conteúdos específicos; em
seguida, com Leston, na busca ativa por romper com noções como centro, unidade e
permanência. Esses cursos são abordados a seguir.

Manfredo. Entrevista [1981]. Materiales, n. 3, p. 7–22, ago. 1983, p. 17. Esta passagem será retomada no
capítulo seguinte.
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4. SILÊNCIO, FRAGMENTAÇÃO, DENÚNCIA

Katzenstein e Liernur, cortar a língua
Nos anos de 1977 e 1978, em paralelo aos exercícios propostos por Díaz, Solsona e Viñoly, dois
cursos foram desenvolvidos por Ernesto Katzenstein em colaboração com Jorge Francisco
Liernur. Liernur havia se formado na FAU-UBA em 1973 e, no mesmo ano, entrado em
contato com o casal de arquitetos Horacio Baliero e Carmen Córdova – ex-membros do grupo
Organización de Arquitectura Moderna (OAM) e amigos e colaboradores de Katzenstein. De
acordo com Liernur, o contato com Baliero e Córdoba (com os quais chegou a trabalhar
profissionalmente) foi decisivo para ampliar seus horizontes intelectuais, conhecendo autores
como Francisco Bullrich e diversos trabalhos editoriais da Nueva Visión1. Após retornar de
três anos de estudo no Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), sob orientação
de Giorgio Ciucci e Manfredo Tafuri, Liernur se reconectou a esses arquitetos e foi convidado,
por Katzenstein, a colaborar em seu curso na Escuelita. Liernur, que não conhecia
pessoalmente os outros membros da experiência de ensino, conta que regressou a Buenos Aires
no Natal de 1976, portanto após as reuniões inaugurais da Escuelita e antes do início dos
primeiros cursos.
Desde seu período de formação, Katzenstein nutria um interesse especial pela obra de Le
Corbusier, tendo vários de seus projetos marcados pela influência do arquiteto suíço2; e
Liernur, durante sua estadia em Veneza, havia realizado algumas visitas à Fundação Le
Corbusier de Paris, levando para Buenos Aires desenhos inéditos com a intenção de conduzir
uma pesquisa sobre o arquiteto na Argentina. Le Corbusier também era uma figura central nas
leituras de Tafuri sobre a arquitetura moderna que, naquele momento, eram particularmente
relevantes para Liernur. E um renovado interesse em sua obra, nos anos 1960 e 1970, estava se

1

Entrevista com Jorge Francisco Liernur concedida a José Lira, Paula Dedecca e João Sodré em 29 de maio
de 2014.
2
RIVAS, Manuel. Contribución de Ernesto Katzenstein a la arquitectura moderna (1954-1966). 2012. 319f.
Tese (Doutorado) - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de
Cataluña, Barcelona, 2012.
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desenvolvendo em diferentes circuitos, podendo ser recuperado, por exemplo, na publicação
de dois números especiais da Oppositions dedicados ao arquiteto (15/16 de 1979 e 19/20 de
1980), nos temas de várias teses de doutorado produzidas nesses anos (para as quais a própria
abertura da Fundação Le Corbusier, em 1968, foi instrumental), e na prática profissional
amplamente divulgada por aqueles que ficariam conhecidos como os New York Five –
Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk e Meier. Foi nesse contexto que Katzenstein e Liernur
teriam, então, resolvido elaborar um curso de projeto baseado na obra de Le Corbusier,
concebido em duas etapas.
A primeira, chamada “criação de uma conformação arquitetônica a partir do repertório formal
de pinturas cubistas”, buscava “gerar lugares habituais mediante diversas operações com
pinturas de Jeanneret”3. Os alunos poderiam optar entre uma escala doméstica, cuja
localização era de livre escolha (desde que restrita a um prisma virtual de 25m de lados e 15m
de altura); ou urbana, utilizando o terreno que havia abrigado uma penitenciária, objeto de um
concurso para o auditório de Buenos Aires e onde, atualmente, encontra-se o Parque Las
Heras. O enunciado do exercício indicava a definição de usos específicos, mas os trabalhos
realizados variaram entre maior e menor definição funcional, como se observa em trabalhos
de Ignacio Dahl Rocha, Octavio Roca, Francisco Billoch e Claudio Guerri. Nessa etapa, havia
uma referência implícita ao Problema Juan Gris, proposto por John Hejduk na Cooper Union
e exposto no MoMA em 1971, na exibição Education of an architect: a point of view. O exercício
novaiorquino, mais lacônico, se restringia a uma única frase: “faça um edifício na intenção de
Juan Gris”4.
A segunda etapa do exercício de 1977 partia das villas La Roche, Savoye e Stein, e propunha
“uma operação anagramática por destruição e reconstrução da sintaxe”5 de elementos
adotados no projeto, como aberturas, acessos, escadas, rampas, banheiros, etc. O aluno deveria
projetar uma nova residência unifamiliar, observando sua funcionalidade e explorando a
linguagem e os cinco pontos da arquitetura moderna propostos por Le Corbusier6. Os
exercícios publicados no catálogo foram realizados pelos arquitetos Claudio Guerri e Jorge
Feferbaum. Os dois eram, naquele momento, professores da FAU-UBA (onde haviam se
formado entre 1973 e 1975), o primeiro em uma cátedra de representação e, o segundo, na
cátedra de César Jannello dedicada a semiologia da arquitetura – a mesma em que Mario
Gandelsonas e Diana Agrest haviam colaborado, anos antes7.
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DÍAZ, Tony et al. Cursos de arquitectura 77: exhibición en el cayc. Buenos Aires: CAYC, 1978, p. 17.
FRANZEN, Ulrich; PÉREZ-GÓMEZ, Alberto; SHKAPICH, Kim (Orgs.). Education of an architect: a point
of view, the Cooper Union School of Art & Architecture. New York: The Monacelli Press, 1999, p. 193.
5
DÍAZ et al, Cursos de arquitectura 77... 1978, op. cit., p. 21.
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São eles: pilotis, teto jardim, planta livre, janela horizontal e fachada livre.
7
MAGARIÑOS DE MORENTIN, Juan A. Semiotics in Argentina. In: SEBEOK, Thomas A.; UMIKERSEBEOK, Jean (Orgs.). The Semiotic Web 1986. Berlin, Boston: De Gruyter, 1987, p. 123–142; GUERRI,
Claudio. Architectural, Design, and Space Semiotics in Argentina. In: SEBEOK, Thomas A.; UMIKERSEBEOK, Jean (Orgs.). The Semiotic Web 1987. Berlin, Boston: De Gruyter, 1988, p. 389–420; RIVERA,
Rosa. En torno a la semiótica en Argentina. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, n. 9,
p. 19–71, 2000.
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4.2

4.1

4.4

4.3

4.5
4.6

4.1 a 4.6 Curso de Katzenstein e Liernur “Exercícios sobre Le Corbusier”, primeira etapa, 1977: 4.1 Octavio Roca; 4.2
Octavio Roca; 4.3 Ignacio Dahl Rocha; 4.4 Francisco Billoch; 4.5 Claudio Guerri; 4.6 Jorge Feferbaum (AALF).
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4.7 Curso de Katzenstein e Liernur “Exercícios sobre Le Corbusier”, segunda etapa, Claudio Guerri, 1977 (AALF).
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4.8 Curso de Katzenstein e Liernur “Exercícios sobre Le Corbusier”, segunda etapa, Jorge Feferbaum, 1977 (AALF).
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4.9

4.11

4.13

4.9 a 4.14 Curso de Katzenstein e Liernur “Exercícios sobre Le Corbusier”, 1978: 4.9 e 4.10 Daniel Praisler; 4.11 e 4.12
Jorge Rocca; 4.13 e 4.14 Juan Ramos (AALF).
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4.10

4.12

4.14

Precisamente em 1977, Feferbaum e seu sócio Marcelo Naszewsky (aluno da Escuelita no curso
de Díaz desse mesmo ano), estavam colaborando com Agrest e Gandelsonas no projeto de ao
menos cinco edifícios residenciais em Buenos Aires, incluindo o icônico Medrano 1728; e
Guerri (que se tornaria um dos nomes mais importantes da semiologia argentina) trabalhava
com Katzenstein no projeto para o hotel Sheraton Iguazú, do Estudio Kocourek. Feferbaum
conta que, em seu projeto, buscava utilizar os elementos característicos de Le Corbusier,
opondo um invólucro prismático rígido e um interior fragmentado, com uma rotação que
enfatizava a oposição entre as duas lógicas compositivas9. Guerri recorda que buscou mesclar
as villas Savoye e Stein em uma única residência, atravessada diagonalmente por uma
ribanceira: acima, as duas casas são reconhecíveis em suas faces públicas e, abaixo, elas expõem
seu funcionamento internos, pátios e circulações10.
Em 1978, Katzenstein e Liernur deram prosseguimento ao mesmo exercício, buscando
“investigar as leis do processo de projeto a partir do vocabulário plástico de Le Corbusier dos
anos 1920”11. No catálogo da exposição que reuniu os resultados do curso, a dupla reconhecia
que, frente às incertezas quanto à produção de sentido no “processo arquitetônico”, caberia
apenas a mais “absoluta neutralidade de ‘fins’”12. Por isso, buscavam realizar “uma atividade
restrita aos limites claramente definidos que, independentes de qualquer sistema externo, se
constituem por si próprios em um sistema de validação. A referência a um vocabulário preciso,
como o de Le Corbusier, atua como este limite”13. Tratava-se, já nesse momento, de uma
profunda dúvida quanto ao que a arquitetura ainda poderia significar (ou comunicar) no
contexto da crise das ideologias modernas que Tafuri vinha diagnosticando ao longo dos anos
1970. Ao mesmo tempo, o caráter “não conteudista” do curso de Katzenstein e Liernur
expressava o clima de repressão da própria Argentina. De acordo com Liernur, o que eles
faziam
negava totalmente os conteúdos. Estávamos muito convencidos de que o que tínhamos que
fazer – e o que se podia fazer em um contexto de repressão, como era a época da ditadura –
era, como depois se viu no filme de [Adolfo] Aristarain, Tiempo de revancha, cortar a própria
língua. A maneira de sobreviver era cortar a própria língua. Não se podia falar, então o único
que se podia fazer era trabalhar sobre a forma, e nada mais14.

Como Díaz, Solsona e Viñoly, Katzenstein e Liernur também registraram seus interesses pelas
“leis” dos processos projetuais e pela busca de “fatores especificamente arquitetônicos”15.
Ainda que, para os dois últimos, o “especificamente arquitetônico” incorporasse, ao menos
nos enunciados, usos, escala, estrutura, métodos construtivos e vinculação com o contexto,
8

AGREST, Diana; GANDELSONAS, Mario. Agrest and Gandelsonas: works. New York: Princeton
Architectural Press, 1995, p. 82–105, 112–117 e 298.
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Entrevista com Jorge Feferbaum em 8 de julho de 2019.
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Entrevista com Claudio Guerri em 20 de outubro de 2017.
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DÍAZ, Tony et al. Cursos de arquitectura 78: exhibición en el cayc, Buenos Aires: CAYC, 1979. Não
paginado.
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Ibid.
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Ibid.
14
Entrevista com Jorge Francisco Liernur concedida a Jorge Gaggero.
15
DÍAZ et al, Cursos de arquitectura 77... 1978, op. cit., p. 21.
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havia, em todos os cursos de 1977, uma ênfase no desenho e na dimensão formal da arquitetura
como princípios de sua definição disciplinar. De fato, ao se folhear o catálogo referente a estes
exercícios, pode-se perceber uma clara aproximação dos trabalhos realizados nos quatro
cursos – o que já se romperia no ano seguinte. Em 1978, enquanto Liernur e Katzenstein
continuavam seus trabalhos sobre Le Corbusier, os outros membros da Escuelita realizavam
uma guinada não apenas à cidade, mas ao próprio conteúdo: à arquitetura histórica, à
preservação e à identidade do eixo simbólico que a Av. de Mayo representava. Porém, apesar
das proximidades formais de 1977, os enunciados dos exercícios propostos por Katzenstein e
Liernur eram permeados por expressões linguísticas ausentes nas outras apresentações, como
“léxico morfo-funcional”16 e “variações sintático-gramaticais”17, indicando outro percurso
intelectual e outra compreensão sobre a disciplina.
Em dezembro de 1978, ao encerrar o curso com Katzenstein, Liernur expôs sua própria visão
sobre a disciplina em uma palestra no Primer encuentro de jóvenes arquitectos, promovido pela
Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos (FASA) e pelo Centro de Arte y
Comunicación (CAyC), que comentamos em capítulos anteriores. Chamada justamente “La
disciplina arquitectónica”18, sua fala contribui para compreender os cursos que acabara de
realizar com Katzenstein e aqueles que seriam desenvolvidos nos próximos anos, em
colaboração com o arquiteto Eduardo Leston. Ao longo da apresentação, havia uma oscilação
entre uma capacidade quase metafísica da disciplina e sua completa inutilidade, em um jogo
complexo de aporias e paradoxos. Para Liernur, em uma leitura certamente heideggeriana, “a
arquitetura é um meio, um veículo para o infinito do humano. Aproximar-se das essências de
um lugar (contato entre a terra e o mundo) é a possibilidade característica da arquitetura”19.
Mas, para o argentino, essa aproximação estaria interditada. Como a metrópole moderna
transforma toda arquitetura em mercadoria, as pretensões simbólicas de edifícios públicos e
monumentos seriam reduzidas a pura ideologia – no sentido tradicional marxista de falsa
consciência ou de reafirmação das representações das classes dominantes. Assumindo uma
perspectiva pessimista, tal como frequentemente enunciada por Tafuri, as tentativas de superar
racionalmente as ideologias modernas apenas as fortaleceriam. Arquiteturas politicamente
orientadas ao socialismo seriam duplamente mistificadoras já que, como no caso do Karl
Marx-Hof de Vienna, se somaria, às ilusórias capacidades transformadoras da arquitetura, a
ilusão social-democrata da superação do conflito de classes por meio de um desenvolvimento
urbano “ordenado”20.
Reconhecida a impossibilidade de expressar qualquer conteúdo não ideológico, Liernur
recorreria ao silêncio de Wittgenstein. No prefácio do Tractatus Logico-Philosophicus, o
filósofo austríaco resumiria seu livro afirmando que, “em geral, o que pode ser dito, o pode ser
16

Ibid.
Ibid.
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LIERNUR, Jorge Francisco. La disciplina arquitectónica. In: Primer Encuentro de Jóvenes Arquitectos, 1.,
1978, Buenos Aires. Anais... Buenos Aires: FASA/CAyC, 1978, p. 7–9.
19
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ROSA, Alberto Asor. Manfredo Tafuri, or, Humanism Revisited. Log, n. 9, p. 29–38, 2007, p. 33.
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claramente, mas o que não se pode falar deve-se calar”21. Um silêncio fruto do estado em que
Liernur reconhecia a disciplina, mas certamente recontextualizado (ou potencializado) pela
repressão promovida pelo regime militar argentino. Desta modo, a necessidade de “cortar a
própria língua”, que Liernur afirmava na entrevista acima, extrapolava seus cursos com
Katzenstein para permear o conjunto de sua produção do período.
Em “La disciplina arquitectónica”, Liernur afirmava que a única operação racional possível
seria sobre a própria linguagem da arquitetura, que apresenta suas próprias lógicas e modos
de operação. Como “dentro da linguagem, tudo é racionalidade”, seria possível “penetrar
racionalmente no irracional”22. Com isso, “voltar os olhos para dentro e transformar a
dispersão do infinito do campo visual em concentração sobre o ponto de seu vértice: a própria
disciplina”23. É verdade que Liernur também reconhecia a regressividade dessa ação,
afirmando que “paradoxalmente, evitar aqui todo valor – fazer silêncio – constitui igualmente
um gesto de nostalgia: a mística de um monacal asceticismo”24. Mas, mesmo assim, no círculo
fechado da disciplina, sobrariam elementos a serem arbitrariamente combinados e
recombinados, já que a própria linguagem estaria fundada na relação arbitrária de significados
e significantes. A noção de arbitrariedade explorada por Liernur estava presente na larga
trajetória de estudos no campo da linguística, de Saussure a Wittgenstein, e em sua
incorporação à arquitetura, conforme realizada, por exemplo, por Agrest e Gandelsonas.
Para Liernur, então, sobraria apenas um “gesto” expressionista, de inegável subjetividade
pessoal; ou um jogo, também tipicamente wittgensteiniano, em que se sabe da arbitrariedade
das regras. Ainda que esta área de racionalidade seja pequena, ela permitiria a realização de
“nosso único serviço possível”25. Todo o resto implicaria em uma “empresa totalizante” ou
uma síntese criativa de caráter regressivo, falsificador ou ilusionista – uma empresa que iria
contra, portanto, a quebra de unidades proposta por Tafuri em “O ‘projeto’ histórico”26. Para
Liernur, naquele momento, “fazer arquitetura é algo assim como um jogo de máscaras:
arbítrio, regras, prazer [e] denúncia [...] permanente da duplicidade da condição [do
mascarado]”27. Em última análise: já que a arquitetura se encontrava “sem salvação” e no
“canto do cisne da profissão”28, Liernur apostava na racionalidade linguística, evitando a
21
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que tanto Kahn como Venturi haviam virado o olho para dentro, “para não serem cegos pelo universo
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TAFURI, Manfredo. Ordine e disordine. Casabella, n. 421, p. 36–40, out. 1977, p. 40.
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produção de sentido e produzindo “o mais absoluto ecletismo”, apenas em busca de prazer.
No debate sobre Rossi, que manteria no final de 1979 com alunos da Escuelita – discutido no
final do capítulo anterior – Liernur reafirmaria:
Na minha opinião, o único possível é o mais puro hedonismo fechado em si mesmo e o mais
puro jogo, totalmente independente. Acredito que nenhuma arquitetura salva uma cidade
destruída por elementos que não provêm da arquitetura, por mais inteligente e por mais que
tenha entendido a sua totalidade.29

Entre Buenos Aires, Veneza e Nova York
Em sua apresentação no Primer encuentro de jóvenes arquitectos, fica explícito o interesse de
Liernur por uma tradição de crítica ao sujeito racional moderno, identificado com Descartes e
Kant. As bases de suas formulações foram elaboradas, fundamentalmente, durante os três anos
em que esteve vinculado ao Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), entre
1974 e 1976, sob orientação de Manfredo Tafuri e Giorgio Ciucci. Esse foi, sem dúvida, um
período determinante para as formulações de Liernur que, até a conclusão desta tese, continua
dialogando e revendo as abordagens propostas pelos membros do IUAV, e especialmente por
Tafuri. Nos anos que passou entre Roma e Veneza, havia um debate intenso sobre a crise da
razão e o próprio desaparecimento do sujeito na filosofia italiana30. No IUAV, Franco Rella
desenvolvia um trabalho específico sobre Benjamin e Freud e, justamente em 1976, Massimo
Cacciari publicava seu livro sobre o pensamento negativo de Nietzsche a Wittgenstein31. O
período também foi marcado por um intenso debate com a obra de Foucault, Deleuze e
Guattari. Em abril de 1977, quatro meses após o retorno de Liernur à Argentina, na esteira de
uma série de encontros no Dipartimento di Analisi Critica e Storica do IUAV, seria realizado
em Veneza o seminário Il dispositivo Foucault, com palestras de Rella, Tafuri, Teyssot e
Cacciari, publicadas em dezembro pela editora Cluva32. Era um momento, também, de intenso
engajamento de Tafuri com a arquitetura contemporânea, que pode ser recuperado nas

29
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publicações que fez em revistas como Oppositions33, Lotus Internacional34, A+U35, Architecture
d'Aujourd'hui36 e Casabella37 – muitas dos quais seriam reunidos em A esfera e o labirinto,
publicado originalmente em 198038. É de 1976, por fim, a publicação com Francesco Dal Co de
seu manual Storia dell’Architettura Contemporanea39.
Ao mesmo tempo, o período de Liernur na Itália coincidiu com uma série de eventos sobre
arquitetura contemporânea que colocaram em debate a sua relação com a história, em sintonia
com o trabalho de arquitetos e críticos da costa leste norte americana. Em 1973, pouco antes
da chegada de Liernur, Rossi havia organizado a mostra Architettura-Città na XV trienal de
Milão, situando os arquitetos que estavam se afirmando como o grupo Tendenza ao lado dos
New York Five. Em 1976, a obra dos New York Five voltou à Itália na 37ª Bienal de Arte de
Veneza, na mostra e ciclos de debates Europa-America, centro storico, subúrbio40 (que Liernur
visitou e lhe “impactou muitíssimo”41); e na exposição Five Architects NY, organizada pela
Faculdade de Arquitetura de Nápoles, no início de 197642. Entre 1974 e 1975, no início de sua
estadia na Itália, Liernur trabalhou no escritório de Paolo Portoghesi, enquanto o argentino
ainda vivia em Roma e o italiano, além de sua prática profissional, dirigia a faculdade de
arquitetura do Politécnico de Milão e escrevia sobre história e crítica43. Depois, ao encerrar sua
bolsa do Istituto Italo-Latinoamericano di Roma, que usufruiu em 1974, e iniciar outra,
concedida pelo do próprio IUAV, em 1975, Liernur se mudou para Veneza e deu início a um
período de docência e pesquisa integral no instituto – no qual produziu uma pesquisa sobre as
cidades do Agro Pontino italiano, durante o fascismo de Mussolini44. Tratava-se, portanto, de
um momento de efervescência intelectual, em que setores da cultura arquitetônica italiana
estavam em contato com arquitetos da costa leste dos EUA, profundamente interessados na
história e na renovação do debate sobre arquitetura. Quando voltou a Buenos Aires, Liernur
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se considerava “muito eisenmaniano”,45 marcado pelas leituras do próprio Tafuri sobre a obra
dos New York Five.
De fato, em quatro artigos que publicou justamente durante o período de Liernur na Itália,
Tafuri oscilava entre um elogio ao trabalho dos New York Five (em especial de Eisenman) e
sua liquidação46. Por um lado, Tafuri reconhecia a necessidade de abandonar “toda ideologia
arquitetônica, todos os sonhos de função social, e quaisquer resíduos utópicos”47.
Independentemente das reais possibilidades de realização, o desafio parecia adequado: liberar
todos os signos de seus sentidos tradicionais, reduzindo o semântico ao sintático. Assim,
voltar-se “ao interesse exclusivo por uma arquitetura autorreferente” por meio da “adoção
específica de signos arbitrários”48. A metáfora do boudoir49, que Tafuri tomava de empréstimo
a Sade, tornava-se fundamental. Ela não se referia a um espaço concreto, mas àquela dimensão
em que os signos “estabelecem relações exclusivamente entre eles mesmos, e assumem um
discurso fechado que eles, e apenas eles, compreendem”50. Trata-se da “redução
pornográfica”51 dos signos aos próprios signos; revela a condição a que estão submetidos
aqueles que ainda desejam fazer “Arquitetura”52; e expressa uma atitude de revolta, mas que
inclui a nostalgia pelas vanguardas, como instrumento fundamental do projeto53. É verdade
que a “guerra acabou”54; mas o “frívolo”, nascido da separação entre o signo e seu significado
(que Tafuri incorporava de Derrida55), talvez pudesse representar uma liberdade da ideologia.
E pelo “medo e prazer”, tipicamente sadeanos, poderia ser possível banir a arquitetura do
campo da experiência social56. Daí, também, a referência ao prazer do baile de máscaras que
Liernur fez em 1978 e o hedonismo que defendeu em 1979 – a única, ainda que restrita,
possibilidade de atuação do arquiteto57.
Apesar das contradições, Marco Biraghi entende que os New York Five realmente pareciam
representar para Tafuri, ao menos por um breve período, um futuro possível para a arquitetura
contemporânea – uma possibilidade de escapar ao xeque-mate em que a arquitetura se
encontrava58. Mas as hesitações de Tafuri seriam encerradas rapidamente. Em 1977, ele
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publicava uma versão em italiano de “European Graffiti”, rebatizado “Les bijoux indiscrets”59,
para o catálogo da exposição sobre os New York Five em Nápoles, montada no ano anterior.
Em uma frase sintomática, e ausente da publicação em inglês de 1976, Tafuri afirmava que
“Eisenman persegue uma utopia da sintaxe livre de valores informativos”60. Em “Peter
Eisenman: the meditations of Icarus”, Tafuri insistiria que o arquiteto buscava uma “utopia da
‘transparência absoluta do signo’”61. Ou seja, a tentativa de separar forma e conteúdo seria
apenas outra utopia, nostálgica e regressiva. Em todo caso, Tafuri se manteria interessado nos
temas das vanguardas (incluindo as contemporâneas) até o início dos anos 1980, quando
voltou seus estudos aos séculos XV e XVI. Como relembra Biraghi, muito da avaliação de
Tafuri sobre Eisenman se baseara nos primeiros trabalhos de Mario Gandelsonas sobre o
arquiteto norte-americano62. E, como destacam Gorelik e Silvestri, ainda que o diagnóstico de
Liernur quanto à disciplina exposto no Primer encuentro de jóvenes arquitectos fosse baseado
em Tafuri, suas conclusões operativas estavam mais vinculadas ao experimentalismo
novaiorquino de Agrest e Gandelsonas63. Operação essa que estaria voltada à denúncia do
caráter ideológico da arquitetura, realizada por meio de uma elaboração projetual
propriamente teórica (ou Arquitetônica, com “A” maiúsculo)64. Possivelmente, havia tanto
uma incorporação direta, por parte de Liernur, dos trabalhos da dupla argentina quanto uma
incorporação mediada pelo próprio Tafuri.
Como comentamos no segundo capítulo desta tese, no início dos anos 1970, Agrest e
Gandelsonas publicaram uma série de artigos em que buscavam transpor para a arquitetura
um conjunto de conceitos da linguística estrutural e da semiótica. Entre os temas centrais da
dupla, estavam a oposição tradicional entre teoria e ideologia e entre as dimensões semântica
e sintática da arquitetura e do urbanismo. Nesse contexto, Gandelsonas publicou os artigos
“On Reading Architecture”65, de 1972, e “Linguistics in Architeture”66, de 1973, que são os
primeiros a fazer uma análise linguística da obra de Peter Eisenman – com quem estava
trabalhando no IAUS desde 1971. “Em Linguistics in Architecture”, publicado na italiana
Casabella, Gandelsonas defendia a importância de uma teoria capaz de romper com a ideologia
ao “trabalhar fora da arquitetura, não apenas recusando a servi-la, adorná-la e justificá-la, mas
também apontando constantemente a natureza destas funções”67. Fundamentalmente,
colocar-se fora da arquitetura “significa abandonar a relação forma/função, assim como
assinalar, subverter, ou cortar os elos entre a arquitetura e a linguagem natural”, já que “o
59
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esquema funcional carrega toda carga ideológica gravada pelo sistema social do qual faz
parte”68.
Para Gandelsonas, Eisenman não teria sido capaz de alcançar este objetivo, “primeiro porque
não existe uma relação dialética entre sua teoria e o contexto ideológico e, segundo, porque
falta uma definição do objeto teórico”69. O trabalho de Eisenman não “está nem em oposição
nem fora da arquitetura existente e, portanto, está ligado à sua continuação”70. Em última
análise, a forma de Eisenman ainda seria produto de sua função71. Mas, apesar de seu caráter
ideológico, o trabalho do norte-americano poderia servir de base a um trabalho teórico (ainda
que, para o argentino, o próprio Eisenman não o entendesse). É Gandelsonas quem escreve:
Em nosso julgamento, um dos aspectos mais interessantes do trabalho de Eisenman é a
descoberta das possibilidades de modificações, no interior da arquitetura, que são resultado
de um deslocamento na característica dominante da arquitetura, do semântico ao sintático.
Ao “paralisar” a dimensão semântica, a dimensão sintática é vista em uma nova luz. Deste
modo, ambas dimensões da arquitetura [...] ficam à mostra, permitindo não apenas novo
acesso a sua configuração, mas também um potencial ponto de partida para o
desenvolvimento não ideológico.72

Outro ponto importante na obra de Agrest e Gandelsonas diz respeito à importância da
arbitrariedade, também citada por Tafuri e Liernur. Em um texto de 1973 para a revista
Semiotica, a dupla insistira em seu papel para um trabalho não ideológico em arquitetura.
Seguindo Saussure, a relação entre um edifício e seu significado é arbitrária, a despeito de
evidências que indicariam o contrário. Reconhecer esta arbitrariedade “destrói a hipótese de
uma relação naturalística entre forma e função [e] constitui um novo ponto de partida para
uma concepção sistemática da significação dos objetos arquitetônicos”73. Tornava-se, então,
um pressuposto para romper a relação forma/função e produzir uma teoria não ideológica.
Cabe sublinhar que, diferentemente dos historiadores do IUAV, Agrest e Gandelsonas eram
arquitetos praticantes e buscavam soluções projetuais para os dilemas colocados pelas
transformações epistemológicas em curso. Também Liernur manteria uma prática profissional
até o início dos anos 1980. Apesar de uma adesão ao pensamento negativo desenvolvido no
IUAV, ele parecia buscar alguma brecha que o permitisse conceber uma obra culturalmente
significativa, talvez expressando a condição fragmentada em que reconhecia a disciplina, ou a
ansiedade em relação a seu inexorável desaparecimento.
É o caso do concurso para o Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, que realizou em
colaboração com Maria Teresa “Bimba” Bonardo e Jorge Samandjian em 1978. De acordo
com Liernur, este projeto era particularmente representativo de seus interesses no momento,
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expressando a falta de unidade da arquitetura, entre o tradicional edifício portenho alinhado
às empenas e uma torre contemporânea, rotacionada e descolada do entorno urbano74. Uma
expressão voluntariamente estranha e sem síntese de um edifício nem tradicional, nem
moderno. Outro projeto representativo de seus interesses, naquele momento, foi realizado
com Bonardo, Alejandro Delucchi, Eduardo Leston e Jorge Sarquis para o concurso de
ampliação do Centro Cívico Santa Rosa, em La Pampa. O projeto ia contra a ideia de um autor
único e racional, capaz de controlar todos os seus aspectos. Como lembra Sarquis:
Cada um [dos cinco autores] se ocupou de um pedaço do trabalho. Não aspiramos nunca a
unidade, não aspiramos nunca a harmonia, não aspiramos nunca a relação entre as partes e
o todo [...]. Eu peguei um edifício, a parte da justiça, com Delucchi. Leston pegou outras
partes, Bimba [Bonardo], outras, e Pancho [Liernur], outras. Cada um com sua parte.
Colocamos no território e estava pronto. Não éramos conscientes de que era antimetafísico
[...]. Eles sim: Pancho e Leston eram mais lúcidos, eram melhor formados. Eles diziam:
estamos contra o ensino de arquitetura na Argentina, que era o partido.75

Estes projetos foram apresentados na seção polémica da revista A/mbiente como a produção
do BDDLLRSS. Mas atenção, de acordo com os autores, “BDDLLRSS não existe. Dado que
BDDLLRSS não acredita que na Argentina da década de ’80 se repitam as utopias dos anos 60,
BDDLLRSS não tenta construir um escritório. Nem sequer um grupo de trabalho”76. Apesar
da ironia que permeia a apresentação (inclusive na imensa sigla, aos moldes do MSGSSV e do
BDELV) e da insistência na falta de unidade e de autoria individual, havia um interesse
compartilhado: “Para BDDLLRSS, a construção de teorias explícitas do fazer arquitetônico é
um obstáculo falseador do desenvolvimento da única busca possível dentro do que resta da
disciplina: a pura vibração poética”77. É impossível não observar a proximidade entre a “pura
vibração poética” defendida pelo BDDLLRSS, formulada de diferentes modos por Liernur em
197878 e em 197979, e os discursos de outros membros da Escuelita. Afinal, ainda que por
caminhos intelectuais completamente distintos, Borghini e seu escritório também defendiam
apenas a “busca obsessiva de imagens poéticas”80 e mesmo Solsona, de modo mais ou menos
explícito, aproximava o trabalho do arquiteto à concepção de um grande gesto poético. Nesse
sentido, dúvidas quanto às potências da disciplina a quanto ao próprio estatuto da teoria
pareciam atravessar diferentes grupos ao redor da experiência de ensino.
Apesar da precariedade profissional, em que “cada um ganha a vida como pode”81, a
apresentação do BDDLLRSS enfatizava a larga experiência internacional dos envolvidos:
Eduardo Leston havia estudado e pesquisado na Universidade de Harvard, em contato direto
com Colin Rowe e O. M. Ungers; Jorge Sarquis havia pesquisado metodologias de projeto e
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sistemas computadorizados em Madrid; Ignacio Dahl Rocha havia começado um mestrado
em Yale; e o próprio Liernur havia estudado no IUAV e trabalhado com Portoghesi, e onde
também a sua companheira, “Bimba” Bonardo pôde acompanhar informalmente cursos em
história da arquitetura. Tratava-se, sem dúvida, de um ambiente de efervescência intelectual e
de convergência de experiências internacionais.

Qual pós-moderno? Alguns balanços sobre a arquitetura dos 1970
O tema da definição disciplinar da arquitetura foi quase onipresente nos textos publicados por
Liernur entre 1979 e 1981. Nesse contexto, foram desenvolvidos trabalhos coletivos de
pesquisa sobre temas da arquitetura moderna na Argentina, coordenados por Katzenstein e
Liernur na Escuelita. Em 1979, Liernur desenvolveu um trabalho sobre os arranha-céus
portenhos82. O tema lhe parecia importante em função do enfoque dado pelos historiadores
venezianos aos arranha-céus norte-americanos83. Por insistência de Mario Sabugo, o trabalho
foi publicado na revista Nuestra Arquitectura, sob o título “Rascacielos de Buenos Aires”.
Interessa, aqui, retomar o trecho sobre o projeto para o bairro Catalianas Norte, em que a
falência da arquitetura era atribuída especificamente à sua má definição disciplinar. Liernur
escrevia:
Uma vez mais, a ideologia arquitetônica [está] fazendo estragos ao entorno por se atribuir
capacidades de ingerência em áreas que lhe são alheias, ignorando com isso, em primeiro
lugar, a condição nitidamente externa à disciplina das verdadeiras soluções aos problemas
urbanos observados e, em segundo lugar, desprezando as capacidades e as leis interiores à
própria disciplina como únicas possíveis de controlar em alguma medida.84

Para Liernur, a acumulação caótica de torres, a destruição do tecido e do perfil históricos da
cidade e a mal resolvida relação entre veículos e pedestres, por exemplo, deveriam ser
abordadas desde fora da disciplina – imagina-se que nas políticas públicas ou no planejamento
urbano. A arquitetura, talvez como uma disciplina fundamentalmente estética, deveria, mais
uma vez, restringir-se às suas “leis interiores”, como descrito no artigo, ou às suas
“racionalidades linguísticas”, como enunciado no Primer encuentro de jóvenes arquitectos, de
82
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1978. Ainda que sem mencioná-la, a busca por autonomia da arquitetura ressoava em vários
trechos de sua crítica.
Até o fim daquele ano, Liernur publicaria outros dois textos em que os limites da disciplina
seriam novamente abordados: uma carta-resposta à entrevista que Solsona havia concedido a
Alberto Petrina, publicada na revista summa; e um balanço da arquitetura argentina dos anos
1970, em colaboração com Eduardo Leston. Na carta a summa, Liernur escreveu que Petrina
se limitara a elogiar acriticamente a obra e a figura de Solsona, “um talento em constante
superação”85. Apesar de também reconhecer o talento do arquiteto (cuja obra lhe era bastante
familiar em função do livro que recém coordenara para a editora Nueva Visión, sobre a
produção do MSGSSV86), Liernur afirmava que o próprio “talento é uma patologia e que,
como tal, não é nenhum exemplo possível a ser seguido, [...] muito pelo contrário”87. As
ênfases são dele, que continuava:
A esta questão do talento, liga-se o modo em que levamos ao paroxismo uma estratégia de
algumas arquiteturas do imediato pós-guerra, empenhadas na invenção de novas formas.
[Esta estratégia] foi traduzida aqui na noção de partido como “ideia forte”, e teve em Solsona
e seu estúdio partidários e propulsores de primeira linha.88

Liernur chamava esse procedimento de “ordenamento por analogia”. Talvez naturalizado em
Buenos Aires, ele estaria distante tanto das formas clássicas de composição como de boa parte
das estratégias das vanguardas modernas, e teria sua raiz na fundamental ideia clássica de
mímese: “o procedimento pelo qual a forma encontra sua validação – seu conteúdo – em um
sistema externo de significação e referência”89. Com certa ironia, Liernur elencava o tipo de
analogia a que Solsona recorria: uma biblioteca seria uma carpa ou uma conífera, depósitos
seriam boias, um stand poderia ser uma flor e um estádio poderia ser um prato sobre uma
arena. Chegando mesmo a capturar temas da própria disciplina, o estúdio de Solsona
transformaria uma emissora de TV, “que não é nada mais que um aparato”, em uma “máscara
polissémica de uma praça pública”90. Assim, para Liernur, a obra de Solsona assumiria uma
dimensão diretamente literal, na contramão de um movimento de larga duração de uma
(talvez teleológica) superação disciplinar:
quando desde Piranesi e Wren, passando por Lequeu, Terragni ou Leonidov, o pensamento
moderno vai realizando um enorme esforço para despojar a forma de todo religioso
encadeamento semântico, não se pode deixar de assinalar a regressividade de uma ideologia
dirigida, precisamente, a recuperar conteúdos.91

Novamente, tratava-se da ilusória empresa totalizante que Liernur criticara no seminário de
1978, com sua equivocada ênfase semântica. Sua boa fortuna só se explicaria pela velocidade

85

LIERNUR, Jorge Francisco. Correspondencia. summa, n. 156, p. 96–97, nov. 1980, p. 96.
MANTEOLA, Flora; SÁNCHEZ GÓMEZ, Javier; SANTOS, Josefina; SOLSONA, Justo; VIÑOLY, Rafael.
Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoly. Buenos Aires: Nueva Visión, 1978.
87
LIERNUR. Correspondencia. op.cit., 1980, p. 96.
88
Ibid.
89
Ibid.
90
Ibid.
91
Ibid.
86

182

em que respostas arquitetônicas precisavam ser geradas, e pela capacidade de impacto
imediato que a cultura de concursos exigia daquele contexto. Em resumo: ainda que
reconhecendo sua criatividade, era a pressa e a ausência de um “âmbito sereno de debates”92
que justificavam o sucesso da MSGSSV. E, “como a maioria de nós não tem talento, vamos
enchendo as revistas e – o que é verdadeiramente grave – a cidade com uns singulares objetos
pretensiosos que não fazem nada mais que aportar um caos formal cada vez mais estridente”93.
A busca obsessiva pelas soluções singulares e pela invenção de novos ambientes urbanos, a
interpretação apressada de comportamentos e formas de vida e, em resumo, a “incontinência
criativa”94 dos arquitetos, seriam os absolutos responsáveis pelo péssimo estado das coisas. Está
claro que Liernur usava Solsona como uma desculpa, ainda que representativa do problema,
para lançar sua crítica sobre o conjunto da produção contemporânea na Argentina.
A tréplica de Petrina não deixa de ser reveladora. Ele escreveu que não se pode criticar o
pianista quando é o piano que desafina; que não se pode pedir peras de um ulmeiro; e que uma
pereira só pode dar peras, ainda que umas sejam mais suculentas do que outras. Com isso,
Petrina defendia que não é oportuno exigir “dos homens” explicações que devem ser buscadas,
“mais do que no processo específico de suas criações, no grande teatro da sociedade do seu
tempo”95. Também para ele, curiosamente, a questão subjacente é sobre a limitada
responsabilidade do arquiteto em lidar com uma sociedade cada vez mais complexa. Mas,
também, sobre a fronteiras da disciplina e o objeto da crítica.
No mesmo número da tréplica de Petrina, a revista summa publicava alguns balanços da
arquitetura na Argentina na década de 1970, escritos por Raúl Lier, César Naselli, Miguel
Asencio, Alberto Petrina, Francisco Liernur e Eduardo Leston. Ao fim, seguia-se um trabalho
de maior extensão escrito por Marina Waisman, representando a voz oficial da revista. A
década de 1970, como vimos no primeiro capítulo, havia sido marcada por uma frenética
alteração de regimes políticos: o colapso do regime militar instaurado por Onganía (1966-73),
em meio a sucessivas insurreições populares; a organização de eleições diretas e o retorno do
peronismo ao poder (1973), a morte de Perón (1974), a ascensão de franjas peronistas de
direita, e a instauração de um novo regime militar (1976-83). Em 1980 e 81, vivia-se uma
situação que Gorelik e Silvestri chamam de um “interregno efervescente”, entre o período de
maior violência de estado (1976-79) e a acelerada abertura política que se deu a partir de 1982.
Dos seis balanços publicados, apenas três estabeleceram uma relação clara entre arquitetura e
política. Retomar os distintos modos em que esta relação foi colocada permite uma
aproximação sobre os entendimentos disciplinares da arquitetura – em que a política não
podia senão jogar um papel central96.
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Para Waisman, seria possível dividir a década de 1970 em dois momentos, ao menos no que
diz respeito à arquitetura. O primeiro período reuniria a falência do governo militar iniciado
em 1966 e o segundo ciclo de peronismo que a ele se seguiu – já que este não representou um
corte, mas uma continuação ou mesmo exacerbação do que vinha sendo realizado em
arquitetura. O segundo período se iniciaria com o golpe de 1976. Apesar de reconhecer erros
e acertos ao longo de toda a década (utilizando um tom equilibrado, comum a balanços gerais),
fica clara a preferência da autora em relação ao segundo período – chamado sempre de “anos
recentes” ou “segundo momento”, sem a qualificação política do período dominado pelo
regime militar. Para Waisman, o período inicial seria marcado por uma excessiva militância
ideológica, particularmente no ambiente universitário. A autora comentava sobre “as
dispersões da disciplina nos campos da sociologia, da psicologia social e, sem dúvida, das
ideologias políticas”97. Apesar de reconhecer algumas “valiosas contribuições no campo da
habitação popular”, ela sentenciava:
Este clima [...] acabou por se tornar nefasto em várias universidades, pelo abandono da
prática e do ensino da disciplina, e pela estranha translação à comunidade universitária das
ideias de luta de classes – em que o ato de ensinar era compreendido como um ato de
exercício do poder sobres as “classes oprimidas” dos estudantes.98

A própria autora havia sido levada à renúncia de seu cargo na Universidade Nacional de
Córdoba em 1971, por opor-se às transformações propostas pelo Taller Total, de predomínio
marxista99. O segundo período, para Waisman, seria marcado pela normalização e restauração
da disciplina. Ela escrevia: “Nos anos recentes, na Argentina como no resto do mundo, voltouse a cultivar o desenho com amor [...] [que] na maioria das escolas de arquitetura se havia
deixado dolorosamente de lado”100. Como exemplo dessa nova atitude, Waisman cita os cursos
realizados pela Escuelita em Buenos Aires, por Roberto Doberti em Rosário, e por César
Naselli em Córdoba, além da produção projetual de Miguel Angel Roca à frente da Secretaria
de Obras Públicas de Córdoba.
Apesar de sua periodização para a arquitetura partir das mudanças institucionais do país, não
há uma elaboração sobre as consequências da violência dos regimes políticos para o
desenvolvimento da arquitetura e da atividade crítica. É verdade que o regime civil anterior a
1976 apresentava uma situação política precária ao ponto do indefensável. Mas surpreende a
afirmação de que “o retorno à disciplina e ao desenho do objeto, o retorno à necessidade da
imagem e dos valores estéticos”, que ela claramente valoriza, “se produzem junto com a
mudança na situação institucional, ideológica e econômica do país”101. A politização da
arquitetura permeia todo seu texto (já que ela foi a responsável pelo retrocesso disciplinar pré76), mas sempre de modo implícito.
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Para Petrina, a equação “arquitetura x política” se torna explícita, e se constitui de modo
oposto. Apesar de repetir o tom equilibrado e também dividir a década em 1976, ele invertia a
avaliação das duas metades. Ao contrário de Waisman, Petrina havia sido um agente
entusiástico do Taller Nacional y Popular (TANAPO) na UBA e, em seu texto, valorizava
justamente o engajamento social da arquitetura: “o panorama do primeiro período se define
pela planificação contida no Plano Trienal [...], referida aos grandes temas da arquitetura
social”102. O autor enumera uma série de projetos habitacionais, sublinhando os números de
residências construídas como parâmetro de sucesso da arquitetura do período peronista
(1973-1976). Com a “segunda restauração liberal” que se seguiu, Petrina escrevia:
Outros homens, outras ideias, outro país. Portanto, também outra arquitetura. Em uma
Argentina cada vez mais parecida a um sonho sonhado por Adam Smith, onde imperam
soberanos uma política econômica de livre – de livríssima – empresa, o princípio de
subsidiariedade do Estado e a abolição dos investimentos correspondentes ao FONAVI
[Fondo Nacional de la Vivienda], não caberia esperar razoavelmente que se destinassem, às
obras de interesse social, nada mais do que os hipocritamente chamados ‘recursos
legítimos’.103

Implícita em sua avaliação está a ideia de que a “a política da arquitetura é exterior à própria
arquitetura”104. Sua relevância pode ser medida, ao menor parcialmente, pela capacidade em
contribuir para a resolução dos problemas sociais. Mas, como isto só pode ser alcançado no
interior de um programa de Estado, os instrumentos para qualificar a arquiteta é transferida
da esfera disciplinar, dos arquitetos e de suas práticas, para a esfera governamental,
particularmente para a elaboração de políticas econômicas e habitacionais. É interessante que
das poucas experiências “brilhantes por brilho próprio”, que “emergem solitárias em meio à
mediocridade esmagadora dos últimos anos”, a primeira citada é justamente a Escuelita, “pela
abertura intelectual que significa e que [a] converte em um verdadeiro ‘shock’
desintoxicante”105. Neste sentido, havia um claro deslocamento em seu critério de avaliação,
que valoriza a exploração disciplinar da Escuelita, a despeito da ausência de pretensões
diretamente sociais na experiência.
O texto em coautoria de Leston e Liernur propunha ainda outro tipo de relação entre
arquitetura e política. Eles começavam se perguntando: “O que aconteceu nos últimos anos,
que a arquitetura argentina perdeu o bonde?”106. Se, em décadas anteriores, a cultura
arquitetônica podia se orgulhar da sintonia que mantinha com as “vanguardas
metropolitanas”, desde a metade dos anos 1960 teria se iniciado uma “deterioração objetiva de
nosso organismo cultural precedente”107. Eles explicavam os motivos: “nos últimos quinze
anos, a arquitetura na Argentina somou, aos efeitos narcóticos disciplinares de origem
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funcionalista, a paralisia crítica e autorreflexiva que decorre da ausência da democracia”108.
Assim, Leston e Liernur propunham uma periodização inédita à cultura arquitetônica local,
reunindo, em um bloco só, todo o período desde o golpe de 1966109. Um bloco cuja reflexão
crítica estaria interditada tanto pelo fechamento democrático como pela radicalização política.
Caracterizada pela incapacidade de realizar um balanço adequado e de apresentar alternativas
clara e abertamente, a arquitetura na Argentina teria recorrido a uma frenética sucessão de
temas e áreas do conhecimento: à tecnologia, à sociologia, à política, ao urbanismo, à
psicologia, às matemáticas, à cibernética, ao estruturalismo e, “mais recente e perigosa”, à
literatura. Fundamentalmente, se teria ingressado em uma “consabida passagem, sem solução
de continuidade, de um funcionalismo vazio de conteúdos culturais” a um não menos
“indefinível e descomprometido ‘pós-modernismo’, que [...] não estamos estruturalmente em
condições de entender nem de recusar”110. Haveria, ainda, um “abastardamento” da disciplina,
resultado do “empenho em não reconhecer [seu] pertencimento a uma estrutura de produção
massiva e anônima, e em manter a aura benjaminiana do produto como obra única em uma
vontade demiúrgica, totalizante e teleológica [...]”111. Sem compreender a especificidade da
disciplina e “comprovada a inutilidade operativa de ferramentas externas”, restaria apenas
uma série de recursos iconográficos, igualmente vazios112.
Mas um avanço significativo teria sido possível em certas expressões contemporâneas. Os
choques causados pelo maio de 68 francês e pela guerra do Vietnã, em uma Europa e uns EUA
propícios ao debate aberto, teriam contribuído para discriminar excessos, mistificações e
acertos. Estas teriam sido as condições de possibilidade de trabalhos como os de Aymonino,
Rossi, Culot, Krier, Huet, Tarragó, Venturi e Eisenman. E que teriam permitido “reconhecer
[a] ‘grandeza e miséria’ dos compromissos do saber com a História e, com isso, denunciar as
máscaras de pureza (científica, tecnológica, funcional, etecetera) atrás da qual se ocultava a
disciplina”113. Com este texto, Leston e Liernur condenavam o conjunto da produção local dos
quinze anos anteriores, sem as concessões comuns aos outros textos. Por um lado, creditavam
essa falência à falta de um ambiente democrático, em que a crítica pudesse se desenvolver
livremente. Mas – o que é mais relevante – entendiam que existe uma política interior à
disciplina; que ela própria, através de seus instrumentos e de sua história, seria capaz de
denunciar sua própria ideologia, abrir mão de pretensões nostálgicas e reconhecer sua
natureza massiva e anônima, típica da modernidade. Essa seria a “nova politicidade” que
Gorelik e Silvestri reconhecem no texto de Leston e Liernur, que já vinha sendo ensaiada em
textos anteriores, mas ganhava um objeto concreto de análise na arquitetura contemporânea
na Argentina.
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Estas considerações sobre a disciplina, em construção no final dos anos 1970, ganharam maior
definição no artigo “¿Post?:Modernismo”, escrito sob encomenda para a revista summa em
1981114. Maior e mais abrangente que os anteriores, o texto marcou a posição de Liernur no
campo intelectual de Buenos Aires, explanando as diferenças de métodos e referências. Nele,
Liernur apostava na inconsistência do conceito de pós-modernismo ao questionar duas
premissas fundamentais: 1) que se possa reduzir as experiências narradas como pós-modernas
a um plano comum; e 2) que exista uma ruptura com as tradições modernas, implícita no
prefixo “pós”. Com a segunda premissa, Liernur deslocava grande parte da atenção do artigo
ao debate sobre o modernismo e sobre a própria modernidade.
A ideia principal do artigo é que a passagem para a modernidade teria destruído uma suposta
unidade orgânica anterior, baseada em Deus, e teria sido incapaz de substituí-la por outra,
baseada na razão humana. Mas, apesar da experiência moderna ter sido marcada pela
“pluralidade do real”, o “Mito da centralidade humana” teria sido alimentado com sucesso (ao
menos por um período) pelo que Liernur chama de “saber clássico”, desenvolvido a partir de
instituições como o direito, a medicina e a arquitetura. Estas instituições estabeleceriam as
condições para construir noções como ‘falso’ e ‘correto’, sancionando regras, definindo
protagonistas e construindo genealogias. A diferença entre disciplina e Instituição não está
explicitada no artigo, mas, a partir de seus usos específicos, a primeira pode ser compreendida
como um corpo de conhecimento historicamente construído e, a segunda, como um conjunto
mais amplo de relações sociais, que incluem diferentes agentes envolvidos com a disciplina115.
Deste modo, o que teria surgido no Renascimento não foram distintos ofícios, práticas ou
sistemas de ideias implicados no ato de construir – que de fato já existiam. Mas “uma maneira
particular de definir, delimitar, relacionar, justificar e designar protagonistas de tal conjunto:
um fato absolutamente inédito”116. Ou seja, surgia a própria arquitetura como a conhecemos
na modernidade – a arquitetura como uma Instituição. Portanto, quando Alberti “define o
arquiteto como ‘aquele que, com método seguro e perfeito, saiba projetar racionalmente [...]
obras que se adaptem, do melhor modo, às mais importantes necessidades do homem’”117, o
que estava em jogo era a identificação do arquiteto com os ideais de razão e projeto. Assim, a
própria construção da Instituição (e do corpo de conhecimento a que chamamos de disciplina)
estaria baseada no mito do arquiteto racional, capaz de dar unidade ao mundo através de sua
lógica. Fundamentalmente, Liernur tratava de expor a construção indissociável entre a
disciplina e a ideologia moderna.
No entanto, essa ideologia (portanto, a própria disciplina) teria entrado em crise ao menos
desde o reconhecimento da arbitrariedade da beleza por Claude Perrault, no século XVII. Para
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Perrault, a beleza dependeria da autoridade e do costume, o que teria levado ao rompimento
do sistema aristotélico da mímese. Não haveria mais uma beleza como ideia de verdade,
determinada por sua analogia com a estruturação da natureza: “nenhuma semelhança, então
nenhuma profundidade, nenhuma essência”118. O vazio deixado denunciava a falta de unidade
da própria modernidade. Para Liernur, qualquer tentativa de preenchê-lo, de tentar
reconstruir esta disciplina estilhaçada, não passaria de uma nostalgia por algo estruturalmente
inalcançável.
É nesse sentido que Liernur condenava todo o funcionalismo, de Viollet-Le-Duc à Bauhaus,
“como a mais gigantesca tentativa de reconstruir uma sustentação profunda que permitiria
recuperar, para os signos da disciplina, o estatuto ‘elevado’ que o descobrimento da
arbitrariedade [da beleza] havia feito descender ao plano imoral do supérfluo”119. Um esforço
inútil e conservador: a função não seria capaz de recompor a arquitetura, a despeito de
historiadores como Pevsner insistirem no contrário. É por este motivo, também, que as
diversas posturas agrupadas como pós-modernas estariam falhando. De acordo com Liernur,
“em uma tentativa suprema de recuperação da entidade, um setor da crítica procura
reconduzir, ao centro vazio da disciplina, as múltiplas práticas cristalizadas ao redor dos
estilhaços da explosão da unidade institucional”120. O artigo reunia as várias referências que
Liernur trouxera de Veneza e ressoava, particularmente, a chamada que Tafuri fazia em “O
‘projeto’ histórico”, para “explodir a aparente unidade do objeto de análise”121.
Para discutir o pós-modernismo, Liernur evocava os trabalhos de Paolo Portoghesi, Robert
Stern e Paul Goldberger, mas centrava sua crítica no recém-traduzido The language of postmodern architecture, de Charles Jencks122. Por um lado, não faria sentido usar o prefixo “pós”
já que a crise identificada seria constitutiva da própria modernidade, sendo possível mesmo
reconhecer continuidades significativas entre a produção contemporânea e a dos últimos
séculos, como a relação com a história, a noção de tipo e a autonomia iconográfica. Por outro
lado, as soluções propostas para a crise (cuja existência tanto Liernur como Jencks
reconheciam), seriam pueris e já tentadas anteriormente: ressemantizar a disciplina, incluir
referências simbólicas de diferentes culturas, e até alterar o funcionamento de escritórios de
arquitetura para aproximar a produção do cliente final. Mas, apesar do aparente beco sem
saída apontado por Liernur, haveria algumas alternativas possíveis. Ele elencava: “Trabalhar
sobre os restos vazios, confiando a Harmonia às condições da realidade concreta; buscar novos
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sentidos; abandonar a ‘limpeza’ purificadora ou, por último, suportar a certeza do silêncio mais
absoluto”123.
Era nesse sentido que Liernur explorava e valorizava uma série de experiências dos últimos
séculos, como o maneirismo de Giulio Romano, que questionava a definição de beleza de
Alberti baseada na unidade e harmonia de elementos (em que “nada pode ser somado,
subtraído ou alterado sem piorar o resultado”124); as ideias de Piranesi, que “se referem à crise
de conceitos como os de tipologia ou centralidade, básicos para a estrutura da disciplina como
Instituição clássica”125; ou a estratégia do bricolage, que “implica em uma das mais violentas
fraturas” da noção de “Unidade”126.
A discussão das experiências dos séculos XVI a XVIII era quase solapada à dos anos 1960 e
1970. Entre censuras e elogios, Liernur percorria os trabalhos de Venturi, Graves, Silvetti e
Machado, Tigerman, Moore e Rossi; e valorizava os trabalhos de um jovem Koolhaas, entre os
“mais avançados produzidos pela cultura arquitetônica norte-americana recente”127. Mas sua
admiração especial era pelas
pacientes e herméticas construções do leste [dos Estados Unidos]: em particular com a
exemplar produção de Peter Eisenman e John Hejduk, não casualmente as menos copiadas
[...] dos últimos anos. A redução a zero da carga ideológica implícita em ambas - uma
operação enormemente difícil – é, talvez, uma das mais interessantes e criativas continuações
das modernas contribuições das vanguardas deste século, na reunião do purismo corbusiano
com as configurações abstratas de Terragni, a escola de Como e o aprofundamento das teorias
formalistas russas.128

Naquele momento, o interesse histórico de Liernur era, de fato, encontrar um modo para se
pensar a arquitetura do presente. O estudo do barroco britânico de Christopher Wren,
Nicholas Hawksmoor e John Vanbrugh, por exemplo, que jogavam com os códigos
renascentistas
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contemporânea” . Buscando alternativas para a disciplina em seu próprio período histórico,
Liernur citava o teórico do formalismo russo Boris Eikhenbaum: “O que nos interessa”,
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afirmava o teórico, “não é o formalismo enquanto teoria estética nem uma ‘metodologia’
representativa de um sistema científico definido, mas o desejo de criar uma ciência literária
autônoma partindo das qualidades intrínsecas dos materiais literários”130. Liernur
compartilhava o desejo: “Somente então, admitida essa autonomia – que obviamente vale
também para os materiais arquitetônicos – pode ser traçado o início de uma atitude certamente
Moderna, com a qual não podemos senão estabelecer relações de continuidade”131. Mas poucos
meses depois, ainda que mantendo sua crítica à pretensão unitária (ou à “integridade
mítica”132) por parte de críticos e arquitetos contemporâneos, Liernur revisava sua perspectiva
quanto aos potenciais da autonomia. Em “Previsione e incertezza”, escrito no inverno de 1981
(o mesmo em que Tafuri visitava Buenos Aires), o argentino afirmava: “o trabalho sobre uma
possível autonomia da forma, por mais lúdico e ‘ingênuo’ que se faça, não é mais do que uma
última nostalgia das velhas e tranquilizadoras garantias da Lei”133. Parecia tratar-se das mesmas
hesitações e condenações que Tafuri estava realizando sobre o projeto de Eisenman e dos New
York Five, sobre as quais comentamos no subcapítulo anterior deste quarto capítulo134. Parecia
tratar-se, também, de procurar possíveis saídas para a arquitetura, negando-se a prolongar
“sua existência decrépita como Instituição”135.
Deste modo, o projeto de Liernur estava associado, por um lado, à denúncia do caráter
estilhaçado da disciplina (a “nova politicidade” explicitada em seu balanço da década de 1970);
e, por outro, às possibilidades e impossibilidades de se trabalhar sobre a própria linguagem,
intrínsecas à noção de autonomia (como ele havia defendido desde o Primer encuentro de
jóvenes arquitectos de 1978). A radicalidade das perspectivas de Liernur representou um olhar
inédito (e certamente polêmico) sobre a tradição crítica e historiográfica local – e
provavelmente latino-americana. O artigo foi recebido com certo desconcerto, e mesmo
incompreensão, como atesta o editorial do número em que “¿Post?:Modernismo” foi
publicado: “Cabe desejar uma simplificação progressiva [da algo intricada linguagem], não por
uma posição simplista, mas em busca de uma real clarificação na transmissão do [seu]
pensamento teórico”136.
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História e anti-história nos cursos de Leston e Liernur
Foi nesse contexto que Leston e Liernur ministraram dois cursos de projeto na Escuelita.
Leston, formado na FAU-UBA em 1966, havia vivido nos Estados Unidos entre 1976 e 1980,
onde realizou um Master in Architecture II na Graduate School of Design de Harvard, e
desenvolveu trabalhos profissionais e de pesquisa137. Em um momento em que as escolas de
arquitetura das universidades de Harvard e Cornell estavam particularmente próximas, Leston
pôde acompanhar vários seminários de O. M. Ungers e Colin Rowe, justamente enquanto os
dois desenvolviam suas pesquisas sobre a Cidade Colagem e o Arquipélago Urbano. Ao mesmo
tempo, entrou em contato com o clima cultural da costa leste dos EUA e com uma rede de
arquitetos atuantes na região – inclusive com Jorge Silvetti, que era professor de Harvard desde
1975138. Com sua volta a Buenos Aires, protelada em função da ditadura, Leston ingressou no
Estudio Kocourek, onde Katzenstein trabalhara, foi apresentado por ele a Liernur, e ingressou
como docente na Escuelita – cuja fama já o havia alcançado e lhe parecia tanto um importante
espaço de sociabilidade ante o fechamento político argentino, quanto um lugar em que poderia
contribuir com o que vinha estudando nos EUA139.
O período de realização dos dois cursos, entre 1980 e 1981, coincidiu exatamente com as
publicações do balanço da década de 1970140 e do artigo “¿Post?:Modernismo”141; com a visita
de Manfredo Tafuri a Buenos Aires (e as reuniões de preparação para uma entrevista coletiva
com o italiano, a serem discutidas no próximo capítulo desta tese); e com a produção de vários
dos projetos apresentados como a produção do BDDLLRSS, publicados na A/mbiente142. Um
período, portanto, de intensa produção e debate.
O curso de 1980, realizado em colaboração com o arquiteto Ignacio Dahl Rocha (que
acompanhou os cursos de Katzenstein e Liernur desde 1977143), chamava-se “Do estilo na
Arquitetura”, e foi dividido em duas partes. Na primeira, os alunos poderiam escolher entre
10 projetos para analisar, utilizando plantas, cortes e fachadas. A lista de projetos proposta
incluía desde a Villa Adriana, do século II, até o projeto para o Museu de Arte de Dusseldorf,
que James Stirling havia projetado recentemente, passando por obras de Vignola,
Michelangelo, Bramante, Loos, Alvar Aalto, Héctor Ayerza, Sánchez Lagos e de la Torre, e
Louis Kahn. Após essa análise, os alunos deveriam realizar “operações projetuais com os
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exemplos selecionados”144, cujos detalhes não foram publicados. A segunda etapa do curso
consistia na elaboração de um projeto de uma escola primária com 14 salas de aula, no terreno
da atual Faculdade de Agronomia e Veterinária da UBA, entre as avenidas Chorroarín e San
Martín. De acordo com a proposta,
O aluno deveria reconhecer as propriedades estruturantes do meio físico selecionado, que
consiste em edificações várias ao longo do tempo, fragmentos construídos, restos de
canteiros, ruas, vias e caminhos que respondem a diversas estratégias superpostas, implícitas
ou explícitas. A proposta deveria se imbricar neste contexto e, por meio da arquitetura,
esclarecer, reforçar, consolidar, negar, distorcer, exacerbar, reformular as mencionadas
propriedades estruturantes.145

Para esse curso, Leston e Liernur organizaram um caderno de apoio que incluía a publicação
de quatro textos e a reprodução de desenhos de mais de 70 ambientes construídos, de trechos
de cidades antigas a edificações isoladas, da antiguidade aos anos 1970, do oriente e do
ocidente146. Os quatro textos eram: “Orden y desorden, la dialectica del movimiento moderno”,
de Manfredo Tafuri; “La ciudad collage”, de Colin Rowe e Fred Koetter; “Heterotopia, un
estudio sobre la sensibilidad ordenadora/compositiva en la obra de Alvar Aalto”, de Demetri
Porphyrios; e “El historicismo y los límites de la semiologia”, de Alan Colquhoun – os três
primeiros em traduções inéditas para o espanhol feitas pelos próprios integrantes dos cursos.
As imagens do caderno preparado para a aula, quase sempre em planta baixa, constituíam um
acervo arquitetônico eclético. Leston lembra que era uma estratégia adotada por Rowe em seus
seminários nos EUA: complementar uma reading list com uma seeing list147. Os objetos
escolhidos tinham em comum uma configuração aparentemente desordenada, constituída na
acomodação, no contingente, na sobreposição de lógicas e temporalidades. De acordo com
Leston, todas as imagens eram “contestatórias da concepção urbanística moderna e da
concepção arquitetônica moderna”148. Mas, ao mesmo tempo que se opunham a uma leitura
canônica da arquitetura moderna internacional, eles “estavam criticando a ideia de partido que
[Solsona e Viñoly] tinham”, e que também pressupunha a noção de unidade das partes sob
uma ideia única. Uma noção que parecia com “poucos matizes” a Leston e Liernur, como
comentamos no segundo capítulo desta tese149.
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A referência fundamental para a dupla (assim como para Rowe e Koetter), que os
“fascinava”150, era a ausência de centro e a sobreposição de lógicas e períodos que a Villa
Adriana representava: “um palimpsesto”151. O projeto que o próprio Leston estava realizando
para o Parque Jorge Newbery (atual Club de Amigos) expressava esses interesses. O modo em
que os ambientes se acomodam às alterações de eixos, criando espaços residuais, e a ausência
de uma ideia totalizadora remetiam a vários dos exemplos do caderno e, particularmente, à
lógica “ordenadora/compositiva” que Porphyrios reconhecia na obra de Alvar Aalto, no texto
que o próprio Leston traduzira para o caderno de apoio do curso152. Já em 1979, Liernur
reconhecia que a “arquitetura de Aalto é quase adrianesca”153 e, em 1981, discutiria duramente
com Tafuri, que dizia afirmava suportar o arquiteto finlandês154.
Por um lado, o caderno de imagens revela uma outra história da arquitetura: justamente aquela
que o “saber clássico” moderno teria buscado silenciar a favor do mito da racionalidade e da
ruptura – conforme Liernur havia postulado no artigo “¿Post?:Modernismo”, publicado
poucos meses antes. Por outro lado, parecia haver uma aposta anti-histórica no modo
embaralhado e sem contexto em que as imagens eram apresentadas: a cidade de Pérgamo e
uma escola de J.J.P. Oud podiam dividir a mesma página, sem conflitos ou informações
adicionais. Tratava-se da mesma deliberada omissão das circunstâncias históricas que permitia
Colin Rowe comparar as Villas Foscari e Stein-de Monzie, separadas por 380 anos155. Ou da
atitude “trans-histórica” que Hays reconhece na colagem de Rowe, apropriando formas de
qualquer período e se esforçando para evitar qualquer tipo de determinismo histórico156. Ainda
de acordo com Leston, o objetivo não era reproduzir imagens do passado, mas descobrir as
estruturas arquitetônicas destes exemplos históricos, “sua gênese geométrica formal”, e extrair
“lições uteis para o presente”157. Leston continua: “se chamamos de história operativa um
diálogo sério e profundo com o passado, que permita resolver alguma questão do presente,
acredito que pode ser. Eu sempre pensei desta maneira”158.
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4.17

4.18

4.17 Caderno de textos e imagens de apoio ao curso de Leston e Liernur na Escuelita, 1980 (Acervo de Eduardo
Leston);
4.18 Parque Jorge Newbery (atual Club de Amigos), Eduardo Leston para o Estudio Kocourek, 1979‐1982
(modernabuenosaires.org).
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4.19

4.20

4.19 Exercícios no curso de Leston e Liernur “Do estilo na arquitetura” etapa descritiva‐analítica, autor não
identificado, 1980 (Díaz et al, 1980 p.59);
4.20 Exercícios no curso de Leston e Liernur “Do estilo na arquitetura” etapa projetual, autor não identificado,
1980 (Díaz et al, 1980 p.61).

195

Assim, no curso emergia uma inesperada convergência entre os postulados de Rowe sobre a
colagem na arquitetura e de Tafuri sobre a impossível unidade da modernidade – ambos
publicados no caderno de textos e constituindo referências fundamentais para cada um dos
dois professores da Escuelita. O A Cidade Colagem de Rowe e Koetter, que havia sido publicado
em sua forma definitiva apenas dois anos antes, se tornaria um dos textos de maior influência
(e polêmica) para o pensamento urbanístico da segunda metade do século XX159. O trabalho
fazia uma crítica às totalizantes utopias modernas e propunha uma heterogeneidade radical de
formas, que a figura do bricoleur, emprestado de Lévi-Strauss, poderia representar. Já o texto
de Tafuri era a reprodução de uma palestra na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, de
1976 (enquanto Silvetti e Machado compunham seu corpo docente)160. Ao contrário do texto
de Rowe e Koetter, a palestra passou praticamente desapercebida pela historiografia da
arquitetura, publicada apenas em italiano e em japonês161. O próprio Liernur, que em texto
recente ainda o cita como “cópia mimeografada”, deve ter obtido uma versão anterior à
publicação em italiano, durante sua estadia em Veneza162.
Mas, se Rowe e Koetter viam a estratégia da colagem com certo “otimismo liberal”,163 do
heterogêneo contra o homogêneo, Tafuri buscava desconstruir a possibilidade de que a própria
oposição se mantivesse como categoria de análise. Para Tafuri, ordem e desordem eram partes
de um único processo. Como Nietzsche havia proposto, o dionisíaco não pode ser separado
do apolíneo; é Tafuri quem escreve:
O irracional mais irrestrito brota das entranhas do racional: o princípio da Forma é
contrariado pelo impulso em direção ao informe. O que foi chamado de "movimento
moderno" na arquitetura herdou essa bipolaridade: de fato, ela a compôs e transmitiu para
dimensões controláveis. [...] O imperativo da racionalização não pode ser separado do horror
dos efeitos finais da própria racionalização.164

Poucos exercícios do curso de 1980 foram publicados no livro sobre a Escuelita. Neles, é
possível reconhecer a falta de unidade e a sobreposição de distintas lógicas e temporalidades,
certamente mais próximas ao trabalho de Rowe. De fato, a radicalidade conceitual, proposta
principalmente por Tafuri, talvez não tivesse como ser explorada no campo do ensino de
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projeto de arquitetura. Tratava-se de um desafio (e mesmo uma profunda ansiedade) que seria
transladada ao ano seguinte.
O segundo curso que Leston e Liernur ministraram, em 1981, chamava-se: “Tradição e
modernidade. O interior”. Naquele ano, todos os cursos da Escuelita se centrariam sobre o
tema da casa, com um “Ateliê Geral em que se discutirão e se elaborarão os temas
fundamentais da arquitetura, e os ateliês a cargo do arquiteto Solsona e dos arquitetos TestaLopatín, cujo objetivo será o de desenvolver e aprofundar os temas conceituais da
arquitetura”165. O folheto de apresentação do curso de Leston e Liernur, redigido por Leston166,
registrava: “o curso concentrará sua atividade na análise, interpretação, reconstrução e projeto
de interiores, referidos a obras de diferentes arquiteturas (habitações, em todos os casos) que
a cátedra considera apropriada para o caso (Loos, Wittgenstein, Wright, Lutyens, Bustillo,
Chareau, etc.)”167. O documento listava uma série de conceitos que deveriam ser explorados
em seu desenvolvimento:
1. A composição (Estrutura portante e arquitetônica, proporções, etc.)
2. União e separação na sequência de espaços. O exterior.
3. Vãos, janelas e perfurações. A luz.
4. Os materiais. Transparência literal, opacidade, reflexos.
5. Mobiliário. O interior “construído” e o interior “livre”.
6. Elementos do caráter.
7. Transparência fenomêmica.
8. O conceito de “raum” (alemão) ou lugar, e o conceito de “spatium” ou espaço em latim.168

O curso seria dividido em três etapas: primeiro, o interior selecionado pelo aluno deveria ser
analisado, interpretado e reconstruído “mediante textos e desenhos”. Em seguida, deveriam
ser realizadas “operações projetuais [...] que, por agregação [e] subtração de elementos
arquitetônicos, reforcem, desvirtuem ou neguem a estrutura arquitetônica” do interior
selecionado. Por fim, o aluno deveria agregar um pequeno pavilhão a uma habitação existente.
De acordo com Leston, os alunos
redesenhavam as obras com o objetivo de as conhecer e tratar de entender como era sua
estrutura arquitetônica [...], a construção geométrica que está por baixo, oculta. Tinha a ver
com o que Rowe fez com Palladio. Na época, chamávamos de ‘estrutura profunda’: existe algo
que está abaixo do que se vê e é a sua gênese geométrico-formal. Isto é o tratamos de fazer
em um primeiro momento.169

Outro texto, que organizava a “ideias fundamentais que dão o marco de referência geral ao
presente curso”170, foi publicado no livro da Escuelita e, no ano seguinte, junto aos projetos
apresentados pelo BDDLLRSS. Com o mesmo nome do curso, o texto, “mais de Liernur”171,
165
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4.21 Material do curso de Leston e Liernur “Tradição e modernidade. O interior”, 1981 (Acervo de Eduardo Leston).
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4.22

4.23

4.24

4.25

4.22 e 4.23 Exercícios no curso de Leston e Liernur “Tradição e modernidade. O interior”, Maria Cristina Locria,
Casa Muller de Adolf Loos e Casa para três famílias em Ing. Barrios, La Plata, 1981 (Acervo de Eduardo
Leston);
4.24 e 4.25 Exercícios no curso de Leston e Liernur “Tradição e modernidade. O interior”, Fernando Aliata, Casa
Wittgenstein, análise formal e remodelação, 1981 (Acervo de Fernando Aliata).
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retomava a maioria de suas colocações anteriores, particularmente em “¿Post?:Modernismo”:
a arquitetura seria um das grandes Instituições do saber ocidental, que nos últimos quatro
séculos tem estabelecido seus objetos, fronteiras, protagonistas e genealogias para apresentarse como “única, sintética e verdadeira”172. Mas, de acordo com o texto, se é possível admitir
que as arquiteturas são fragmentos superpostos, se encontrará
um ponto de partida para uma projetação não teleológica. É nossa opinião que certos
segmentos das vanguardas se orientavam nesta direção. Direção que não radica somente no
questionamento de noções institucionais, mas no questionamento da própria Instituição
como totalidade.173

Tratava-se, portanto, de um programa que partia da “decomposição estrutural provocada pelo
colapso da Instituição”, para imaginar uma nova prática projetual. As perguntas que encerram
o texto dão a dimensão da pretensão do curso, voltado, fundamentalmente, a uma reflexão
sobre as bases da disciplina. Não deixa de ser instigante que ambos os cursos reforçassem uma
dimensão projetual, partindo de um vínculo entre a leitura do passado e do contemporâneo
em uma incitação ao projeto. Expressavam, também, a ansiedade frente à inevitável dissolução
disciplinar, e uma pesquisa sobre seus fundamentos:
1. Quais instrumentos relativos à Instituição ainda são realmente válidos?
2. Reconhecida uma incapacidade demiúrgica, quais são os limites para uma intervenção
parcial?
3. Quais são os elementos ou características introduzidos pelo Modernismo que ainda
mantêm sua validez?
4. Reduzido o campo de operações às puras “coisas” arquitetônicas, quais seriam elas? E que
papel a materialidade concreta joga?
5. Como definir os limites da dispersão?
6. Qual é a validez dos jogos abstratos de racionalidade?174

O acervo pessoal de Leston inclui uma série de exercícios realizados por alunos. A arquiteta
Maria Cristina Locria registrou sua modificação para a casa Muller, de Loos: “Variação:
manutenção do núcleo central com modificações dos modos de ataque das unidades
funcionais periféricas”; e para uma casa para três família em La Plata: “remodelação do
segundo piso e terraço para abrigar uma habitação unifamiliar”175. O arquiteto Fernando
Aliata, também aluno no curso, desenvolveu um trabalho sobre a casa que Wittgenstein
projetara para sua irmã em Viena, em que reconhecia dois quadrados deslocados em planta, e
trabalhava para negar ou reforçar esta estrutura geométrica do projeto original. Entre Loos e
Wittgenstein, cabe lembrar o livro que Cacciari publicara alguns anos antes, Oikos: da Loos a
Wittgenstein176. Nesse contexto, Aliata lembra que à época circulava o livro The urban villa, de
Ungers, Kollhoff e Ovaska, que Leston havia trazido dos EUA, e que teria sido particularmente
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Eduardo Leston.
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CACCIARI, Massimo. Oikos: da Loos a Wittgenstein. Roma: Officina, 1975.
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importante para o desenvolvimento dos trabalhos177. Mas, como também lembra Aliata, os
cursos se desenvolviam em uma circunstância de talvez inevitável confusão intelectual, e só
algum tempo depois ele pôde realmente compreender as teorias implicadas nos exercícios178.
Tratava-se, de fato, da convergência de um grande número de referenciais conceituais, de
diferentes procedências, em um ambiente ainda pouco propício ao debate aberto.
Por fim, cabe mencionar as residências que Liernur projetara entre 1978 e 1979 em
colaboração com outros arquitetos (vinculados, em sua maioria, ao fictício BDDLLRSS) e que,
em 1983, foram publicadas pela Casas – revista de arquitetura recém-criada e de pequena
circulação local. A casa G1, por exemplo, é descrita em apenas três frases: “A casa tem uma
parte fechada privada e uma pública de vidro. A estrutura que a rodeia a protege do calor e
forma lugares para comer, tomar sol ou fazer algumas tarefas de serviço. Os proprietários não
queriam algo muito complicado”179. Na casa G2, “os proprietários queriam uma casa
importante, de planta quebrada formando um ângulo bem aberto, que tivesse telhas negras e
beiras grandes, telhadinhos ingleses e janelas”180. Na casa V1, “os proprietários queriam algo
pequeno, bem simples e fácil de fazer. Sem que fosse pobre (por isso, as telhas)”181. O contraste
dessas afirmações quase pueris com a impenetrabilidade dos esquemas formais que
acompanham suas publicações revela uma ironia de quem se recusa a escrever sobre as
próprias obras182.
Tratava-se, de fato, de uma separação objetiva entre projeto e escrita; e revelava uma atitude
oposta, por exemplo, à de Agrest, Gandelsonas, Machado e Silvetti, que desenvolviam suas
teorias, em grande parte, a partir da descrição de seus projetos arquitetônicos – construídos
ou não. É verdade que Liernur buscava desmontar certas noções de unidade e centralidade por
meio de projetos arquitetônicos (como vimos nos concursos para o Colegio de Graduados de
Ciencias Económicas e para o Centro Cívico de Santa Rosa, abordados acima), ainda que
mantendo-se em silêncio sobre as intenções desses projetos. Como lembra Liernur, “era muito
difícil exercer a profissão e manter estas ideias”183. Finalmente, na separação entre projeto e
escrita, Liernur acabaria desenvolvendo sua carreira na escrita, e usaria a própria separação
como bandeira das atividades do departamento de história da arquitetura que fundava, em
1982, no interior da própria Escuelita. Essas iniciativas, que resultariam em transformações
historiográficas de grande ressonância nas décadas seguintes, são abordadas no próximo
capítulo.
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UNGERS, Oswald Mathias; KOLLHOFF, Hans; OVASKA, Arthur. The urban villa: a multi family dwelling
type. Ithaca: Cornell Summer Academy 77 in Berlin, 1977.
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Entrevista com Fernando Aliata em 30 de outubro de 2017.
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SAMANDJIAN, Jorge; BONARDO, Bimba; LIERNUR, Jorge Francisco. Casa G1. Casas, n. 2, p. 4–5, 1983,
p. 4.
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MONACO, Claudio et al. Casa G2. Casas, n. 2, p. 6–7, 1983.
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ACUÑA, Estela et al. Casa V1. Casas, n. 2, p. 8–9, 1983, p. 8.
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Entrevista com Jorge Francisco Liernur em 31 de outubro de 2017.
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Entrevista com Jorge Francisco Liernur em 3 de julho de 2019.
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4.26 Casa G1, Samandjian, Bonardo e Liernur, 1978 (Samandjian et al, 1983 p.4‐5);
4.27 Casa G2, Monaco, Samandjian, Bonardo e Liernur, 1978 (Monaco et al, 1983 p.7);
4.28 Casa V1, Acuña, Samandjian, Bonardo e Liernur , 1979 (Acuña et al, 1983 p.9).
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5. TRANSFORMAÇÕES HISTORIOGÁFICAS

O departamento de história da Escuelita, chamado Departamento de Análisis Crítico e
Histórico (DACH), fundado em 1982, reuniu vários jovens arquitetos interessados em história.
Ali, iniciou-se a associação de pesquisadores que, até hoje, se reconhecem como um grupo cujo
coração da identidade historiográfica persiste, a despeito de todas as diferenças e
singularidades, na leitura dos trabalhos de Manfredo Tafuri1. A fundação do DACH pode ser
traçada a um curso que Liernur ministrou, em 1979, no CAyC (enquanto este sediava a
Escuelita), chamado “A arquitetura da década de 70’’’2. Como mencionamos em capítulos
anteriores, o curso foi dividido em sete sessões aos sábados de manhã, centradas na produção
projetual e crítica da Europa e dos Estados Unidos, com uma rápida passagem pelo Japão e
uma abordagem geral marcada pelas análises de Tafuri. A ausência da América Latina era
representativa de um interesse em discutir, de modo crítico e sistemático, temas internacionais
que chegavam com dificuldades aos debates locais. O curso foi impactante para vários de seus
alunos, que transcreveram todas as suas aulas e as organizaram em um volume encadernado3.
A partir desse curso, Liernur propôs a organização de um pequeno grupo para pesquisar o
Concurso da Biblioteca Nacional, do início dos anos 1960. Realizada entre 1980 e 1982, a
pesquisa foi integrada por Fernando Aliata e Jorge Mele, que haviam se formado em 1978 e
1979, e Anahí Ballent e Mercedes Daguerre, que se formariam em 1981, todos em arquitetura,
pela Universidade Nacional de La Plata (UNLP). Ballent havia sido a única dos quatro a não
frequentar o curso de 1979, mas acompanhou as leituras e os debates através de Daguerre4. No
1

ALIATA, Fernando et al. Prólogo. In: TAFURI, Manfredo et al (Orgs.). Tafuri en Argentina. Santiago
(Chile): Ediciones ARQ, 2019, p. 8–16.
2
O caderno de transcrição das aulas e debates deste curso não faz menção à Escuelita, apenas ao CAyC (onde
estava sediada no momento), e o horário de funcionamento, aos sábados de manhã, tampouco era
compartilhado com outros cursos da experiência de ensino. Várias entrevistas situam o curso no âmbito
do CAyC, sem mencionar a Escuelita. Por outro lado, o livro La Escuelita: 5 años..., 1981, op.cit., p.16,
elenca o curso como uma de suas atividades. A incerteza dá indícios da informalidade do curso, de certa
ambiguidade entre as duas instituições e de uma dúvida quanto ao que, de fato, fazia parte da Escuelita.
3
Os alunos responsáveis pela compilação do curso em um volume encadernado foram: F. Aliata, J. Mele, A.
Granado, M. Daguerre, P. San Juan, H. Bracco e M. Penovi. Cf.: LIERNUR, Jorge Francisco. La
arquitectura de la década del 70’. Transcrição não publicada, 1979.
4
Entrevista com Anahí Ballent em 18 de novembro de 2016.

203

final dos anos 1970, Liernur era professor ajudante na cátedra de História II, ministrada por
González Capdevila na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNLP, mas não havia se
dado um contato entre ele e os outros quatro no âmbito universitário5. Aliata conta que soube
do curso por um folheto preso no mural da faculdade, e a possibilidade de estudar temas
contemporâneos internacionais, naquele momento de tamanho fechamento, “foi música para
nossos ouvidos”6.
A escolha do Concurso da Biblioteca Nacional como tema de pesquisa permitia, segundo
Liernur, realizar um “exame minucioso de nossas origens”, estudando o passado imediato
através de um objeto pequeno em dimensões históricas e, por isso, “perfeitamente possível de
ser submetido aos mais duros e prolongados interrogatórios”7. Ou seja: um tema relativamente
pequeno e bem delimitado viabilizava uma pesquisa extensiva de fontes primárias e diferentes
abordagens disciplinares, da economia à crítica de arte. Lendo o trabalho de Liernur, é possível
imaginar que houvesse também um interesse em contrapor o projeto ganhador, do qual
Bullrich era co-autor, e o livro La arquitectura argentina contemporânea, elaborado pelo
próprio Bullrich simultaneamente ao concurso – duas obras de fundamental relevância para
seus respectivos campos8. Por fim, havia um componente biográfico nessa escolha, já que a
visita de Liernur à exposição dos resultados do concurso, quando ainda era estudante do
Colegio Nacional de Buenos Aires, havia marcado sua decisão em estudar arquitetura9.
Em 1981, paralelamente à realização da pesquisa sobre a Biblioteca Nacional, Liernur
ministrou um segundo curso em história da arquitetura, chamado “De Alberti a Le
Corbusier”10, já na Escuelita, em sua sede própria. Entre outros, participaram do curso María

5

No último ano de sua graduação, Liernur havia sido ajudante do arquiteto Alberto Sato que, por sua vez, era
professor assistente na cátedra de história da arquitetura de Raúl González Capdevila, na faculdade de
arquitetura na UNLP. Sato era uma figura particularmente interessante: de orientação peronista e
marxista, trabalhava no Centro Editor de América Latina (de onde editou livros como Crónica gráfica de
la arquitectura moderna e Arquitectura del siglo XX - história gráfica, ambos de 1972), e estava, na altura,
casado com Beatriz Sarlo. Capdevila era um historiador da arquitetura de uma geração anterior, havia
participado do IIDEHA em Córdoba e do IAA em Buenos Aires, nos anos 1950 e 1960, e publicou, entre
outros, o livro Amancio Williams, pelo IAA, em 1955. Ao voltar de Veneza, Liernur tentou ingressar
como docente na UBA. Sem sucesso (em função do fechamento político que a universidade vivia),
conseguiu retornar como assistente da Capdevila, na UNLP, onde permaneceu por volta de 1977 e 1978.
Ballent e Daguerre também foram ajudantes na cátedra Capdevila, enquanto ainda eram alunas, mas
conheceram Liernur apenas por meio do curso no CAyC, em 1979. Entrevista com Liernur concedida a
José Lira, Paula Dedecca e João Sodré em 29 de maio de 2014 e a Jonas Delecave em 14 de setembro de
2016, e entrevista com Anahí Ballent concedida a Jonas Delecave em 18 de novembro de 2016.
6
Entrevista com Fernando Aliata em 17 de novembro de 2016.
7
LIERNUR, Jorge Francisco. Para una crítica Concurso Nacional de Anteproyectos La Biblioteca Nacional:
Presentación. Materiales, n. 1, p. 12–14, set. 1982, p. 12–13.
8
BULLRICH, Francisco. Arquitectura Argentina Contemporánea. Buenos Aires: Nueva Visión, 1963;
LIERNUR, Jorge Francisco. Para una crítica Concurso Nacional de Anteproyectos La Biblioteca
Nacional: Parte I. Materiales, n. 1, p. 14–23, set. 1982.
9
Entrevistas com Fernando Aliata em 17 de novembro de 2016 e com Francisco Liernur em 3 de julho de
2019.
10
Encontramos poucas informações sobre este curso, além de comentários em entrevistas. O Curriculum
Vitae de Fernando Aliata o descreve com 12 aulas e 40 horas de carga horária. Disponível em
www.fadu.edu.uy/maestria-arquitectura/files/2016/04/CV_FERNANDO-ALIATA.pdf, último acesso
em 05/04/2020.
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Hojman e Pablo Pschepiurca, que acabavam de voltar de um período na Itália, onde estiveram
em contato com Aldo Rossi, e na Inglaterra, onde realizaram um curso com Rodrigo Perez de
Arce na Architectural Association11. Ainda em 1981, sabendo que Tafuri visitaria Buenos Aires
a convite do CAyC, Liernur coordenou uma série de reuniões preparativas para lhe fazer uma
entrevista coletiva. Como vimos no capítulo anterior, Liernur havia estudado no IUAV entre
1974 e 1976, sob orientação de Tafuri e Giorgio Ciucci, e levou a Buenos Aires muito dos
debates intelectuais desenvolvidos na Itália daqueles anos. O núcleo das reuniões e da
entrevista portenha a Tafuri foi formado, justamente, pelos arquitetos envolvidos com os
cursos ministrados por Liernur e com a pesquisa sobre a Biblioteca Nacional. Participaram da
entrevista os próprios Liernur, Aliata, Ballent12, Daguerre, Mele e Pschepiurca, a quem se
somaram Adriana Pérsico, Marcelo Gizzarelli e Jorge Sarquis, além de Alberto Varas,
representando institucionalmente o CAyC. A visita de Tafuri a Buenos Aires, seus contatos,
motivações, atividades e debates, foram minuciosamente abordados no livro Tafuri en
Argentina, publicado em 2019 pelo grupo que se originava nesse momento.
Fortemente marcada pelas reuniões preparatórias e pela própria entrevista com o italiano, a
equipe de jovens arquitetos se institucionalizou como o Departamento de Análisis Crítico e
Histórico (DACH), no interior da Escuelita, e começou a lançar sua revista orgânica Materiales
de Análisis Crítico e Histórico, ou simplesmente Materiales. O departamento adotou, ao pé da
letra, o nome do Dipartimento di Analisi Critica e Storica, que funcionava no IUAV, desde
1976, sob direção do próprio Tafuri. Na entrevista de Buenos Aires (traduzida ao espanhol por
Liernur), Tafuri dizia que o termo “análise” estava associado à atividade psicanalítica, que “não
diz o que deve ser feito, simplesmente analisa nossas reações buscando aqueles fragmentos do
passado que pesam sobre o presente. O analista histórico [...] faz exatamente o mesmo”13. Mas
o departamento italiano mudava seu nome justamente em 1981 e, dois anos depois, Tafuri
afirmaria que o “nome ‘Análise crítica e histórica’ não foi inventado por nós, mas por
Aymonino que, baseando-se no fato de que todas as disciplinas tinham uma parte de análise e
outra de crítica [...], uniformizou tudo um pouco”14. O nome adotado em 1981, Departamento

11

Após um rápido contato com Aldo Rossi em Buenos Aires, quando este visitou a Escuelita em 1978, Pablo
Pschepiurca, Maria Hojman e Pablo Carpman (alunos do curso da Av. de Mayo) foram a Milão colaborar
com o arquiteto italiano – e sair do ambiente de violência da Argentina do período. Segundo Pschepiurca,
não havia trabalho no escritório de Rossi para incorporá-los, e os três acabaram realizando o concurso
para remodelação de Les Halles, em Paris. O projeto, publicado na edição de abril de 1980 da
L’Architecture d’Aujourd’hui, p. 18-19, sob os nomes de Rossi, Cardman, Hoshau e Pshediurca (os três
com erros ortográficos) foi uma tentativa de assemelhar-se ao trabalho do italiano, já que sua efetiva
participação foi extremamente limitada. Sobre este concurso, cf. também número 513/514, de 1980, da
revista argentina Nuestra Arquitectura, p.51-53. Depois, os três argentinos foram à Architectural
Association, realizar um curso com Rodrigo Perez de Arce e retornaram a Buenos Aires. Entrevista com
Pablo Pschepiurca em 03 de agosto de 2017. A trajetória dos três arquitetos recém-formados soma-se à
circulação de ideias que tinha na Escuelita um centro relevante em Buenos Aires.
12
O nome de Ballent consta na lista de participantes da entrevista em sua publicação original, na Materiales
nº 3, ago. 1983, p.7, mas está ausente em sua republicação, no livro Tafuri en Argentina, de 2019, p.25.
13
TAFURI, Manfredo. Entrevista [1981]. Materiales, n. 3, p. 7–22, ago. 1983, p. 19.
14
TAFURI, Manfredo. Entrevista [1983]. Materiales, n. 5, p. 17–27, mar. 1985, p. 21.
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de Storia Dell'architettura (DSA), enfatizava o termo “história” e eliminava a tautologia que se
reconhecia entre a história e a crítica15.
A revista Materiales, publicada pelo DACH, se propunha a editar as atividades mais relevantes
do Departamento, entre pesquisas concluídas e em andamento, transcrições de cursos,
palestras e debates, além de “traduções de trabalhos historiográficos inéditos em nosso meio e
reedições de documentos e trabalhos de arquitetura largamente esquecidos”16. Os quatro
primeiros números da revista (de um total de cinco) adotaram um formato inteiramente
artesanal: encadernações manuais de fotocópias de imagens e textos datilografados. É possível
encontrar correções à mão, marcas do recorte e da colagem de textos e imagens para a
montagem manual das páginas, assim como o registro das diferentes máquinas de escrever
utilizadas pelos membros do departamento. A tiragem era reduzida, não havia uma
comercialização estruturada, propagandas ou financiamentos externos17.
Por um lado, a Materiales se aproximava das chamadas little magazines que proliferavam
internacionalmente desde os anos 1960, paralelamente ao desenvolvimento de novas e mais
baratas tecnologias de impressão e manipulação de imagens. Beatriz Colomina e Craig Buckley
apontam para a relevância de sucessivas crises no ensino de arquitetura para a propulsão desse
tipo de publicação, assim como para o rompimento de fronteiras disciplinares, institucionais
e nacionais que ficaram registradas em suas páginas18. Por outro lado, a publicação de revistas
artesanais era frequente na Argentina ao menos desde os anos 1960, como atividade regular de
numerosos grupos de estudos que funcionavam à margem das universidades, frequentemente
sob intervenção militar. A própria fundação do DACH pode ser compreendida nesta tradição
de grupos de estudos, sem vínculos institucionais e de relativa informalidade19.
Através das páginas da revista Materiales é possível recuperar nitidamente as tensões entre o
posicionamento do grupo que a produzia e outros membros da Escuelita. A tensão em relação
a Solsona é explícita na própria pesquisa sobre o concurso da Biblioteca Nacional, publicada
na Materiales nº1 (set/1982). Como comentamos no segundo capítulo, o primeiro lugar do
concurso havia sido obtido por Cazzaniga, Bullrich e Testa e, o segundo, por Sánchez Gómez
15

DAGUERRE, Mercedes. Verano italiano del 81: ¿qué Tafuri?. In: TAFURI, Manfredo et al (Orgs.). Tafuri
en Argentina. Santiago (Chile): Ediciones ARQ, 2019, p. 94.
16
MATERIALES. n. 1, set. 1982. Não paginado.
17
Na Materiales nº3 (ago., 1983), p.6, consta que a tiragem seria de 200 exemplares.
18
COLOMINA, Beatriz; BUCKLEY, Craig (Orgs.). Clip, stamp, fold: the radical architecture of little
magazines, 196X to 197X. Barcelona: Actar, 2010.
19
Em entrevista, Gorelik comenta que desde os anos 1950 e 1960, até 1984, enquanto a universidade passava
por constantes interrupções e golpes, foi se consolidando uma intensa cultura de grupos de estudos fora
das instituições formais, às vezes chamados de universidad de las catacumbas: “todos sabiam que para
poder avançar tinham que ter um grupo de estudo. Foi aí que conheci Graciela Silvestri, fazendo um
grupo de estudo sobre Lukács. Isso era completamente habitual na cultura argentina. Qualquer pessoa
sabia que o que necessitava para formar-se intelectual e politicamente só se podia fazer através de grupos
de estudos, sobre o Capital, ou o que fosse.” Entrevista em 04/05/2016. Sobre o tema da universidad de
las catacumbas, cf.: MAFFÍA, Diana. El análisis filosófico y la universidad de las catacumbas. In: XV
Congreso Nacional de Filosofía AFRA. Anais..., Buenos Aires: AFRA, 2010, p. 1–11; VIGUERA, Ariel.
Las enseñanzas de Raúl Sciarretta en la universidad de las catacumbas. Revista de Psicología - Segunda
Época, n. 13, p. 209–229, 2014.
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5.1 Capa dos números 1 (set. 1982), 2 (nov. 1982), 3 (ago. 1983) e 4 (dez. 1983) da revista Materiales
(hitepac.fau.unlp.edu.ar).
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e Solsona. De acordo com a apresentação da pesquisa, assinada por Liernur, seria possível
identificar o momento em que, “talvez pela primeira vez da história da Argentina”, uma
geração conseguiu se
constituir verdadeiramente como uma geração e conseguiu, inclusive, construir o mito de
uma imagem triunfante – a do profissional solitário frente ao mundo – em que muitos não
apenas continuam ingenuamente acreditando, mas ainda tratam de transformar em panaceia
daquela ‘arquitetura nacional’, ainda que com uma categoria mais prudente, menos política
e mais geográfica: a ‘arquitetura de Buenos Aires’.20

Por um lado, Liernur retomava a crítica à figura do arquiteto talentoso, já realizada na cartaresposta à Petrina discutida no quarto capítulo21. Por outro, criticava a tentativa de se construir
uma identidade para a arquitetura portenha (sob a rubrica de Escuela de Buenos Aires)
fundada, justamente, no desenho livre e na criatividade artística do arquiteto, capaz de
produzir soluções formais impactantes e de fácil reconhecimento22. Características, como já
observamos, identificadas com a ideia de partido. Por fim, Liernur ligava essa tentativa ao
amplo debate sobre a identidade argentina na arquitetura, que também lhe parecia
conservador ou, no mínimo, improdutivo. A pesquisa deveria ser composta por um material
amplo, incluindo, por exemplo, a história das instituições, da economia, da crítica de arte, das
biografias e da construção. Mas esse “conjunto de cristalizações [seriam] imunes a qualquer
análise científica” que o sintetizasse, restando ao historiador apenas uma operação metafórica
capaz de costurar transversalmente distintos campos do conhecimento23. Trata-se da
incorporação do procedimento veneziano que Jean-Louis Cohen pediria licença para chamar
de “metafúrico”24. Em Buenos Aires, Tafuri afirmava que “uma das bases de nossa elaboração
[no IUAV] é a crítica da ideia de moderno [...], incluindo a racionalidade” e, por isso, “boa
parte das mensagens que emanam [de seus trabalhos] não devem ser explicitados, são
metafóricos”25. Portanto, se o italiano estava propondo “um ataque ao conceito de razão
clássica”26, suas próprias análises deveriam, ao menos parcialmente, contornar a própria razão
em busca de outros procedimentos críticos. Daí, a potência da metáfora.
O trecho da pesquisa coletiva dedicada ao trabalho de Solsona e Sánchez Gómez ficou a cargo
Fernando Aliata, que o descreveu como “um novo símbolo de cultura”27, no momento em que
a busca pela “totalidade das artes visuais [...] resultava insuficiente”, e a disciplina exigia “novas
funções de representação”28. Analisando documentos de diferentes naturezas, era possível
recuperar a aproximação entre arte e arquitetura que o próprio Estado buscava promover, à
20

LIERNUR, Para una crítica Concurso Nacional... Presentación. 1982, op.cit., p. 13.
LIERNUR, Jorge Francisco. Correspondencia. summa, n. 156, p. 96–97, nov. 1980.
22
FERNÁNDEZ, Roberto. La escuela de Buenos Aires. Dos puntos, n. 1, p. 10–18, ago. 1981; GLUSBERG,
Jorge. Escuela de Buenos Aires: dibujos de arquitectos. Buenos Aires: Ediciones Union Carbide, [s.d.].
23
LIERNUR, Para una crítica Concurso Nacional... Presentación. 1982, op.cit., p. 13.
24
COHEN, Jean-Louis. La coupure entre architectes et intellectuels, ou les enseignements de l’italophilie. In
Extenso, n. 1, 1984, p. 217; cf. também FRAJNDLICH, Rafael Urano. Tafuri: tempo da cidade longínqua.
2014. 199f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP, São Paulo, 2014, p. 15.
25
TAFURI, Entrevista [1981]. 1983, op.cit., p. 7.
26
Ibid.
27
ALIATA, Fernando. Simbolismo y modernidad. Materiales, n. 1, p. 63–80, set. 1982, p. 68.
28
Ibid., p. 63.
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procura de um novo monumento metropolitano. Deste modo, a pesquisa tratava de inserir as
obras de Testa e Solsona em contextos políticos mais complexos, com atores frequentemente
omitidos ou negligenciados, para além da criatividade do arquiteto-artista.
Diferentemente do trabalho de Solsona, o de Díaz não foi abordado diretamente na
Materiales29. No entanto, várias passagens de textos e palestras apontam para uma perspectiva
crítica de sua obra e discurso. Como já observamos, Díaz insistia na ideia de uma arquitetura
que representasse Buenos Aires (como metonímia da Argentina e mesmo da América Latina),
sua identidade e leis próprias. A passagem sobre o concurso da Biblioteca Nacional, citada
acima, já antecipava a posição crítica da Materiales a esse projeto de identidade regional.
Associada à identidade, Díaz insistia que a arquitetura argentina deveria recuperar, na história,
o perene valor de simplicidade: “as casas devem se ajustar a um sistema de arquitetura e
construção muito simples”30; nas várias escolas que Díaz projetava naquele momento para a
prefeitura de Buenos Aires (em que o próprio Liernur colaborava), o arquiteto enfatizava a
busca por “encontrar esquemas simples”31; e mesmo a cidade de Buenos Aires poderia revelar
“a ‘mais simples lição de geometria’”32, reconhecível a despeito de todas as suas
transformações. Para Díaz, “toda a boa arquitetura do mundo, através da história da
humanidade, tem [o] caráter de simplicidade e efetividade”33.
Já Liernur, em sucessivos textos e palestras, se perguntava sobre como havia sido construído
historicamente o discurso dos arquitetos argentinos sobre o ideal do “sincero e simples”34.
Liernur retomava a atitude, desde o centenário argentino, de “voltar atrás e buscar os valores
na própria tradição [...], a virtude na simplicidade”35, até a expressão dos “valores de
sobriedade, trans-historicidade, simplicidade e verdade”36 dos anos 1930. Portanto, enquanto
Díaz olhava para o passado em busca das persistentes leis da simplicidade, declarando a
operatividade de seu interesse37; Liernur olhava a mesma arquitetura e afirmava que a
simplicidade era resultado de transformações mais amplas, principalmente urbanas e
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econômicas, atreladas ao processo de modernização de Buenos Aires. Para Liernur, o discurso
sobre a simplicidade contribuía para romper com a tradição disciplinar clássica, cujas leis
compositivas reduziam as possibilidades de exploração imobiliária e, ao mesmo tempo, criava
uma representação de honestidade moral para esta nova mercadoria, a habitação urbana38.
Um exemplo expressivo das diferenças de perspectivas entre eles pode ser encontrado no
modo em que os três arquitetos olhavam para o edifício Kavanagh. Enquanto Solsona o olhava
como uma enorme escultura urbana, trampolim para o grande gesto do arquiteto, Díaz o via
como uma lição de simplicidade a ser apreendida, e Liernur se intrigava com o paradoxo do
edifício: “indiscutivelmente moderno por programa, tipo e iconografia, se denuncia em uma
organização dos interiores e das plantas que não deixa de abandonar as premissas históricas
da Instituição”39. Sua planta acadêmica, repleta de eixos, simetrias e pochés, opunha-se à lisura
de sua fachada e à modernidade de seu programa: uma arranha-céu de 105 luxuosas unidades
residenciais de aluguel e, por diversos anos, o edifício mais alto em concreto armado do
mundo. Entre uma planta inadequada para a máxima exploração imobiliária e uma
representação iconográfica decididamente moderna, Liernur reconhecia as contradições que
a própria disciplina atravessava nos anos 1930. Em 1982, as diferenças no interior da Escuelita
ficavam cada vez mais explícitas.

5.2

5.3

5.2 Edifício Kavanagh, fotografia, Sánchez, Lagos e de la Torre, Buenos Aires, 1934/36 (wikipedia.org);
5.3 Edifício Kavanagh, planta baixo do térreo, Sánchez, Lagos e de la Torre, Buenos Aires, 1934/36 (ecured.cu).
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KATZENSTEIN, Ernesto; LIERNUR, Jorge Francisco; SARQUIS, Jorge. Debate. Materiales, n. 2, p. 64–71,
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39
LIERNUR, Jorge Francisco. ¿Post?:Modernismo. summa, n. 160, p. 45–67, mar. 1981, p. 67.
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Simultaneamente, ocorriam importantes deslocamentos em suas relações de forças. A ideia de
um quarteto fundador, que protagonizava todas as atividades da experiência didática, parecia
já não se sustentar. E Liernur começava a promover atividades com alcances cada vez maiores,
sem a força institucional de um membro fundador. A própria fundação de um departamento
de história no interior da Escuelita era representativa de uma alteração de forças. O DACH era
uma nova instituição, com cargos mais ou menos formalizados (direção, coordenação e
pesquisadores), ciclos de cursos e palestras, e grupos de estudos com a designação de
pesquisadores responsáveis, dentro de uma instituição com relativa informalidade, que
tampouco tinha outros departamentos. Além de editar sua própria revista, o DACH realizou
outras iniciativas, como a organização de um arquivo e a fundação da “Biblioteca da
Escuelita”40. Ainda que relativamente precária, o fato da biblioteca da Escuelita estar sendo
criada sob coordenação do DACH não é um dado irrelevante nas relações de poder dentro da
experiência de ensino. Por fim, em 1982, o DACH publicizava atividades com maior
frequência que a própria Escuelita – ao menos na seção arquitrama da revista summa, que
havia oficialmente patrocinado as atividades da Escuelita cinco anos antes e se comprometido
com a divulgação de seus trabalhos41.
Na edição nº176, de julho daquele ano, a seção arquitrama divulgou uma série de cursos e
seminários promovidos pelo DACH, sob o nome da Escuelita. Entre eles, os realizados por
César Naselli, Liernur, Katzenstein e Jorge Dotti. A edição seguinte publicizou atividades
ministradas por Liernur, Leston e Hugo Vezzetti, entre outras. A terceira edição consecutiva,
de setembro de 1982, divulgou dois ciclos do DACH: “Instrumentos para a Crítica” e o
“Arquitetura na Argentina 1930-1960”42. Cabe destacar que a chamada para a conferência que
Rossi ditaria em outubro daquele ano se encontrava, aparentemente de modo equivocado,
como parte do ciclo “Instrumentos para a Crítica”, o que borrava publicamente as fronteiras
entre o DACH e as outras atividades da Escuelita. Não encontramos menções aos cursos de
projeto ou a outras atividades da Escuelita no ano de 1982, à exceção do concurso de estudantes
40

A Materiales nº 1 (set. 1982, p.4) avisava, sob o título “Biblioteca La Escuelita”, que “no mês de agosto
começou a funcionar a biblioteca da Escuelita. À coleção de Revistas de Arquitetura, adquirida em anos
anteriores, se somaram 58 novos volumes, 3 pastas com ilustrações e uma quantidade de revistas
internacionais que se encontram em processo de recondicionamento; este material foi obtido graças à
gentil colaboração da família do arquiteto Jorge Bunge e à gestão realizada pelas Arquitetas María
Hojman e Trinidad Llambí Campbell e [pelo] Arquiteto Ernesto Katzenstein.” O aviso ainda solicitava
doações (fossem de livros, revistas, fotocópias, plantas, etc.) e a intenção de estabelecer “contatos com
outras entidades e instituições similares a distintos níveis para fomentar o intercâmbio de elementos;
contribuições mediante sorteios e contatos com possíveis colaboradores extra-Escuelita nos ajudarão a
terminar o ano completando uma primeira etapa de expansão. ” Nesta mesma edição da Materiales, o
grupo de estudos sobre ferrovias, coordenado por Jorge Samandjian, fazia referência a várias fotos de
estações ferroviárias que pertenciam ao Archivo Escuelita.
41
Revista summa nº111, abril de 1977, seção arquitrama, p. 20,
42
No ciclo “Instrumentos para a Crítica”, eram elencados os cursos ou conferências de Ernesto Pastrana, Aldo
Rossi e Jorge Hardoy. No Ciclo “Arquitetura na Argentina 1930-1960”, estavam elencados os de Eduardo
Leston, Francisco Liernur, Alberto Petrina e Jorge Mele. Seção arquitrama da revista summa, nº178/179,
set. 1982, p.17. Outros palestrantes ministrariam cursos no marco destes dois ciclos, elencados no
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211

promovido por ela em parceria com a revista summa, que será comentado no próximo
capítulo.
Ainda sobre a relação entre o DACH e a Escuelita, é importante destacar a importância do
respaldo institucional que Katzenstein, como um dos quatro fundadores, dava ao
departamento, ao codirigi-lo junto com Liernur. Apesar das diversas atividades de Katzenstein
no campo da crítica e da história da arquitetura, sua participação no DACH parece ter sido
apenas marginal, sem nenhuma publicação individual ou coordenação de grupos de estudos.
Além disso, os convidados externos ao departamento eram quase exclusivamente contatos de
Liernur e, quando o departamento saiu da Escuelita e se consolidou na Sociedad Central de
Arquitectos, Katzenstein sequer figura em sua lista de membros. Sobre isto, o próprio Liernur
afirma que, institucionalmente, “Katzenstein nos sustentava, nos protegia”43. Por fim, é
importante mencionar o tensionamento que se deu entre Díaz e Liernur em função de sua
colaboração com o CAyC, quando Tafuri visitou Buenos Aires a convite do centro44. Em 1981,
já havia ocorrido a ruptura entre a Escuelita e o CAyC, que passou a patrocinar o Laboratorio
de Arquitectura organizado por Alberto Varas e visto como concorrente da própria Escuelita
como espaço de ensino de arquitetura naqueles anos. Estes tensionamentos não deixam de ser
relevantes, afinal, transformações institucionais também ocorrem atravessadas por
contingências biográficas. De acordo com Liernur, os dois voltariam a ter boas relações a partir
de 198545.
Em agosto de 1983, o terceiro número da revista Materiales foi lançado sem o logotipo da
Escuelita, antes que a experiência didática encerrasse oficialmente suas atividades. O número
quatro, de dezembro do mesmo ano, registrava sua vinculação ao Centro de Estudios da
Sociedad Central de Arquitectos (CESCA), que havia sido fundado em meados de 1982 com
um objetivo triplo: formação a nível de pós-graduação; desenvolvimento de um espaço de
troca de conhecimento; e prestação de serviços à comunidade46. A Sociedad Central de
Arquitectos (SCA) mantinha o prestígio de ser a instituição mais antiga de arquitetura do país,
e atuava com influência no debate público sobre habitação e cidade. Associação civil sem
função sindical ou de regulação profissional, a SCA reuniu diferentes setores políticos e
desempenhou uma série de relevantes atividades políticas e sociais durante a ditadura militar,
tornando-se, com a progressiva abertura dos anos 1980-1981, uma espécie de “base ética dos
arquitetos”47. Ao mudar-se para o CESCA, o DACH atualizava seu nome para Programa de
Estudios Históricos de la Construcción del Habitar (PEHCH) que, com o tempo, incorporaria
novos integrantes, como Graciela Silvestri, Adrián Gorelik e Alejandro Crispiani. O novo
43
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Entrevista com Jorge Francisco Liernur em 16 de setembro de 2016 e 3 de julho de 2019.
45
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nome seguia a ênfase veneziana na história, também suprimindo as noções de análise e de
crítica. Mas, diferentemente do IUAV, incluía a ideia de habitar. De acordo com Liernur:
Havíamo-nos aproximado muito do A esfera e o labirinto, “O ‘projeto’ histórico”, os distintos
temas foucaultianos que haviam passado ao redor dos venezianos, então a ideia também tinha
algo de Heidegger, o habitar. Tínhamos claro que a ideia de habitat parecia muito antiga,
muito genérica. Habitar, como verbo, nos parecia mais amplo, mais dinâmico e menos
vinculado sobretudo com velhas noções de planejamento, ou temas que vinham da biologia.48

O termo habitat, ao qual o PEHCH se opunha, era comum em diferentes círculos
arquitetônicos e de planejamento nos anos 1970 e 1980 – incluindo os próprios Taller Total
(1970-75) e TANAPO (1974). Internacionalmente, cabe mencionar a primeira Conferência
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat I), realizada em Vancouver, em
1976, e a fundação do programa ONU-Habitat, dois anos depois. O texto de fundação do
próprio CESCA, publicado na seção a/ctualidad da revista A/mbiente, entendia que a prática
professional do arquiteto dá, “como resultado, o produto social chamado Habitat”, e o objetivo
do centro seria “o desenvolvimento dos temas que configuram o Habitat e as políticas
nacionais”49. No entanto, mais do que explicitar divergências com Solsona ou Díaz, ou com
outros membros da SCA, os integrantes do DACH e do PEHCH estavam disputando o campo
historiográfico estabelecido na Argentina, formado por outros atores e nucleados ao redor de
ainda outros centros e instituições. Se, no primeiro ciclo de pesquisas, dedicado à Biblioteca
Nacional (1980-1982), essa disputa pode não estar tão evidente, as pesquisas que se inauguram
em 1982, com a fundação do DACH, marcam com clareza a distância com relação à produção
historiográfica argentina dominante.

Contra uma unidade nacional e americana
Como vimos no primeiro capítulo, o campo historiográfico argentino em arquitetura havia
entrado em crise por volta de 1970, após uma década de intensa produtividade. Marcada pelo
esvaziamento do Instituto de Arte Americano (IAA) e pelo fechamento definitivo do Instituto
Interuniversitário de Historia de la Arquitectura (IIDEHA), essa crise implicou no
encerramento de uma série de linhas de pesquisas, publicações e de interlocuções com
pesquisadores de outros campos e países. Mas, já nos anos seguintes, o campo historiográfico
começava a se rearticular. Em 1973, o Departamento de História da Arquitetura da
Universidade Nacional do Nordeste (UNNE) lançava a revista DAN, sob direção de Ramón
Gutiérrez, rapidamente atualizada para DANA – Documentos de Arquitectura Nacional y
Americana. E, em 1974, a revista summa começava a lançar os fascículos summa/historia, sob
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direção de Marina Waisman, que seriam reunidos em formato de livro quatro anos depois50 e
configurariam “o relato principal da história da arquitetura argentina por um longo período”51.
A consolidação institucional da rede de autores envolvidos com a DANA e a summa/historia
se deu em 1978, com a fundação do Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la
Arquitectura y del Urbanismo (IAIHAU), que incorporou a DANA como sua revista
orgânica52. O Instituto se propunha a realizar o “levantamento sistemático de nosso
patrimônio arquitetônico” e, “como uma extensão lógica das tarefas de pesquisa, numerosas
equipes do instituto em todo o país estão trabalhando na resolução de projetos de preservação
ou restauração”53. Como vimos, o conselho diretivo do IAIHAU incluía figuras de várias
regiões do país, como Marina Waisman e Rodolfo Gallardo (Córdoba), Alberto Nicolini e
Carlos Paolasso (Tucumán), Federico Ortiz e Alberto de Paula (Buenos Aires), Raúl Gomez e
Roberto Cova (Mar del Plata) além de Ricardo J. Alexander e do próprio Ramón Gutiérrez
(Resistencia) – vários deles com papel fundamental na redação da summa/historia.
Não se tratava de um campo sem fissuras, afinal, como comentam Gorelik e Silvestri, a própria
Waisman, em uma espécie de vida dupla, introduzia muito do debate teórico-crítico
internacional através da revista summarios – apenas para ser, em seguida, “denunciada por
Gutiérrez e pela DANA como nova encarnação do espírito colonial das elites argentinas”54. Em
todo caso, na DANA, no IAIHAU, na summa/historia e nos diversos encontros, seminários e
publicações promovidos por este grupo, havia um interesse quase ubíquo na busca pela
identidade argentina e latino-americana – encarnada na ideia do “próprio”. Essa busca era feita
através da aliança entre história e patrimônio, e se colocava contra uma modernidade
percebida como estrangeira e colonialista55. A busca por uma identidade latino-americana é
extremamente persistente no continente, e tem uma história que não cabe recuperar aqui.
Podemos pontuar, ainda no século XIX, as interpretações (não necessariamente adequadas)
da obra do cubano José Martí e sua busca por uma “nação latino-americana”, a Latinoamérica;
ou os esforços, ao longo do século XX, do mexicano Leopoldo Zea em reconhecer uma unidade
cultural latino-americana em diversos campos artísticos56. Em todo caso, a defesa de Gutiérrez
para recuperar a “Pátria Grande”, já explícita na apresentação da revista DANA, em 1975,
definiria o tom de muito do debate historiográfico naqueles anos57. Como comenta Shmidt,
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não é casual que os debates em redes como o IAIHAU girassem em torno do Barroco e do
neocolonial58. Afinal, foi justamente com os processos de independência, a fragmentação
política do continente e a importação do “estrangeiro” ecletismo que a América Latina teria
perdido sua identidade.
Na virada dos anos 1970 a 1980, esta rede foi capaz de promover eventos com grande
dinamismo – o que representou uma alternativa importante em um cenário universitário
extremamente esvaziado, particularmente no campo da história da arquitetura. Podem ser
destacados, além das jornadas regulares do IAIHAU, o Congreso de preservación del
patrimonio arquitectónico y urbanístico Americano (1980) e o Reflex 81: Reflexiones sobre
arquitectura nacional (1981). É também desse período a série Patrimonio arquitectónico de los
argentinos59, colaboração entre IAIHAU e SCA, e o monumental Arquitectura y urbanismo en
Iberoamérica de Gutiérrez60. Em mais de 700 páginas, o livro compreendia os quase 500 anos
de arquitetura de toda a região, concebendo a “América como um projeto de ‘Pátria Grande’
e seu destino em um horizonte que potencializa nossa indubitável unidade cultural”61.
O tema da identidade da arquitetura latino-americana se constituiria de modo central ao longo
da década de 1980, e não há dúvidas que Gutiérrez foi seu promotor mais engajado. Alberto
Petrina (também particularmente envolvido com o tema) reconheceria Gutiérrez como o
“indiscutível e incansável pioneiro ideológico deste esperançado ressurgimento da consciência
arquitetônica ibero-americana”62. Seu projeto pode ser encontrado em apresentações como,
por exemplo, “Arquitetura e Identidade” (CAyC, 1983) e “A contribuição da arquitetura
Latino-americana para a formação da nossa Identidade Cultural” (Jornadas do IAIHAU,
Rosário 1985) publicadas em Arquitetura latino-americana: textos para reflexão e polêmica63.
Pode ser encontrado também em artigos como “A omissão como forma de dependência
cultural”64, “Identidad en la arquitectura argentina”65 e “Transculturación, rupturas y
persistencias en la identidade arquitectónica americana”66, entre tantos outros. Em um texto
de 1985, Gutiérrez era claro: “Acreditamos [...] que a arquitetura preservada constitui um
documento excepcional de nossa memória histórica e, por isso, ela é crucial na capacidade de
construção de nossa cultura nacional”67. No mesmo ano, era fundado o SAL – Seminario de
58
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Arquitectura Latinoamericana (com fundamental participação de Gutiérrez), que nuclearia,
nos anos seguintes, alianças entre patrimônio, história e projeto arquitetônico direcionadas à
resolução de problemas especificamente arquitetônicos.
Entre final dos anos 1970 e princípio dos 1980, havia, naturalmente, abordagens distintas e
menos militantes em relação à busca por uma identidade nacional. A própria Marina
Waisman, a despeito de suas iniciativas no campo do patrimônio e de seus papeis institucionais
(no conselho diretivo do IAIHAU, na summa e na summa/história, por exemplo), estava mais
envolvida com a crítica, de origem puro-visibilista ou fenomenológica, do que propriamente
com uma construção historiográfica particular. Jorge Gazaneo (que na altura era diretor do
esvaziado IAA), Mabel Scarone e Horacio Pando, que haviam sido fundamentais na renovação
do IAA nos anos 1950, também continuavam produzindo. Os dois primeiros tendo realizado,
desde aqueles anos, importantes contribuições sobre arquitetura rural e industrial e, o último,
sobre arquitetura educacional e desportiva. Havia ainda outras perspectivas, como os textos de
Rafael Iglesia e Mario Sabugo no jornal Clarín, em que (principalmente o segundo) abraçavam
o comum e o ordinário em chave venturiana68. Em todo caso, durante o início dos anos 1980,
havia uma evidente predominância das perspectivas avançadas pelo IAIHAU, centradas no
tema da identidade nacional (subentendido, aí, tratar-se dos setores populares da nação, e não
das elites econômicas ou culturais). Foi em franca oposição aos supostos teóricos do campo ao
redor do IAIHAU que o departamento de história da Escuelita se constituiu – denunciando a
operatividade de sua história orientada à preservação patrimonial, e à falsa unidade (nacional
ou latino-americana) promovida por suas narrativas identitárias. Este campo seria referido,
justamente, como o Nacional y Popular69.
Mas as posições nem sempre eram livres de ambiguidades. No artigo “¿Post?:Modernismo”,
publicado em 1981, que comentamos no capítulo anterior, Liernur fazia uma crítica a qualquer
pretensão à unidade no campo da arquitetura, seja através do mito do funcionalismo, seja
através da retomada de um suposto passado orgânico, interditado pela modernidade70. A
incompatibilidade com o campo historiográfico conformado ao redor de Gutiérrez não
poderia ser mais clara. Mas neste mesmo artigo, quando Liernur se voltava à cultura
arquitetônica na Argentina, e sintomaticamente sumiam as notas de rodapé, o argumento dava
uma volta. Ele escrevia que se há coerência no ambiente norte-americano ao realizar a ruptura
com a tradição, esta atitude seria “simplesmente nefasta” na Argentina: “Nossos grandes nós
culturais, se alguma esperança têm de serem desatados, esta se situa no campo da
continuidade, da maturação, da decantação, da acumulação, da permanência”71. Liernur
68

SILVESTRI, Graciela. Historiografía y crítica de la arquitectura. In: LIERNUR, Jorge Francisco; ALIATA,
Fernando (Orgs.). Diccionario de Arquitectura en la Argentina: estilos, obras, biografías, instituciones y
ciudades, Buenos Aires: AGEA, 2004, vol. 3 (e-h), p. 160–171.
69
GORELIK, Adrián; SILVESTRI, Graciela. “Lo nacional” en la historiografía de la arquitectura en la
Argentina: el peso de una tradición. In: GUGLIELMI, Nilda (Org.). Historiografia Argentina 1958-1988:
una evaluación crítica de la producción histórica nacional. Buenos Aires: Comite internacional de
ciencias historicas, comite argentino, 1990, p. 174–185.
70
LIERNUR, ¿Post?:Modernismo. 1981, op.cit.
71
Ibid., p. 66.

216

continuava: “o rico e complexo caudal de experiências da Modernidade [...] constitui, ao
contrário, um valioso patrimônio onde se pode apoiar e é nele, precisamente, onde nossa
prática pode encontrar sua própria identidade”72. Por fim, reconhecendo a própria contradição
e “debilidade crítica”, Liernur denunciava o custo social do “‘divertido’ carnaval estilístico”
promovido por “pensadores de laboratório como Eisenman e Gandelsonas”73. Seus
experimentos, no limite do frívolo, poderiam ser admiráveis nas “escolas yankees”, mas, “para
um latino-americano como quem escreve [...], não tem outro sentido além de ocultar um novo,
e não precisamente loosiano, crime”74.
Ao defender a busca pela própria identidade na decantação do patrimônio; a cisão de projetos
e valores entre Estados Unidos e América Latina; e a vigência da negação moral do supérfluo
(antes lida como ideologia funcionalista), Liernur certamente embaralhava os pontos de vista.
Não à toa, é justamente sobre este trecho que Díaz escreve: “concordo com Pancho Liernur
[...], somos um país de quatrocentos anos e esta é nossa relação com a história”75. Para Díaz,
diferentemente de outros países, com dois mil anos de história, na Argentina seria preciso
manter o fio da própria tradição76.

Novas miradas, outras histórias
Em todo caso, o projeto historiográfico reunido na Materiales parecia claro: conquistar uma
autonomia da história contra qualquer tipo de operatividade (vinculada ou não ao
patrimônio), incorporar perspectivas teóricas advindas de diferentes campos disciplinares, e
trabalhar com uma rigorosa atenção às fontes primárias. Como vimos, esse projeto se deu, por
um lado, através da incorporação de perspectivas trabalhadas em Veneza, que também buscava
romper o vínculo entre história e preservação (dominante nos departamentos italianos de
história da arquitetura77), reivindicavam uma rigorosa abordagem filológica e incorporavam
referenciais diversos, da filosofia e literatura à psicanálise e à economia política. Por outro lado,
o projeto da Materiales se deu pela interlocução com uma série de intelectuais de esquerda
sediados em Buenos Aires. Entre eles, destacam-se os vinculados à Punto de Vista: revista de
cultura, como Beatriz Sarlo, Jorge Dotti e Hugo Vezzeti, que ministraram cursos para os
membros da Materiales ainda, em 1982. A Punto de Vista havia sido fundada em 1978 por exintegrantes da revista Los Libros (1969-1976) como um espaço onde se discutiam e difundiam
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ideias político-culturais de esquerda, principalmente a partir da crítica literária78. E, à medida
que regressavam do exílio no México, autores como Oscar Terán e José Aricó (que havia
participado da revista Pasado y Presente) também viriam a ministrar cursos junto ao PEHCH,
já fora da Escuelita. Com o fim da ditadura militar, vários desses personagens criariam o Club
de Cultura Socialista. Tratava-se de um ambiente efervescente de resistência cultural,
autocrítica revolucionária e revisão da história cultural na Argentina.
Já no primeiro número da Materiales, o ciclo “Instrumentos para a crítica” propunha uma
“ampliação do horizonte metodológico mediante imprescindíveis aportes extra disciplinares”.
Essa multiplicidade de instrumentos era relevante porque, como Liernur já havia afirmado em
seu curso de 1979, “quando a arquitetura se critica a si própria mediante seus próprios meios
[...] elude-se a crítica desde fora da arquitetura, que é a única crítica válida. Ao criticar a si
própria, em geral, ela regenera velhos mitos, ou [cria] novos”79. Nesse ciclo, Sarlo ministrou
cursos de literatura, interessada na revisão das vanguardas argentinas e em suas relações com
temas da cultura arquitetônica e urbana; Dotti apresentou temas de Kant, Hegel e a “‘crise da
razão’ contemporânea”; Vezzeti trabalhou com Freud e Foucault; e Reggy Serebriany
apresentou os últimos textos de Freud. Em seguida, Carlos Altamirano apresentou temas de
Pierre Bourdieu, Raymond Williams e Adorno; Aricó trabalhou com Marx, Gramsci e
Benjamin; e Terán com Nietzsche e Foucault. Para além destes autores, a revista Materiales
citava ainda a importância dos “enfoques historiográficos” de Eric Hobsbawm, E. P.
Thompson e Carlo Ginzburg; e “a semiologia derivada do formalismo russo” de Victor Erlich
e Viktor Shklovsky.
Como lembra Ballent, era, de fato, um momento de formação intelectual e ampliação dos
horizontes teóricos dos integrantes da Materiales para além dos limites disciplinares da
arquitetura80. Interessando-se pelas relações entre o ambiente construído e várias outras áreas
de conhecimento, havia, também, uma ressonância da reivindicação tafuriana pela história
tout court, sem qualificativos. Mas a interlocução com os intelectuais argentinos também
contribuía para que se trabalhasse com autores ausentes do universo de referências venezianas,
como Williams e Bourdieu; e, ao mesmo tempo, ampliava um campo de problemas fora dos
interesses de Tafuri e do IUAV, como a relação centro-periferia e a própria ideia de América
Latina81.
No terceiro número da Materiales, que marcou a passagem da Escuelita ao CESCA, a
abordagem historiográfica compartilhada pelo grupo é esmiuçada: o ambiente construído era
compreendido como manifestação material das formas de prática social, com a superposição
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dos projetos de diferentes interesses setoriais e individuais em conflito. Ou seja: recusava-se a
ideia de um poder único, centralizado e dominador, em favor de um sistema de poderes que
atravessava toda a sociedade82. Em “O ‘projeto’ histórico”, Tafuri já assinalava que o “poder é
ele mesmo plural: atravessa classes sociais, ideologias e instituições cortando-as
transversalmente”83. E a “própria Arquitetura, como uma instituição, está longe de ser um
bloco ideológico unitário”84. Na entrevista que concedeu em Buenos Aires, em 1981, Tafuri
retomou a ideia:
No que se refere ao poder, creio poder assumir em parte, não digo todo, senão em parte, as
formulações que Michel Foucault fez sobre estes temas. Neste sentido, vou comprovando
cada vez mais nas pesquisas que estamos fazendo que não existiu jamais – nem no século
XVI, nem no século XV, nem no Medievo – um poder concentrado em um só lugar. Existe
esta ideia de um poder [...] que olha, de um poder que está em um ponto. É uma representação
ineficaz e impotente; no entanto, parece cômoda [...]. Na realidade, o que domina não é um
poder, mas um sistema de poderes (estratégias de poder, linguagens de poder) que nos
atravessam.85

Pulverizado na sociedade, este sistema de poder implica em uma materialidade específica que
se constitui a partir de suas tramas e relações. De volta a Buenos Aires, à Materiales nº 3:
Em geral, os modos de habitar expressam relações de dominação. Vale dizer que a
organização dos lugares não faz senão sancionar materialmente compromissos
intersubjetivos, historicamente transitórios, que uns setores, extratos, classes ou indivíduos
conseguem impor mediante coerção ou consenso ao resto da sociedade.86

Esse ambiente construído era dividido em uma produção ‘alta’, significativa no plano da
evolução linguística e amplamente estudada pela história da arquitetura; e uma produção
‘baixa’, que representa o conjunto do ambiente construído, estudado de modo quantitativo
por outras disciplinas, como o urbanismo e a sociologia, mas em geral negligenciado pela
história da arquitetura. “A hipótese em que se assenta o Programa supõe a existência de
relações de transformação mútua entre os dois tipos de produção”87. Nesse sentido, o grupo
(ainda que com diferenças internas) interessava-se não apenas por palácios e catedrais, mas
também por galinheiros e abrigos de bicicleta, buscando sempre os indícios dessa mútua
constituição.
Apesar do estudo de edificações tradicionalmente pouco valorizadas pela historiografia, a
arquitetura não deveria ser compreendida apenas como um conjunto de construções – mas
como uma instituição, conforme já previsto em “¿Post?:Modernismo”, de 198188. Na nota à
segunda edição de Teorias e história da arquitetura, Tafuri já insistia na leitura da “arquitetura,
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como instituição”89 ou “enquanto disciplina”90. Quando Liernur escrevia que no Renascimento
se deu um uma maneira absolutamente sem precedentes “de definir, relacionar, justificar e
designar protagonistas”91, fazendo nascer a própria “Arquitetura” como instituição, sua leitura
estava certamente alinhada aos trabalhos de Tafuri. Contudo, em “¿Post?:Modernismo”, sua
nota de rodapé que define o termo “Instituição” remete ao Conceptos de sociologia literária de
Sarlo e Altamirano (“um texto sobre o qual se apoiam não poucas das categorias utilizadas no
presente ensaio”92), muito mais preocupado no papel das instituições para a formação do gosto
conforme explorado por Pierre Bourdieu93. Em todo caso, no programa institucional do
PEHCH, publicado na Materiales nº 3, o termo assumia um acento particularmente
foucaultiano (o que demostra o ecletismo conceitual do grupo, inclusive para os mesmos
vocábulos):
Como sucede com outros âmbitos, na medida em que se complexificam seus requerimentos,
as comunidades tendem a gerar um corpo especial de ‘saber’ com os objetivos de controlar
os comportamentos deste setor da prática humana. Chegando a um certo estágio de seu
desenvolvimento, este corpo de saber se organiza como uma Instituição, ou seja, estabelece
as condições do ‘falso’ e do ‘correto’ e com isso sanciona regras, aceita agentes e constrói
genealogias [...]. O papel das práticas institucionais é a regulação dos comportamentos e o
conjunto das ações que participam na construção do habitar.94

Nesse sentido, a ideia de que a arquitetura é uma “disciplina” (um campo de saber ou um corpo
de conhecimento com leis internas construídas historicamente, como Rossi e Díaz a
entendiam) é sobreposta ao reconhecimento de uma relação de poder em sua base. A ideia de
instituição, portanto, permite entender a disciplina como um verbo (e não apenas um
substantivo), abrindo a pergunta sobre os modos em que a arquitetura contribui para
disciplinar a sociedade. Em 1985, a pergunta era formulada por Liernur em nome do PEHCH:
“quais papeis jogam as configurações do habitar – materializadas ou apenas imaginadas – no
infinito processo de exercício e transformação das técnicas de dominação?”95. Ainda que não
fosse uma orientação unânime, vários grupos de estudos do DACH, ainda na Escuelita,
estavam fortemente marcados por esta pergunta e pela orientação foucaultiana da qual
provinha. Já articulados na Materiales nº1, destacam-se “O parque metropolitano 1870-1930”,
“O espaço das ferrovias”, “Os espaços da educação” e “Os espaços da loucura”, coordenados
por Pablo Pschepiurca, Jorge Samandjian, Marcelo Gizzarelli e Marcelo Cuenca,
respectivamente. As descrições das pesquisas incluíam, como na pesquisa sobre a Biblioteca
Nacional, uma série de abordagens diferentes, como o estudo da legislação, de corpos técnicos,
comitentes, tecnologias, movimentos culturais e circulação de ideias.
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Além desses dispositivos (ou estratégias, como Tafuri os chamava), o tema da habitação se
tornou central para os integrantes do PEHCH, e seria posteriormente desenvolvido,
principalmente, por Liernur e Ballent96. O estudo da casa como “espaço disciplinar” – uma
tendência recorrente em vários circuitos intelectuais, entre os anos 1970 e 1980, sobretudo à
respeito da moradia operária97– está particularmente explícito em um texto de Pschepiurca,
chamado “La construcción del habitar”, escrito na terceira pessoa como representação do
programa de mesmo nome98. Nele, Pschepiurca escreve que a necessidade de ordenar e
disciplinar surge com a multiplicação da força de trabalho, decorrente da imigração em massa,
e o nascimento da categoria de multitud. Daí, teriam ocorrido deslocamentos de setores
populares do centro à periferia metropolitana, a criação e distribuição de equipamentos e a
transformação da casa em mercadoria. Associada ao higienismo, a instituição arquitetônica
seria então “convocada” para dar forma a essas transformações, ao mesmo tempo que
“validade intelectual e científica”99. Nesse processo, a casa teria papel central no
estabelecimento do normativo na vida social e nas grandes dinâmicas econômicas do processo
de modernização da cidade100. O plano de trabalho do PEHCH para o triênio a partir de 1983
era formulado justamente em torno de “Estudos sobre a modernização na Cidade de Buenos
Aires: 1880-1960”101. E diversos produtos seriam publicados na Materiales seguinte, de número
4, no número 91/92 da summarios de julho/agosto de 1985 (que pode ser considerada “a edição
póstuma da Materiales”102), e nas jornadas de debate Metrópolis y nuevas condiciones de vida
1880-1930, realizava em colaboração com a comissão de desenvolvimento urbano e regional
do CLACSO – Conselho Latino-americano de Ciências Sociais103. O quinto e último número
da Materiales, de março de 1985, foi realizado com editoração profissional da Ediciones “La
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Unión”, com patrocínio de editoras e livrarias e sem distribuição comercial. Organizado por
Mercedes Daguerre, o número foi dedicado integralmente às atividades do departamento de
história do IUAV (onde Daguerre estava estudando), com traduções de pesquisas de seus
membros e entrevistas inéditas a Tafuri, Rella, Cacciari e Dal Co. O número constitui um
documento relevante sobre o próprio IUAV, além de expressar este importante canal de
circulação de ideias entre Veneza e Buenos Aires.

Leituras de Tafuri: representação e fecundidade
No texto de apresentação do projeto institucional do PEHCH, a definição de crítica é
reveladora dos métodos e objetivos das pesquisas realizadas sobre as casas, escolas, hospícios
ou parques104. Retomando Benjamin, o texto afirma que a crítica “se move a contrapelo da
história”, e seu objetivo é “impedir a consolidação das representações (conjunto de
construções, conceitos e projetos articulados segundo determinadas matrizes de sentimento)
do ambiente construído que se colocam como obstáculos a uma melhor condição de vida”105.
Por um lado, esta passagem insinua a rejeição da ideia de ideologia, substituindo-a pela de
representação. Por outro, explicita que o papel do historiador é escolher quais representações
desmontar em busca de “uma melhor condição de vida”.
Em relação à rejeição da ideia de ideologia, cabe retomar rapidamente as transformações no
pensamento de Tafuri sobre seu significado e produtividade. Afinal, apesar das diversas
interlocuções locais, e as leituras em primeira mão de autores como Walter Benjamin,
Raymond Williams e Michel Foucault, o italiano continuava sendo a principal referência
teórica para o grupo de historiadores. Na nota à segunda edição italiana de Teorias e história
da arquitetura (incluída na tradução ao espanhol que circulava em Buenos Aires), Tafuri
esclarecia a definição do termo: “Talvez não seja supérfluo reiterar que usamos o termo
ideologia em seu significado específico: como uma estrutura, portanto, da falsa consciência que
os intelectuais apresentam aos sistemas dominantes”106. A ideia de falsa consciência, de fato,
atravessa um grande número de autores que dialogam com o pensamento marxista desde A
Ideologia Alemã, de Marx e Engels – em que era expressa, frequentemente, como “ilusões do
conhecimento”107.
Em 1969, no contexto de sua colaboração com a revista marxista Contropiano, Tafuri escreveu
o seu famoso ensaio “Per una Critica dell'Ideologia Architettonica”. Este texto seria traduzido
ao espanhol em 1972 pela editora Gustavo Gili (que tinha forte presença em Buenos Aires),
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junto a um texto de Cacciari e outro de Dal Co108. No ano seguinte, o ensaio seria ampliado e
publicado em formato de livro, com grande difusão internacional109. Como esclarece Aureli, o
contexto da publicação original era de oposição ao reformismo italiano (em consonância com
o movimento Operaista) e, ao mesmo tempo, de reavaliação da função dos intelectuais no
contexto da luta de classes110. O texto de Tafuri recuperava as conotações ideológicas das
vanguardas modernas, entendendo-as como pré-figuração e naturalização dos efeitos gerados
pelo desenvolvimento capitalista. A expressão “crítica à ideologia”, cunhada por Mario Tronti,
era utilizada por Tafuri como um projeto de “(re)historicizar os processos e formas através das
quais o conteúdo do trabalho intelectual sempre foi estruturalmente ligado às condições
colocadas pela evolução de possíveis economias políticas”111.
Mas, já em 1975, em uma passagem do texto “Arquitetura e historiografia”, (incorporada em
1979 a “O ‘projeto’ histórico”) Tafuri escrevia que,
Definir simplesmente a ideologia como expressão de falsa consciência intelectual é, no
mínimo, inútil.
Nenhuma obra, nem mesmo a mais insignificante e sem sucesso, consegue ‘refletir’ uma
ideologia preexistente a ela. As teorias sobre ‘reflexo’ e ‘espelhamento’ dão o assunto como
encerrado. Mas o ‘descarte’ que a obra efetua com respeito ao outro de si é, por sua vez, repleta
de ideologia: mesmo que suas formas não sejam completamente dizíveis.112

Neste momento, portanto, já é possível identificar a busca por uma redefinição de ideologia
através da recusa tanto da possibilidade de uma obra “refletir” uma ideologia dominante, como
de colocar-se, como historiador, fora dela. Em “O ‘projeto’ histórico”, Tafuri retornaria a esta
última impossibilidade, afirmando que “a linguagem da crítica, a linguagem que deveria
‘deslocar e quebrar pedras’, é ela mesma uma ‘pedra’”113; e que a “‘verdadeira história’ não é
algo que se encobre no manto das ‘provas ideológicas’ indisputáveis, mas que reconhece a sua
própria arbitrariedade, e que vê a si própria como um ‘prédio inseguro’”114. A despeito destas
reelaborações, é justamente a conexão entre “crítica da ideologia” e “falsa consciência”, que
marcaria grande parte da recepção internacional de sua obra. Mas como Tafuri lembraria a
Joan Ockman, o contexto histórico de 1973 não é o de 1980, que não é o de 1985, e melhor
seria chamar, “a isto que chamamos de ideologia”, de “representação”115. Na entrevista coletiva
concedida em Buenos Aires, em 1981, Tafuri já criticava o “rótulo vago e impreciso de ‘crítica
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da ideologia’” que muitos, frequentemente de origem anglo-saxã, utilizavam para
compreender (e simplificar) seu trabalho. Ele continuava, com raro didatismo:
Já faz muito tempo que a ideologia, pelo menos a mim, não me interessa. Tratarei de me
explicar.
Geralmente, damos ao termo ‘ideologia’ uma interpretação baseada em Lukács - clássica,
digamos – que é aquela da falsa consciência. Pois bem, se falamos em falsa consciência
intelectual, a pergunta é qual seria a verdadeira? O termo falso implica seu oposto, a falsidade
implica a verdade. Na verdade, ser profundamente nietzschiano significa estar convencido
da desaparição de qualquer conceito de verdade, por isso acho que o conceito de ideologia
como falsa consciência é uma contradição em si mesma. Devemos, em consequência, colocar
o discurso ao contrário e ver que dentro desde termo está insinuado algo de ‘católico’. Para
eliminar este obstáculo, podemos nos referir a algo mais simples e falaremos então de
‘representações’. Estas me interessam. Mas, agora, vejamos o que elas são. Sabemos que as
sociedades têm a necessidade de representações, mas estas nem sempre foram descritas,
arquiteturizadas, desenhadas, pintadas. Muito frequentemente, as representações estão
escondidas dentro de outras práticas e formam um substrato que é comum a todos os
indivíduos: o código intersubjetivo de uma sociedade ou de um grupo social. Podemos
entendê-las como lentes não necessariamente deformantes através das quais se vê a
realidade.116

Colocando-se contra qualquer conceito de verdade, Tafuri estava em sintonia com o debate
italiano sobre a crise da razão, comentado no capítulo anterior, que atravessava diferentes
círculos intelectuais do país. No entanto, na última frase da passagem acima, pode-se
argumentar que se mantem um entendimento de verdade implícito na ideia de “realidade”.
Inacessível sem uma lente para olhá-la, mas mesmo assim existente. O trabalho do crítico
parece não mais o de descobrir a verdade por trás da ideologia, mas a de descobrir as
representações “escondidas” nas práticas concretas, assim como os sistemas de poder que as
sustentam.
Neste sentido, parece haver uma clara continuidade da ideia de crítica da ideologia (e mesmo
de falsa consciência) em sua noção de representação. A esse respeito, é possível seguir a leitura
que Ballent faz dos comentários de Teyssot sobre Tafuri, segundo os quais ele não teria sido
capaz de compreender cabalmente Foucault e, sem aproveitar sua enorme abertura intelectual,
nunca teria abandonado completamente noções como ideologia e utopia117. De fato, a cultura
italiana (incluindo o IUAV) esteve bastante atenta aos debates intelectuais franceses dos anos
1960 e 1970, mas com uma recepção que variava entre a cautela e a recusa. Este foi o caso para
pensadores como Deleuze, Derrida e Barthes (com quem Tafuri já vinha duramente debatendo
desde Teorias e história da arquitetura). Como lembra Teyssot, dos textos reunidos em O
dispositivo Foucault, apenas o dele próprio havia sido favorável às contribuições de Foucault e
Deleuze - em oposição aos de Tafuri, Cacciari e Rella. O próprio “O ‘projeto’ histórico”,
seguindo Cacciari, esconderia ataques a Foucault, Deleuze e Guattari118.
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De acordo com o próprio Tafuri, em uma carta de 1977, “Foucault e os outros são um pretexto,
obviamente; ao centro é a releitura – sempre e de novo – de Nietzsche/Freud/Wittgenstein”119.
Por outro lado, para Liernur, “O ‘projeto’ histórico” estaria marcado pelo “traumático
reconhecimento da separação entre ‘palavras’ e ‘coisas’”, um reconhecimento explicitamente
foucaultiano que constituiria o núcleo teórico da própria atividade crítica120. Talvez não se
tratasse, agora seguindo De Michelis, exatamente de um ataque ao campo intelectual francês,
mas de uma leitura particular, sempre mediada pelo pensamento crítico alemão de Nietzsche,
Heidegger, Adorno e Benjamin. De fato, para De Michelis, o “encontro entre Tafuri e Foucault
constitui um dos nós mais complexos da interpretação da filosofia da história de Tafuri”121. É
neste contexto de recusas, releituras e apropriações que, em “O ‘projeto’ histórico”, Tafuri
aproxima “ideologias e linguagem” de “‘pedras’ nietzschianas e ‘construções delirantes’
freudianas”122. É neste contexto, também, que se pode compreender a relação entre ideologia
e representação a partir de Freud, a despeito dos esforços de Foucault em demonstrar a
incompatibilidade entre a ideia de representação e a episteme constituída no final do século
XVIII123.
Em Buenos Aires, essas ambiguidades se dariam tanto pela leitura particular que Tafuri estaria
fazendo de Foucault, como pela leitura dos argentinos dos vários intelectuais do IUAV sem
considerar, necessariamente, algumas sutilezas de suas diferenças internas e transformações
no tempo124. Para aprofundar a complexidade desta circulação de ideias, a revisão do conceito
de ideologia foi realizada, como já comentamos, em paralelo a autores fora do horizonte
intelectual de Veneza, como as transformações da noção de falsa consciência propostas por
Raymond Williams. Gorelik lembra:
como forma de complementar nossos estudos dos críticos de Veneza, foi muito
importante o ‘materialismo cultural’ de um autor que eles não utilizavam, Raymond
Williams, que oferecia uma via metodológica diferente para superar as alternativas
limitantes estrutura/superestrutura ou verdadeira/falsa consciência, mostrando o
rendimento de um trabalho crítico de recomposição das relações entre o mundo das
ideias e o mundo das transformações materiais.125
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São nessas condições que se pode compreender, por fim, a manutenção da ideia de ideologia
para a definição de representação que Liernur formulava em 1985. Abraçando as pesquisas de
orientação foucaultiana comentadas acima (de escolas e hospícios como dispositivos
disciplinares) e, ao mesmo tempo, utilizando uma categoria conceitual (a representação)
rejeitada pelo próprio Foucault; insistindo na ideia de “falsa consciência” e, ao mesmo tempo,
negando qualquer possibilidade de verdade ou razão final. É Liernur quem escreve:
Terão reparado que nos referimos a "representações". Estritamente falando, devemos
sublinhar com um hífen o valor da transitoriedade que a palavra implica: re-presentações.
Ideologia como falsa consciência, então, na medida em que trata da construção de um sistema
de noções que justifica, silencia ou nega um sistema diferente de fatos a que se refere; mas
não como uma consciência errônea, presumindo a existência de uma verdadeira e, portanto,
de uma razão final.126

Retornando à passagem da Materiales mencionada no início do subcapítulo acima, o papel da
crítica não se resumiria a descobrir ideologias ou representações escondidas, como o analistahistoriador que não oferece soluções. Tampouco se trataria, apenas, de “descobrir a trama da
divisão do trabalho”127. Ao contrário, a crítica deve, ativamente, “impedir a consolidação das
representações [...] que se colocam como obstáculos a uma melhor condição de vida”128. Em
uma transcrição de um curso que Tafuri ministrou em Veneza em 1977, publicado na
Materiales nº1, ele dizia, mais uma vez retomando Freud:
Pois se é certo que as grandes ideologias são ‘construções delirantes’, e que o dever do
historiador é o da terapia, o de superar e mostrar de alguma maneira aquele delírio, também
é certo que seu objetivo não é o de curar alguém em particular em uma sociedade, mas
simplesmente passar de um delírio a outro, substituir uma construção delirante com outra
construção delirante: não há modo de construir história ou civilização senão com o arbítrio
[...], passando de um sistema arbitrário a outro sistema arbitrário.129

Mais à frente, Tafuri concluía seu raciocínio:
Se a história é uma construção arbitrária, e sobre isso não há dúvida, se substituo construções
arbitrárias por outros sistemas arbitrários, que parâmetro terei jamais a respeito do que estou
construindo? O termo fecundidade, justamente. Ou seja, somente os processos sociais que
aquela história distinta terá capacidade para colocar em marcha, em outras palavras, um
pragmatismo extremo.130

A tensão entre o engajamento da história (e por extensão da crítica) e sua autonomia parece
ter marcado a recepção do trabalho de Tafuri na Argentina. Em uma passagem da entrevista
que concede em Buenos Aires, o italiano explorava essa oposição:
Bem, é necessário que nos entendamos a respeito do termo ‘negativo’, porque se o usamos
unicamente com um significado repressivo ou - se me perdoem a tautologia – negativo, então
digamos que não nos interessa: não vejo que utilidade pode ter uma crítica colocada assim.
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Por outro lado, se se referem ao conceito de ‘destruição’ de Walter Benjamin, acho que talvez
nos entendamos melhor131.

Novamente: a crítica necessita uma utilidade, e o positivo se faz presente no interior da crítica
negativa. É através da metáfora que Tafuri explora, com seus interlocutores portenhos, a tensão
entre negatividade e produtividade do trabalho do crítico. O italiano propõe:
Em um quarto, no qual parecem não existir portas nem janelas, está o arquiteto. E em certo
momento a quarto começa a alagar. A operação da crítica consistiria nesta ação,
absolutamente disposta a afogar o personagem, não por maldade, mas para que aquele senhor
descubra que o quarto não tem paredes, nem pisos, nem teto. Em outras palavras, para que
se dê conta de que o quarto não existe. Parece uma imagem kafkiana, mas é real. Se aquele
personagem que está no quarto continua obstinado em acreditar que o quarto é verdadeiro,
ele se afogará. Mas, caso se dê conta de que tal quarto não existe é provável que, desesperado,
talvez no último momento, exclame: ‘mas este quarto não existe!’. E deste modo, obrigado
pela água, terá inventado um novo espaço. É claro que não me refiro a uma pessoa. Trata-se
de um trabalho larguíssimo que não corresponde à duração de nossa vida.132

Referindo-se a outra metáfora133, mas perfeitamente cabível à descrita acima, Tafuri se
perguntava: “Isto é negativo, é destrutivo, é positivo? Deixemos suspensas as perguntas”134.
Afinal, a “espessura metafórica” não poderia ser explicada sem reduzir-se a “algo infantil”135.
Mas, correndo o risco à infantilidade, parece explícito o papel positivo do crítico, que enche o
quarto de água e, com uma dose de violência, oferece as condições de possibilidade para que
arquiteto invente “um novo espaço”, chegue a uma síntese criadora e se torne “um
revolucionário exitoso”136. Para Alejandro Crispiani, que examina detalhadamente a metáfora
do quarto inundado, este “novo espaço” seria um direcionamento à componente de trabalho
concreto da arquitetura137. Apesar das transformações, Tafuri teria mantido seu entendimento,
baseado em Marx, de que arquitetura é um tipo dual de trabalho, tanto abstrato (apenas uma
ferramenta do capital), como concreto (uma atividade intelectual autônoma). Portanto,
contribuindo para a componente concreta do trabalho, a crítica acabaria por desempenhar um
“papel operativo, ainda que indireto e a partir de método inusual”138. Crispiani conclui: “Este
‘final feliz’ parece ser uma traição auto infligida a seu pensamento, à sua recusa de qualquer
síntese tranquilizadora e à radical negatividade de sua crítica”139.
Se o conceito de ideologia estava se alterando desde sua definição de “falsa consciência”, em
Teorias e história da arquitetura, abrindo-se para uma realidade estilhaçada, o conceito de
crítica operativa parecia seguir o mesmo caminho. Afinal, se todos, “querendo ou não [...]
131
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somo construídos e construímos, simultaneamente, esta imagem da realidade”140 que são as
representações; e se a história a se buscar é aquela de maior “fecundidade”, a partir de um
“pragmatismo extremo”, como distinguir operatividade de não operatividade? Também em
Teorias e história da arquitetura, em um capítulo chamado justamente “A crítica operativa”,
Tafuri estabelecia a definição do termo que seria amplamente repetida pela historiografia:
por crítica operativa se entende normalmente uma análise da arquitetura (ou das artes em
geral) que tenha como objetivo não uma advertência abstrata, mas a ‘projeção’ de uma precisa
orientação poética, antecipada em suas estruturas e originada por análises históricas dotadas
de uma finalidade e deformadas de acordo com um programa.141

Portanto, a censura de Tafuri dirigia-se à crítica que servisse a uma poética determinada: “para
que um arquiteto, em vez de fazer quadrados de uma maneira, os faça de outro”142. Esta
operatividade, ubíqua nas primeiras histórias da arquitetura moderna, de Pevsner e Giedion,
foi se transformando no pós-guerra, com Zevi e Argan, e se atualizando à medida que diversas
tendências historicistas emergiam no campo disciplinar, já nos anos 1960 e 1970143. Como
escreve Andrew Leach, tratava-se de uma crítica a “‘historiadores instrumentais’ [que]
disfarçavam-se de historiadores utilizando-se dos meios da história para prolongar sua prática
arquitetônica”144. E que “teriam deixado uma herança problemática para o presente ao se
valerem dos meios da história – livros, artigos, conferências – para exercerem a prática de
modo projetivo”145. Trata-se, portanto, de uma questionável aliança entre história e projeto,
mas certamente não de uma autonomia do historiador em relação ao campo social e político.
Já em “O ‘projeto’ histórico”, Tafuri escrevia: “seria inútil rasgar os métodos da ‘crítica
operativa’ – [mas] seria mais correto chamá-la de normativa”146. Na entrevista em Buenos
Aires, ele dava continuidade ao assunto: em “Teorias e história da arquitetura [eu] falava mal
da crítica operativa. Atualmente, sigo tendo a mesma opinião [...]. Só que agora não a chamo
mais de ‘operativa’, mas ‘normativa’ porque penso que esta crítica na realidade pretende dar
normas de comportamento”147. Por um lado, este deslizamento do operativo ao normativo
parece expressar que o interesse de Tafuri não era apenas o de criticar a história que justifica
“uma precisa orientação poética”148 (como escrevera em 1968), mas a história que justifica,
também, diferentes “normas de comportamento”. Por outro, é possível concebê-lo como o
reconhecimento de que toda crítica guarda uma componente de operatividade, e que a
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operação a ser criticada é apenas aquela que direciona a uma norma de comportamento - ou
que impede, na palavra dos portenhos, “uma melhor condição de vida”149.
Em Buenos Aires, a tensão entre autonomia e engajamento da história parece não ter passado
desapercebida. Por um lado, foi justamente a crítica à história operativa que serviu de
instrumento para que os integrantes do PEHCH disputassem o campo disciplinar, criticando
tanto o matrimônio entre história e preservação (e a suposta identidade resultante), como a
inundação de referências históricas nas páginas das revistas de arquitetura (e nas paredes da
própria Escuelita), associada à recepção do pós-modernismo. Por outro lado, na apresentação
do PEHCH publicada na revista summarios, Liernur sugeria um engajamento da história ao
afirmar que “a ‘negatividade’ da crítica histórica” pode, “quem sabe, ajudar na emergência do
novo”150.
Como vimos no capítulo anterior, a relação entre história e projeto resultou em uma poética
particular em alguns projetos de Liernur (como o concurso para o Colegio de Graduados de
Ciencias Económicas), que buscavam representar, em suas formas, as condições em que a
disciplina haveria chegado historicamente. Assim, condições ligadas ao silêncio, à ausência de
unidade e ao descentramento do sujeito engendravam decisões projetuais específicas. Mesmo
seus cursos de projeto na Escuelita, realizados em colaboração com Eduardo Leston,
procuravam no passado referências para um projeto contemporâneo, e poderiam ser
chamados, como o próprio Leston reconhece, de operativos151. Se a história era construída para
defender um projeto, ou o projeto era resultado de uma história que havia sido construída,
parece tratar-se de uma questão circular. Não à toa, Liernur explicava seus projetos de modo
curto ou irônico, e em pouco tempo decidiria dedicar-se integralmente à história. Caberia a
pergunta, portanto, sobre em que medida os projetos de Liernur não eram, eles mesmo,
operativos.
Em todo caso, outra pergunta permanece: não estaria também um autor como Gutiérrez
buscando desconstruir representações (imperialistas, colonialistas...) que, em sua perspectiva,
se colocavam “como obstáculos a uma melhor condição de vida”? Afinal, para ele, a
emancipação da América Latina estava interditada por uma persistente representação de
dependência cultural, que deveria ser prontamente desmontada. Sua construção
historiográfica também não estaria baseada no mesmo “extremo pragmatismo” que Tafuri
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defendia, ainda que por outros caminhos e fins – passar de uma construção delirante (a
dependência) a outra construção delirante (a unidade latino-americana)? Afinal, a
operatividade de Gutiérrez tampouco propunha o rebatimento da suposta identidade latinoamericana em formas específicas – e, inclusive, criticava a Escuelita e os trabalhos de Díaz por
fazê-lo152.
O problema talvez não fosse a existência de uma operatividade, mas a efetiva “fecundidade”
(ou produtividade) desta operação. Para Liernur, a história operada em direção à unidade da
cultura ou à identidade regional estaria fadada ao fracasso. Tafuri já criticava aqueles que se
mostravam “nostálgicos à ‘centralidade’”, afirmando que “no presente não há, realmente,
outras possibilidades além de recuperar a história que leva ao divórcio entre significante e
significado”153. Esta nostalgia à centralidade poderia tanto assumir a forma de Gutiérrez no
projeto de “Pátria Grande”, como a de Díaz em sua busca por “leis” permanentes da
arquitetura portenha. Poderia, inclusive, assumir a forma de Solsona na unidade do sujeito
criador – o arquiteto form-giver. Em todo caso, seria justamente a crítica à fecundidade (e não
mais à operatividade) de diversas construções historiográficas a qual Liernur se voltaria anos
depois. Em uma série de textos a partir dos anos 2000154, Liernur criticaria sumariamente do
Nacional y Popular ao regionalismo crítico, da modernidade apropriada às teorias póscoloniais, não pela operatividade (talvez inescapável) de suas formulações, mas por reconhecer
que iriam contra os seus próprios objetivos. Ou seja, por seus resultados mais absolutamente
pragmáticos. Para Liernur, todas estas construções (cristalizadas no mapa virado de TorresGarcía) apenas reafirmariam, paradoxalmente, o próprio poder externo, imperial ou colonial,
que estariam tentando descontruir155. O fato de serem operativas ou não, já não parece ressoar
em seus textos.

O discreto charme da arquitetura moderna
Este caminho estava sendo construído desde os primeiros anos 1980, no âmbito do PEHCH.
Como vimos no capítulo anterior, o artigo “¿Post:?modernismo” de Liernur seguia a
recomendação de “O ‘projeto’ histórico” de Tafuri, e buscava estourar a aparente unidade das
arquiteturas rotuladas como moderna e pós-moderna. Sua consequência era encontrar uma
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grande diversidade de experiências, rupturas e continuidades da arquitetura Europeia e norteamericana ao longo de todo o século XX. Contudo, na Argentina, para ele, não parecia haver
a mesma diversidade encontrada nos lugares chamados centrais. Já em seu trabalho sobre a
Biblioteca Nacional, no interior da Escuelita, Liernur se perguntava: “admitida a
multiplicidade de experiências do ‘moderno’ nas arquiteturas [das décadas de 1930 a 1960],
surge nítida uma pergunta: qual foi a imagem refletida [na Argentina] e como e porque se
operou esta seleção?”156. Em uma conferência realizada em 1982, também na Escuelita, Liernur
insistia: “não existe um movimento moderno, mas diferentes atitudes frente à
modernidade”157. Na Argentina, no entanto, haveria predominado a incorporação de correntes
específicas, sem a disseminação de experiências mais radicais ou que introduzissem
“distorções perversas”158 na arquitetura. A pergunta permanecia: “porque se produziu esta
escolha?”159. Sua indagação era, em realidade, uma oportunidade para rever respostas que
considerava simplistas, fundadas no “caráter argentino”, de “gente séria, introvertida”160.
Essa revisão chegaria a uma formulação estruturada no artigo “El discreto encanto de nuestra
arquitectura 1930-1960”, escrito em 1985 (enquanto Liernur estava pesquisando na
Universidade de Bonn, sob supervisão de Tilmann Buddensieg) e publicado no ano seguinte
na revista summa161. O artigo era “o produto de estudos, seminários e debates”162 que estavam
ocorrendo no PEHCH, e buscava “condensar algumas conclusões que começavam a se
assentar no marco do Programa”163. Ao publicá-lo na revista que continuava sendo a de maior
circulação no campo arquitetônico argentino, o grupo ampliava sua presença nos debates
sobre a historiografia da arquitetura. O artigo continuava partindo do reconhecimento da falta
de unidade da arquitetura moderna e afirmava que, se as historiografias das regiões centrais
deveriam lançar luz sobre as diversas experiências silenciadas pelas narrativas canônicas, de
Hitchcock a Benevolo, o mesmo não seria verdade para os ambientes periféricos. Na Argentina
haveria, de fato, uma relativa homogeneidade da produção moderna, fruto de uma eleição local
frente à multiplicidade de estímulos centrais. Não faria sentido, portanto, estudar o reflexo dos
resíduos de um centro estilhaçado, a procura de “pequenos Terragnis, Hilberseimers, Oliver
Hills [ou] Schindlers”164 locais.
Ao contrário, Liernur propunha estudar as disputas pela hegemonia, tanto das forças
socioculturais presentes nos centros emissores como nas sedes periféricas que informaram essa
eleição. Estudar, assim, como essas forças transformaram parcialidades culturais, de origem
externa, em um sentimento interno comum, e como esta vinculação produziu algo não
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existente previamente. Para isso, era preciso desmontar as historiografias da arquitetura
estabelecidas no ambiente argentino – “o paradigma narrativo”, que “nos impede de descobrir
elementos [do] passado que poderiam servir como chaves para compreender e transformar
nossa situação presente”165. Liernur, então, tomou como base a narrativa sobre o movimento
moderno que María Luisa Scalvini descreveu como uma série de precisas etapas dramáticas,
acrescentou duas etapas prévias, relativas à colonização, e introduziu um deslocamento
geracional, típico do tradicional esquema centro/periferia em que o segundo é um reflexo
atrasado e menor do primeiro166.
As etapas dessa narrativa, que Liernur reconhecia como hegemônica e que buscava
desconstruir, eram: b’) passado colonial integrado; a’) ruptura do equilíbrio com a conquista
ibérica; a) passado remoto de equilíbrio cultural popular (séculos XVII, XVIII e primeira
metade do XIX); b) ruptura e doença com o academicismo francês da segunda metade do
século XIX; c) indícios de reintegração com a tradição funcional britânica e dos pedreiros
italianos migrados; d) prefiguração culta, ainda que apenas formal, com o Art Nouveau e,
principalmente, com o Neocolonial; e) arquitetos pioneiros da década de 1930 (Prebish, Vilar,
Kalnay...); e f) mestres da geração posterior (Bonet, Ferrari, Williams...).
Liernur centrava suas análises nas premissas presentes nos pontos b a f. Assim, por um lado,
contribuía para a desmontagem da narrativa sobre o movimento moderno argentino
desenvolvido entre 1955 e 1966 por uma série de autores como González Capdevila, Jorge
Gazaneo e Mabel Scarone, Roberto Segre, Federico Ortiz, Marcelo Trabucco e, talvez
principalmente, Francisco Bullrich. Ainda que, importante ressaltar, Liernur desse
continuidade à dúvida de Bullrich a respeito da adjetivação das arquiteturas “argentinas” ou
“latino-americanas” – recusando a existência de algo essencial que as caracterizasse para além
de uma fronteira geográfica ou política167. Por outro lado, Liernur contribuía para a
desmontagem das narrativas sobre a arquitetura popular nos moldes propostos por Gutiérrez,
que se assentavam, também, sobre premissas de um passado integrado e uma ruptura eclética
do século XIX – ainda que as duas narrativas divergissem a respeito de uma posterior
reintegração moderna.
A partir daí, seriam vários os textos do grupo nucleado no PEHCH que trabalhariam na
desconstrução de tais narrativas (e na disputa pelo campo historiográfico local). Disputa que
pode ser encontrada, por exemplo, na contestação de Liernur, Ballent e Silvestri ao artigo de
Juan Molina y Vedia sobre o conjunto habitacional Los Andes168; na de Gorelik e Silvestri a um
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artigo de Margarita Gutman sobre a arquitetura neocolonial169; na resenha de Ballent de um
livro de Gutiérrez e Gutman sobre habitação na primeira metade do século XX170; ou, já em
1990, na polêmica entre Gorelik e Waisman a respeito do conceito de modernidade
apropriada171. A crítica ao “espírito operativo” que eles reconheciam nessas publicações
assumiria um corpo unificado em um seminário organizado em 1988 pelo Comitê Argentino
do Comitê Internacional de Ciências Históricas172. No mesmo ano, Liernur escrevia sobre a
emergência de uma “nova crítica” (da qual ele próprio era protagonista), articulada ao redor
da “noção de autonomia da crítica, da pergunta sobre a modernidade e de [uma] atitude
[específica] frente à relação autonomia-heteronomia da produção cultural nas condições de
periferia”173. Seriam recursos para superar “o estado ‘ingênuo’ que caracterizou os textos que
nos precederam”174. Institucionalmente, esses embates se davam no interior do IAA (que
Liernur dirigia a partir de 1987). E eram trabalhos que se baseavam, fundamentalmente, na
crítica negativa em seu sentido benjaminiano, de fazer explodir as aparentes unidades de
experiências em arquitetura.
Mas, se já em “El discreto encanto...” havia um foco específico em desmontar as principais
representações sobre a arquitetura na Argentina; ele abria espaço, também, para a “emergência
do novo” que Liernur apontara naquele mesmo ano175. Uma de suas produtividades
fundamentais foi a de repensar a relação “centro periferia”. Nele, já está presente a ideia de que
não se deve apenas agregar figuras locais a um cânone que, fatalmente, é constituído a partir
de relações de poder (econômico, simbólico...) desiguais. Como vimos, Liernur se recusava a
buscar “pequenos Terragnis” locais, e dirigia seu olhar às diversas dinâmicas (políticas, sociais,
disciplinares...) que levaram à adoção e transformação de um cânone da arquitetura moderna
europeia na Argentina dos anos 1930. Não seria o caso, portanto, de restringir-se às narrativas
sobre a “periferia”, nem de destruir as grandes narrativas (algo prejudicial e talvez mesmo
impossível). Mas reconhecer “a coexistência de numerosos projetos de grandes narrativas”176,
inevitavelmente enunciadas de algum lugar – da América Latina, do cone sul, de Buenos Aires
ou do Butantã.
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Nos primeiros anos da década de 1980, a saída do departamento de história da Escuelita
significou a possibilidade de construção de uma autonomia institucional e a consolidação de
interlocuções que não diziam respeito aos outros membros da experiência de ensino. Tratavase, efetivamente, de disputar um campo historiográfico com atores que estavam fora da
Escuelita e – não menos relevante – de participar de um debate intelectual que extrapolava o
próprio campo da arquitetura, formado por historiadores, críticos literários e filósofos. Foram
esses os encontros e disputas que funcionaram de contexto para os trabalhos realizados
enquanto o DACH existia dentro da Escuelita (como o “¿Post?:Modernismo”); e quando já se
havia fundado o PEHCH na SCA (como o “El discreto encanto...”), com significativas
diferenças temáticas.
Mas, para além de compreender as condições de emergência das transformações
historiográficas expostas, olhar para a formação desse grupo de historiadores em relação à
Escuelita não deixa de revelar certos problemas nas relações entre história e projeto
desenvolvidos na própria Escuelita. Problemas que estavam associados, nos cursos de
Katzenstein e Liernur, à impossibilidade de expressar qualquer conteúdo nos projetos de
arquitetura; e, nos de Leston e Liernur, às tensões de tentar incorporar a história e os dilemas
da modernidade na prática e no ensino de projeto. Não há dúvidas de que houve uma
continuidade entre os cursos de projeto e as iniciativas em história, fosse de referências
bibliográfica, de ansiedade frente aos caminhos da disciplina, ou apenas de biografias. Não se
trata, obviamente, de uma evolução ou de um encadeamento lógico de experiências – do
projeto à história. Trata-se, apenas, de reconhecer o contexto específico em que essas
experiências efetivamente ocorreram.
Por fim, compreender o percurso do departamento de história, incluindo a sua saída da
Escuelita, revela algo sobre a própria Escuelita. Os entendimentos sobre a disciplina que
convergiram na experiência de ensino poderiam ser extremamente diversos, como o eram as
experimentações metafóricas com a ideia de partido, por Solsona, e as conjugações entre a
adoção de um partido geométrico e uma pesquisa tipológica, por Díaz. No entanto, nos dois
casos há uma ênfase na exploração da arquitetura através do projeto e da prática do desenho.
Esta parece ter sido a fronteira entre aquilo que se considerava parte da Escuelita e aquilo que
pertenceria a outro universo - fora da experiência de ensino e, imagina-se, da própria
disciplina.
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6. INSTITUCIONALIZAR A ESCUELITA, OU NÃO

Uma institucionalização difícil
Um documento interno da Escuelita chamado “Cursos de arquitectura 1980”, escrito entre o
final de 1979 e o início de 1980, registrou o cenário de informalidade em que a experiência de
ensino se encontrava e, ao mesmo tempo, sua intenção em consolidar-se institucionalmente.
O documento iniciava:
Como resultado da experiência desses três anos da Escuelita, de nossas próprias discussões e
reflexões; das conversas mantidas até o final de 1979 com toda a equipe de ajudantes e das
propostas recebidas até o momento, acreditamos, sem dúvida, que podemos e devemos
produzir uma mudança importante no desenvolvimento de nosso trabalho em qualidade,
quantidade e duração. Acreditamos, além disso, que melhorando nossa organização interna
estaremos também em melhores condições de aproveitar nosso tempo e as condições do lugar
em que trabalhamos. Continuam existindo problemas gerais de relação (Faculdade, etc.) que
irão sendo resolvidos. Também continuam existindo problemas de financiamento que em
nosso entendimento devem ser resolvidos sem depender de empréstimos ocasionais e para o
qual estamos trabalhando em diversos caminhos.1

A palavra “Institucionalizar”, escrita à mão em letras grandes na segunda página do
documento, reafirmava seu objetivo principal. Esse esforço para consolidar a Escuelita se deu
em meio a seu próprio crescimento, tanto em número de alunos como em abrangência de
atividades. Ao mesmo tempo, a passagem de 1979 a 1980 representou uma redução relevante
do fechamento político imposto pelo regime militar. A consolidação de uma instituição de
ensino e debates culturais, desvinculada de órgãos públicos, provavelmente pareceria mais
viável em 1980 do que em 1976. A partir desse momento, a Escuelita começaria
progressivamente a desempenhar maiores “papeis públicos e privados, a cumprir
compromissos sociais e políticos e a ter suas crises e conflitos”2, nas palavras de Díaz. Algumas
atividades e mudanças foram elencadas nesse sentido como, por exemplo, a intenção de
ampliar o período de funcionamento da Escuelita para dois quadrimestres por ano.
1
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Contudo, mais reveladora da intenção de consolidar a Escuelita, é a lista de atividades que
seriam realizadas em 1980, que contava com 5 itens: 1) Talleres; 2) “Tallercitos”; 3)
Conferências; 4) Exposições; e 5) Publicações. Nesse documento, à mão, foi escrita a letra “B”
antes do primeiro item e, ao lado, a letra “A” seguida do termo “Exposición”. A pequena rasura
e a alteração da ordem de atividades registram uma intenção em enfatizar a realização de
exposições como uma das atividades fundamentais da experiência didática. Por um lado, as
exposições contribuíam para a percepção da arquitetura como disciplina cultural (e não apenas
técnica ou profissional), digna de museus e galerias de arte. Estava, portanto, em sintonia com
o crescente número de exposições sobre arquitetura e desenhos de arquitetura que ocorriam
na Europa e nos Estados Unidos nos anos 1970 – como vimos no primeiro capítulo desta tese3.
Por outro lado, as exposições poderiam contribuir para a ampliação do alcance da Escuelita
(dentro e fora do campo arquitetônico) como um agente cultural mais abrangente do que o
promotor de apenas cursos de arquitetura.
Até aquele momento, só haviam sido realizadas as exposições no CAyC com os desenhos
produzidos pelos alunos em 1977 e 1978. O documento de 1980 indicava a realização de três
outras exposições: uma com os exercícios produzidos em 1979, outra sobre o Plano Cerdá de
Barcelona, com participação de Tarragó Cid, e uma terceira chamada La arquitectura de
Buenos Aires, a ser realizada em novembro daquele ano. A seção arquitrama da revista summa,
de junho de 1981, registrava ainda:
Estão abertas, para quem queira colaborar, as novas atividades que serão desenvolvidas sob a
direção do arquiteto Antonio Díaz: exposições e publicações, entre os temas propostos: ‘Los
Cursos de Arquitectura, 1976-1981’, ‘Buenos Aires: la arquitectura de la manzana’, ‘Los
racionalistas argentinos’, ‘Alejandro Bustillo’, ‘El concurso de la Biblioteca Nacional’, ‘La
arquitectura de los ferrocarriles’.4

À exceção da exposição com os desenhos originais do arquiteto Alejandro Bustillo, que
ocorreu em 1981 ou 19825, não há registros de quais outras realmente foram realizadas, nem
de seus conteúdos. Em todo caso, a intenção revela a aposta da Escuelita e o protagonismo de
Díaz na realização de exposições e publicações. Esta aposta seria reafirmada em julho de 1982:
enquanto a Argentina perdia a guerra das Malvinas e a redemocratização já era certa, Díaz,
Borghini e o arquiteto Carlos Coire buscavam fundar a Bienal de Arquitetura e Planejamento
(que parece não ter prosperado), desvinculada da Escuelita e com patrocínio da SCA6.
3
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Outra atividade fundamental de 1980 seria a realização de seminários e conferências. O
documento “Cursos de arquitectura 1980” lista quatro seminários que os membros da
Escuelita pretendiam organizar, ministrados por Jorge Enrique Hardoy, Salvador Tarragó,
Silvetti e Machado e Aldo Rossi. Hardoy chegou a realizar seminários 1980, 1981 e 1982
centrados na história urbana da América Latina7. Tarragó realizou um seminário sobre o plano
Cerdá em junho de 1980, que seria acompanhado pela exposição mencionada acima8. Silvetti,
que já havia realizado uma conferência na Escuelita em 1977 (comentada no segundo capítulo
desta tese) retornou com Machado, em novembro de 1980, para uma conferência sobre a
produção profissional do escritório da dupla. E Aldo Rossi, que inicialmente ficaria 15 dias,
ainda em 1980, e apresentaria “um trabalho sobre Buenos Aires”, voltou à Escuelita apenas em
outubro de 1982, em um momento de maior reconhecimento internacional de seu trabalho.
Em sua conferência, realizada no Colegio de Escribanos, Rossi falou “sobre alguns de meus
projetos em relação com a cidade” e sobre o livro A arquitetura da cidade, que havia sido
“bastante claro quanto às questões tipológicas e formais [...] e relativamente menos claro ao
que é mais individual, pessoal, de minha obra”9. Tratava-se de um momento em que Rossi
estava definitivamente envolvido com os temas mais pessoais de seu recém-publicado
Autobiografia científica10. A transcrição de sua palestra seria publicada, após a
redemocratização, como material didático da cátedra de Díaz na UBA11.
Ao mesmo tempo, A Escuelita ganhava maior interlocução com países vizinhos. É importante
sublinhar as diversas conversas que seus membros, e principalmente Díaz, mantiveram com o
grupo chileno CEDLA – Centro de Estudios de la Arquitectura, especialmente Cristián Boza,
Humberto Eliash e Pedro Murtinho. Desde 1977, a Escuelita se mostrou uma referência
importante para a renovação disciplinar que o grupo chileno almejava, e que incluía novas
formas de encarar a cidade e a história da arquitetura (principalmente por meio dos debates
sobre a tipo-morfologia avançados por Rossi, Fernando Montes e os irmãos Krier)12. O
7

Em 1980, foi realizado um seminário sobre os processos de urbanização na América latina; em 1981, sobre
as praças de Buenos Aires; em 1982 sobre políticas habitacionais. Trechos do primeiro seminário estão
publicados em La Escuelita: 5 años..., de 1981. Os outros dois são mencionados em: DÍAZ, Tony;
SOLSONA, Justo; KATZENSTEIN, Ernesto. La Escuelita. a/mbiente, n. 34, p. 31–36, out. 1982.
8
A lista de atividades publicada no livro La Escuelita: 5 años... aponta que seminário teria ocorrido em
novembro de 1980 (p.17), mas sua transcrição, no mesmo livro, registra que teria ocorrido em junho de
1980 (p.131). Em uma carta enviada a Rossi em 29 de junho de 1980, Díaz comenta que Tarragó havia
acabado de deixar Buenos Aires, convidado pela Escuelita, o que indica que o seminário teria, de fato,
ocorrido em junho.
9
ROSSI, Aldo. Conferencia en “La Escuelita” [1982]. Buenos Aires: Taller Tony Díaz / FAU-UNBA, [s.d.],
p. 1. Tivemos acesso à publicação por meio de um acervo consultado pelo arquiteto Ricardo Galvão.
10
ROSSI, Aldo. A scientific autobiography. Cambridge (EUA): The MIT Press, 1981.
11
ROSSI, Conferencia en “La Escuelita” [1982]. op.cit.
12
De acordo com a pesquisadora Lidia Klein, em conversa por teleconferência no dia 2 de janeiro de 2020, os
membros do CEDLA vinham na Escuelita uma importante referência de prática crítica da arquitetura,
enquanto tanto Argentina como Chile viviam sob ditaduras militares. Particularmente Humberto Eliash,
que concedeu algumas entrevistas a Klein, compreendia os exercícios sobre a Av. de Mayo como
trabalhos politicamente carregados, já que, de algum modo, subvertiam um importante eixo político da
cidade - e não a partir das implicações imobiliárias comentadas por Solsona, expostas no terceiro capítulo
desta tese. Cf.: KLEIN, Lidia. Political Postmodernisms: Architecture in Chile and Poland, 1970-1990.
2018. Tese (Doutorado) – Department of art, art history & visual studies, Duke University, Durham
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6.1 Aldo Rossi conversando com
jornalistas na sede da
Escuelita, out. 1982. Na
platéia, Díaz, Ibarlucía,
Liernur e Leston, entre
outros (Archivo Antonio
Díaz, também publicada no
jornal Clarín em 05/11/1982);

6.2 Panfletos da palestra de
Aldo Rossi no Colegio
de Escribanos (Acervo
de Luis Ibarlucía).

(EUA), 2018. Não tivemos acesso a tese, que está embargada até o dia 30 de agosto de 2020. Após essa
data, poderá ser encontrada no link: https://hdl.handle.net/10161/17505. Cf. também: SOUZA, Gisela
Barcellos de. A cidade e arquitetura urbana nas páginas da revista ARS: da tradução cultural à
“construção” de uma cidade latino-americana. In: Congreso Iberoamericano de Historia Urbana, 1.,
2016, Santiago (Chile). Anais..., Santiago (Chile): CIHU, 2016, p. 195–204.
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CEDLA foi responsável pelos convites de Díaz e Solsona para a II Bienal de Arquitetura, em
1979, e de Katzenstein para a Bienal seguinte, em 1981. E Díaz, por sua vez, foi fundamental
para que Rossi aceitasse visitá-los em Santiago. Como lembra Boza, “tentamos contatá-lo
durante muito tempo e ele sempre nos dizia que não, que tinha horror em vir ao país
governado por Pinochet [...], [mas] conseguimos convencer Aldo Rossi a vir ao Chile através
do Tony”13.
Rossi havia voltado à América Latina para um seminário na Venezuela em 1980, organizado
pelo Instituto de Arquitectura Urbana, e para um evento na Colômbia em março de 1982,
organizado pela Universidad de los Andes e pela revista PROA, com participação de Bohigas,
Siza e Fernando Montes14. Em sua quarta viagem à América do Sul, de volta à Escuelita, Rossi
finalmente visitou o CEDLA em Santiago e passou por Córdoba e Montevideo, onde o
receberam, respectivamente, Jorge Morini e Mariano Arana. Rossi também visitaria Lima,
onde seria recebido por Juvenal Baracco, mas não pôde concluir este trecho da viagem. Díaz
já havia mantido algum nível de contato, em diferentes intensidades ou naturezas, com todos
estes arquitetos15. No entanto, mesmo reconhecendo a importância destas conexões latinoamericanas, não há dúvidas de que, considerando o conjunto de relações, convidados e
bibliografias da Escuelita, a constituição de sua face pública estava muito mais voltada ao
hemisfério norte.
O documento “Cursos de arquitectura 1980” mencionado acima indicava, ainda, a
possibilidade de convidar Rafael Moneo, que visitaria a Escuelita apenas em 1983 (com custos
divididos com o grupo CEDLA, que recebeu o espanhol na mesma viagem). E “Ramón?”,
escrito à mão, apontava o interesse e a hesitação em convidar Ramón Gutiérrez, que ministrou
um seminário chamado “Aproximaciones a la arquitectura americana” em outubro de 1980.
Álvaro Siza, cujo convite não estava previsto em 1980, visitaria a Escuelita em 1982 (com custos
divididos com “arquitetos cordobeses”16).
Tomás Maldonado fez uma palestra na Escuelita em agosto de 1981, “gentilmente convidado”
por Solsona enquanto estava de passagem por Buenos Aires17. Nessa palestra, Maldonado
reconhecia que havia uma crise do “projeto moderno”, de certos pressupostos instrumentais
(também chamados de caixa de ferramentas) que serviam para interpretar e conceber
hipóteses sobre o desenvolvimento da realidade. Para Maldonado, “estas ferramentas
começaram a não funcionar”, e era preciso fazer um
grande esforço para não se deixar seduzir por uma espécie de toxicomania do efêmero, de
viver uma forma de sonambulismo generalizado, tratando de se retirar a alguns complexos
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BOZA, Cristián apud SOUZA, Gisela Barcellos de. Tessituras híbridas ou o duplo regresso: encontros latinoamericanos e traduções culturais do debate sobre o Retorno à Cidade. 2013. 413f. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP, São Paulo, 2013, p. 258.
14
Cf. os números 305 (abr. 1982, p.48-57) e 321 (ago. 1983, p.11-27) da revista colombiana PROA.
15
SOUZA, Tessituras híbridas ou o duplo regresso... 2013, op.cit., p. 257.
16
DÍAZ, Tony. Tiempo y Arquitectura. Buenos Aires: Infinito, 2009, p. 22.
17
MALDONADO, Tomás. Conferencia. In: DÍAZ, Tony et al. La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa
de arquitectura en la Argentina, 1976/1981. Buenos Aires: Espacio Editora, 1981, p. 167.
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muito sutis, muito figurativos, muito refinados desde o ponto de vista visual, ou do projeto,
mas que no fundo são formas de evasão que não tocam os reais problemas, [...] onde se joga,
em maior ou menor medida, a reconstrução de uma nova caixa de ferramentas para
transformar a realidade cultural em que vivemos, a realidade ambiental; e tratar de projetar
possibilidades distintas.18

Sua conferência estava em sintonia com a o texto “Architettura e linguaggio”, em que se
mostrara cético quanto às possibilidades dos estudos semiológicos na arquitetura; e que havia
composto a bibliografia do terceiro exercício da Av. de Mayo, dois anos antes19. Era uma
posição que não deixava de representar uma crítica aos produtos realizados na própria
Escuelita, e a qual Maldonado voltaria em um importante discurso na recém reaberta UBA,
em 198420. Por fim, Manfredo Tafuri, que estava em Buenos Aires a convite do CAyC, também
em agosto de 1981, “esteve metade de uma tarde na Escuelita, levado por Pancho Liernur”21. A
interlocução de Tafuri com membros da Escuelita está comentada no quinto capítulo desta
tese, e sua visita à Argentina foi recentemente descrita em Tafuri en Argentina22. Como
comentamos no segundo capítulo desta tese, Díaz esclarece que apenas Rossi, Tarragó, Siza e
Moneo foram “oficialmente convidados pela ‘Escuelita’ (ou seja, que pagamos suas viagens,
etc)”23.
Ainda de acordo com o documento, “A ideia principal dessas aulas/seminários é desenvolver
o tema da cidade, da quadrícula, Bs.As. (400 anos24), etc. Tudo entre arquitetos com a mesma
base cultural (Espanha, etc.)”25. Por um lado, havia um interesse em discutir abordagens ao
projeto de arquitetura que incluíssem a relação entre história e cidade, algo presente no
pensamento de todos os convidados estrangeiros, e principalmente no circuito Espanha-Itália
do grupo Tendenza que Rossi, Tarragó e Moneo representavam, do qual Díaz vinha se
aproximando. Por outro lado, era um modo dos próprios professores aprofundarem seus
conhecimentos em temas históricos. Como lembra Díaz:
A Escuelita representou uma abertura também porque começamos a nos ocupar de certas
coisas de história das quais não sabíamos tanto. Quando começamos a fazer os trabalhos
sobre Buenos Aires com Luis [Ibarlucía], com Julio Rodríguez, com Gabi Feld, não sabíamos
nada de história. Fomos chamando as pessoas sem nenhuma discriminação. Por exemplo, eu
convidei Ramón Gutiérrez a dar uns seminários sobre as missões jesuíticas [e] Jorge Enrique
Hardoy deu uns seminários muito bons.26

O documento previa ainda a possibilidade de que os seminários e conferências fossem
realizados em colaboração com o CAyC. Como comentado no primeiro capítulo, ainda que
18

Ibid., p. 168.
MALDONADO, Tomás. Architecture and language. Casabella, v. 41, n. 429, p. 63, out. 1977.
20
KOGAN, Carolina. De la idea de partido a los procesos no apriorísticos: transformaciones de las prácticas
proyectuales en algunas experiencias didácticas de Buenos Aires hacia el fin de siglo. 2016. 175f.
Dissertação (Mestrado) - Escuela de arquitectura y estudios urbanos, Universidad Torcuato di Tella,
Buenos Aires, 2016, p. 85–86.
21
DÍAZ, Tiempo y Arquitectura. 2009, op.cit., p. 22.
22
TAFURI, Manfredo et al (Orgs.). Tafuri en Argentina. Santiago (Chile): Ediciones ARQ, 2019.
23
DÍAZ, Tiempo y Arquitectura. 2009, op.cit., p. 22.
24
A cidade de Buenos Aires fazia aniversário de 400 anos de sua segunda fundação justamente em 1980.
25
Archivo Antonio Díaz, “Cursos de arquitectura 1980”. Não paginado.
26
Entrevista com Tony Díaz concedida a Carlos Rabinovich em 18 de março de 2013.
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seu dono-diretor, Jorge Glusberg, contasse com escasso prestígio artístico e acadêmico, o
CAyC foi uma instituição de grande relevância para o campo cultural portenho nos anos 1970.
Em distintos momentos, Glusberg foi o presidente da seção argentina da Associação
Internacional de Críticos de Arte (AICA), co-presidente do International Center for the
Advanced Studies in Art (ICASA) e membro central na fundação do Comité Internacional de
Críticos de Arquitectura (CICA). Baseando-se nesta rede institucional, Glusberg promovia
uma intensa agenda de exposições e congressos, na Argentina e no exterior, em que havia uma
aproximação particular entre arte e arquitetura. E, naquele momento, era intensa a
proximidade entre a Escuelita e o CAyC – cuja sede, vale destacar, havia sido projetada pelo
MSGSSV alguns anos antes. O centro havia abrigado as exposições dos dois primeiros cursos
e, quando não foi possível que a Escuelita continuasse no espaço cedido pela produtora de
cinema MBC, na Rua Bolívar 1130, ela se transferiu a um espaço que Glusberg cedera no
edifício do próprio CAyC, na rua Viamonte 452, onde passou o ano de 1979.
No entanto, já nos primeiros meses de 1980, a Escuelita sairia do CAyC em busca de uma sede
própria. Apesar da proximidade, a relação entre Glusberg e os membros da Escuelita era
permeada por divergências e tensões. Havia diferenças nos critérios para selecionar
convidados, e mesmo certa apreensão de que a Escuelita poderia ser absorvida como mais uma
das várias iniciativas do centro27. Glusberg tinha os recursos para manter a experiência de
ensino e mostrava interesse em suas atividades, seu prestígio e em sua rede de contatos. De
fato, a proximidade entre a Escuelita e o CAyC já havia gerado confusões quanto às fronteiras
de cada instituição. Nas capas dos catálogos das primeiras exposições da Escuelita, por
exemplo, o nome do centro aparece com maior destaque que os próprios cursos. Essa
desproporção talvez explique a confusão com que a experiência chegou ao Chile. No número
2 da revista ars, publicado pelo CEDLA em dezembro de 1978, há um artigo que apresenta os
trabalhos realizados no ano anterior. Chamado “CAYC: la función sigue la forma”, o artigo
apresenta Díaz, Katzenstein, Solsona e Viñoly equivocadamente como integrantes do CAyC e
afirmava: “Um dos trabalhos desenvolvidos pelo CAYC durante o ano de 77 teve especial
importância no meio artístico e arquitetônico bonaerense por representar um verdadeiro
manifesto das ideologias sustentadas por tal Centro”28.
Assim que a Escuelita saiu do CAyC, Glusberg organizou o Laboratorio de Arquietctura, em
parceria com o arquiteto Alberto Varas, que se tornou outro importante centro de reflexão e
ensino de arquitetura fora da universidade durante os anos da ditadura. Os títulos dos três
temas trabalhados no primeiro ano do Laboratorio de Arquietctura revelam a proximidade
em relação à Escuelita: “estudos sobre a sintaxe compositiva no projeto de uma casa”, “estudos
sobre a tipologia e sobre a gênese da forma arquitetônica” e “geração do espaço público na
remodelação de uma área urbana” – este último era focado na remodelação de um eixo de

27
28

Entrevista com Justo Solsona em 1º de novembro de 2017.
LUIS, González. CAYC: la función sigue a la forma. ars, n. 2, p. 57–60, dez. 1978.
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6.3 Sobre a ideia de pluralismo em arquitetura, Jorge Feldman, 1981 (Varas, 1984 p.35);
6.4 Estudos sobre a tipologia e sobre a gênese da forma arquitetônica, Luis R. Chaia, 1980 (Varas, 1984 p.29);
6.5 Geração do espaço público na remodelação de uma área urbana, Javier Aizersztein, 1980 (Varas, 1984 p.34);
6.6 Geração do espaço público na remodelação de uma área urbana, Jorge P. Urquiza, 1980 (Varas, 1984 p.34).
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quarteirões a partir dos fundos do Congresso Nacional, continuação virtual da Av. de Mayo.
Também com grande ênfase no desenho arquitetônico, na exploração descomprometida de
uma realidade material ou funcional, e com a incorporação de elementos históricos ou de
grande abstração formal, o Laboratorio de Arquitectura realizou cursos entre 1980 e 1983,
reunindo professores convidados como Miguel Baudizzone, Juan Manuel Borthagaray,
Roberto Fernández, Jorge Goldemberg, Rodolfo Machado, Jorge Silvetti, Miguel Angel Roca e
Clorindo Testa29. A nova sede da Escuelita, na rua Bolivar 485, era parte do terceiro andar de
um edifício residencial em San Telmo, alugado do Club de Leones. Era também o primeiro
espaço que não era emprestado e, maior e mais confortável do que as reduzidas salas no CAyC,
permitia uma ampliação e consolidação da experiência de ensino. O espaço interno foi aberto
em grandes salas e mobiliado com fôrmas de concreto servindo de pranchetas, doadas por
empresas construtoras.
Outra atividade que a Escuelita empreendeu, e que não estava prevista no documento “Cursos
de arquitectura 1980”, foi a realização de dois concursos de projetos. O primeiro foi realizado
em 1980 com patrocínio da construtora IANUA S.A., e teve como objeto um armazém
desativado do antigo Porto Madero30. O segundo, realizado em 1982, propôs o projeto de uma
residência em um terreno no bairro de Palermo, partindo de um minucioso programa de
necessidades (em contraste com os projetos “sem bases funcionais” que marcaram os
primeiros projetos da Escuelita). Esse concurso contou com patrocínio das empresas Dandolo
y Primi S.A., Interieur Forma e Karavell S.A31. O primeiro concurso foi restruto a alunos e exalunos da Escuelita, fossem arquitetos ou ainda estudantes. O segundo, realizado em parceria
com a revista summa, foi aberto a qualquer estudante de graduação e previa, além de prêmios
em dinheiro, bolsas para cursos na Escuelita (o que pode indicar que as mensalidades, naquele
momento, não eram apenas simbólicas) e assinaturas da revista summa. Os resultados dos dois
concursos foram publicados na revista, e o segundo se transformou em uma exposição na
galeria de arte Praxis. Mesmo quando o CAyC deixara de representar uma parceria possível, a
Escuelita continuava apostando nas exposições de desenhos de arquitetura, passando de um
centro cultural privado à uma galeria comercial de arte. Assim, com essas palestras, exposições
e concursos, a Escuelita diferenciava entre membros e não membros, definia os projetos que
valorizava e se apresentava institucionalmente à comunidade de estudantes e arquitetos.
Contudo, a iniciativa que parece mais ter contribuído para a percepção institucional da
Escuelita foi a publicação do livro La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa de arquitectura
en la Argentina 1976/1981 32 . A publicação estava prevista no documento “Cursos de
Arquitectura 80”, com “todos os trabalhos da Escuelita, reprodução das aulas, trabalhos,
artigos e temas a serem propostos com critério de manifesto e tomada de posição” 33. Ainda
29

VARAS, Alberto. El laboratorio de arquitectura. Buenos Aires: Ediciones Union Carbide, 1984.
BENBASSAT, Gloria, et al. Concurso de anteproyectos en los Cursos de Arquitectura '80. summa. n. 164,
p. 62-71, jul. 1981.
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DÍAZ, Tony et al, La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa... op.cit., 1981.
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6.10
6.7 Capa do livro La Escuelita: 5 años…, 1981. Design de Ronald Ronald Shakespear sobre desenho de Solsona;
6.8 Exposição com desenhos de Alejando Bustillo na Escuelita (Acervo de Martha Levisman);
6.9 Interior da Escuelita, na Rua Bolivar 485, s.d. (Acervo de Sandro Borghini);
6.10 Membros da Escuelita. Da esq. a dir, acima: Poli, Lier, Glas, Leston, Solsona, Otaola, Díaz, Minond, Salama,
Grin; baixo: Liernur, Borghini e Ibarlucía (fotografia de Jorge Sarquis, Acervo de Eduardo Leston).
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que o nome La Escuelita já circulasse ao menos desde 197934, foi por meio deste livro que o
nome se oficializou, com a letra cursiva do designer gráfico Ronald Shakespear sobre um papel
pautado – como em uma escola primária. A origem do nome é incerta: ele foi “ficando
naturalmente”, supostamente representando a despretensão da Escuelita e sua oposição à
imensa escala das instituições oficiais de ensino de arquitetura na Argentina35.
Publicado pela Espacio Editora, a organização do livro ficou a cargo de Díaz, Solsona, Pablo
Carpman, Gerardo Gobbi, María Hojman e Pablo Pschepiurca. É possível recuperar a
narrativa que a Escuelita buscava construir para si, no livro, através da escolha e do modo de
publicação das diferentes atividades realizadas desde o primeiro ano de funcionamento. São
elas: uma pequena apresentação assinada apenas por Díaz e Solsona (com a notável ausência
de Viñoly e Katzenstein); a reprodução da introdução ao catálogo da primeira exposição de
exercício de alunos, publicado em 1978; uma descrição dos cursos com imagens de exercícios
realizados por alunos; a transcrição de cinco conferências ou seminários; os artigos “Buenos
Aires: la arquitectura de la ‘manzana’” de Díaz e uma tradução do “Quale futuro?”, que Solsona
havia publicado na Casabella; e os trabalhos premiados no primeiro concurso para alunos e
ex-alunos da Escuelita. Trata-se, portanto, de um livro que não pretendia registrar apenas uma
experiência didática, mas uma instituição cultural mais abrangente, que organizou atividades
de diferentes naturezas e que agregou um grande número arquitetos.
Nesse sentido, cabe destacar a reduzida presença das primeiras atividades realizadas em
história da arquitetura pelo grupo ao redor de Liernur e Katzenstein. Como lembra
Pschepiurca, essas atividades não ocorriam no mesmo horário que a Escuelita e, naquele
momento, “nem Díaz nem Solsona as consideravam como parte da Escuelita”36. O próprio
Pschepiurca teria se esforçado para que seus produtos constassem no livro. É verdade que as
atividades em histórias ficariam mais intensa a partir de 1982, após a publicação do livro.
Mesmo assim, os cursos de Liernur “A arquitetura da década de 70’” (1979) consta apenas
como uma linha e o “De Alberti a Le Corbusier” (1981) não é mencionado. Tampouco
aparecem as atividades em história da arquitetura moderna na Argentina organizadas por
Katzenstein e Liernur em 1979, do qual participaram, como alunos, figuras da importância de
Juan Molina y Vedia e Martha Levisman, e que levaram, por exemplo, ao contato com
Alejandro Bustillo37.
No libro Hacer y decir, em que Vivian Acuña compila uma série de textos de Solsona, a
Escuelita é apresentada como tendo reunido “figuras chaves do âmbito internacional”,
incluindo Eisenman e Frampton38. Para desfazer o equívoco, Díaz envia um e-mail a Solsona
e Acuña (republicado em Tiempo y Arquitectura), no qual lista todos aqueles, argentinos e
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estrangeiros, que foram convidados pela experiência de ensino, discriminando seus papeis.
Díaz exclui Eisenman e Frampton, que não tiveram “nada a ver com a ela”39. O sintomático é
que, ao fazer um esforço para não deixar dúvidas de quem, de fato, participou da Escuelita,
Díaz omita intelectuais como Beatriz Sarlo, Jorge Dotti e Hugo Vezzetti – a despeito da seção
arquitrama publicizar várias dessas conferências como atividades da Escuelita40 e da revista
Materiales, que as publicou, levar o logotipo da Escuelita em sua capa. Assim, o livro La
Escuelita: 5 años.... já apontava para as fronteiras institucionais que a Escuelita reconhecia para
si, e que não envolvia o trabalho de intelectuais de fora do campo de arquitetura.
Se hoje esse livro é o principal documento deixado pela experiência de ensino, em 1981, ele foi
o responsável por colocar a Escuelita sob exame do campo acadêmico e profissional local. Até
aquele momento a Escuelita havia constituído, como escreve Roberto Fernández, “uma espécie
de aura vanguardista e de prestígio experimental”41, mas com poucas informações sobre o que
de fato era produzido em seu interior. Além dos vários elogios que a Escuelita recebeu,
(principalmente como um espaço de reflexão, experimentação e retorno à disciplina e ao
desenho42), o livro permitiu a formulação de certas perspectivas críticas, frequentemente
dirigidas ao que reconheciam como elitismo ou um formalismo tipicamente pós-moderno.
No dia 29 de janeiro de 1982, por exemplo, a seção de arquitetura do jornal Clarín dedicava
duas páginas à publicação. Um artigo assinado por D.V., com o sugestivo título “¿La torre de
marfil?”, se perguntava sobre o elitismo da experiência. Para o autor, a “primeira e última
motivação e sentido de existência” da arquitetura é lidar com a “condição humana do
morador” 43, que parecia não existir nos trabalhos da Escuelita – afinal, figuras humanas não
constam nem sequer em seus desenhos. Na mesma edição, o arquiteto Rafael E.J. Iglesia (na
altura professor de história da arquitetura da FAU-UBA) dedicava sua coluna La ciudad y sus
sítios ao livro. Para Iglesia, ainda que “a extrema subordinação à realidade [possa] matar
aspectos essenciais da criatividade [...], um extremo descolamento da realidade (apesar de sua
sedução lúdica), pode desnaturalizar a profissão da arquitetura”44. Iglesia entendia que as
“manipulações geométricas”, que deveriam ser os atributos da arquitetura, eram, na Escuelita,
consideradas como sua finalidade, produzindo uma arquitetura com escassa conexão com a
realidade. Por fim, Iglesia (como Liernur e Leston em seus cursos) criticava a noção de partido
adotado na experiência de ensino que não relacionava, como deveria, considerações
instrumentais, artísticas e econômicas, mas apenas “uma certa organização de formas cujos
parâmetros começam e terminam nelas [mesmas]”45. Assim, produzir uma arquitetura de livre
39
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configuração geométrica, “brincalhona, livre até a ficção e talvez impraticável”46 era o mérito
da Escuelita, mas também seu limite.
A falta de conexão com a realidade expressa por Iglesia foi uma crítica comum aos trabalhos
realizados pela Escuelita, principalmente considerando o contexto de violência em que a
experiência de ensino se desenvolveu. Ramón Gutiérrez seguiu uma crítica similar, mas não
enfatizou, apenas, o descolamento da realidade. Para Gutiérrez, o problema central era o
descolamento em relação à realidade local, à “nossa realidade americana”47. Assim, criticava o
caráter colonizado que reconhecia na experiência didática, representativo de um sintoma
maior da cultura argentina. No livro Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, escrito
justamente durante aquele momento, Gutiérrez registrava: “ainda hoje, no desconcerto
universal do pós-modernismo, bons escritórios de arquitetura aparecem lutando para obter a
concessão local da ‘Tendenza’, dos ‘Five Architects’ ou de algumas figuras representativas da
costa leste dos Estados Unidos”48. Tratava-se de uma acrítica “aceitação da moda, da última
‘onda’ arquitetônica”, já que, para ele, o “portenho sente que seu passado o incomoda [e]
considera a mudança como um valor positivo em si mesmo, sem importar que tipo de
mudança seja produzida, e isso explica seu conjunturalismo e sua debilidade frente às
modas”49. A própria Escuelita era um sintoma tanto da desconexão da arquitetura
contemporânea portenha com seu próprio passado (apesar de outras cidades, como a Córdoba
de Miguel Angel Roca, apresentarem um não menor “patológico” interesse no pósmodernismo) quanto à desconexão das faculdades com as necessidades, principalmente
habitacionais, do povo argentino:
A decadência do ensino oficial da arquitetura gera sistemas paralelos (“La Escuelita”) onde se
tenta recuperar o oficio, mas sob um nível de abstrações e vigências de modelos formais
externos que coincidem, no fundo, com a própria carência de cordão umbilical das
Faculdades com o meio em que deve atuar o arquiteto.50

Em entrevista, Gutiérrez comenta que a Escuelita lhe parecia fazer um uso equivocado da
história, entendendo-a como um “acervo de formas” para o projeto. Ao contrário, a história
poderia ensinar sobre a relação de um povo com seu espaço construído – e essa sim deveria
ser considerada no projeto51. Em todo caso, não deixam de ser duas abordagens que buscavam
operar a história para o projeto, ambas preocupadas com a identidade de um povo ou de um
lugar, mas com objetos e procedimentos distintos. Apesar das diferenças, Gutiérrez aceitou
realizar uma conferência na Escuelita porque, com “Tony Díaz, havia uma amizade que passa
por cima das diferenças”52.
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Sandro Borghini, em entrevista, lembra as diversas caracterizações da Escuelita como uma
experiência elitista, desconectada da realidade local. Por um lado, de acordo com ele, o
qualificativo de elitista implicaria em exclusão de faixas sociais ou econômicas:
Eu digo que, do ponto de vista do que poderia ser limitante: a Escuelita tinha uma
mensalidade simbólica [...]; o horário era noturno, das 19:00h às 21:00 ou 22:00h, como o
horário de uma faculdade noturna, de modo que tampouco era excludente para quem
quisesse participar e trabalhasse; nunca – e isto te digo porque estive em todas as inscrições
– nunca ficou ninguém de fora. Apesar de haver uma inscrição, em que se deveria preencher
uma ficha, e à princípio mandar uma foto, isto nunca foi para descriminar ou selecionar
ninguém, mas para saber o perfil de alunos que nos chegava. Isto era importante para que
montássemos nossos cursos, já que estavam abertos a qualquer um. Não havia limitação para
estudantes ou graduados, e diria até que não havia limitação para técnicos. Acho que houve
um estudante que não era nem arquiteto nem estudante de arquitetura. Por todas essas
questões, esta não foi uma experiência elitista.53

No entanto, mais importante do que estruturação institucional (seu processo seletivo, custos e
horários), Borghini comenta que também lhe parecem equivocadas as críticas quanto ao
elitismo do entendimento sobre a própria disciplina da Escuelita:
Havia uma crítica [de que] a arquitetura não era isso [que se fazia na Escuelita]. Acho que é
uma visão de fora, e não concordo com ela. Sempre esteve claro, ao menos entre os principais,
que participávamos, que isto não era ensino de arquitetura. Eu não considero que foi ensino
de arquitetura, entendida a arquitetura como uma disciplina, um ofício, um conhecimento
de uma multiplicidade de questões técnicas, históricas, regulamentações, etc, como deve ser
ensinado na faculdade. Sobre isto, comento sempre que Rafael Viñoly, falando previamente
sobre os cursos, disse algo que é muito esclarecedor. Ele disse: ‘rapazes, isto é como se
estivéssemos encarregados da cozinha do Hotel Sheraton, onde temos que saber cozinhar de
tudo, perfeitamente. Mas um dia, dizemos: fechamos ao público e vamos ver o que podemos
fazer apenas com farinha’. Isto foi a Escuelita. Trabalhos muito exploratórios que serviam
para ter uma visão do que era a comida, mas não era a comida, não era fazer a comida. Eu
segui sustendo isso quando voltamos à faculdade, [para a qual] não se podia transferir
textualmente as experiências da Escuelita. O ensino curricular, na universidade, precisa
abarcar outras questões. Se não, estamos nos equivocando.54

A afirmação de Borghini de que a Escuelita não ensinava arquitetura é quase desconcertante,
principalmente ao considerar que seu nome original era Cursos de Arquitectura, seu livro se
chamava La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa de arquitectura en la Argentina e que
havia uma reiterada insistência sobre o “campo da arquitetura”55 e os “problemas conceituais
próprios da arquitetura”56. Mas é possível entender sua afirmação como o ensino de parte da
arquitetura – e não da arquitetura como um todo. Talvez, justamente, aquela parte da
arquitetura que não deve ser construída ou vir à público, como na metáfora adotada por
Viñoly. Díaz comentava algo similar em uma entrevista à revista A/mbiente, ainda em 1982.
Perguntado sobre a definição de “autonomia disciplinar”, Díaz respondeu que
Antes de tudo, é preciso ter em conta que nós estamos trabalhando [na Escuelita] sobre um
pequeno setor com relação ao espectro da problemática da Arquitetura. Sabemos que o que
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fazemos é discutir, é desenvolver nada além desta parte em profundidade. Mas sabemos que
estamos nos ocupando de uma parte muito pequena de todo o campo da disciplina.57

Algo similar poderia ser compreendido, também, em afirmações sobre o curso de Solsona, em
que os exercícios soltavam a mão, ou que ajudavam a desbloquear a criatividade, sendo,
portanto, algo propedêutico, experimental ou parcial em relação à prática da arquitetura. Em
todo caso, essas afirmações revelam uma distância das proposições daqueles que, como Agrest
e Gandelsonas, poderiam chamar desenhos descontextualizados e deliberadamente não
funcionais de Arquitetura e, obras complexas e socialmente ancoradas, de ideologia58.
Ainda em relação à recepção do livro, que se confunde com a recepção da própria Escuelita,
Roberto Fernández elabora uma crítica a partir dos objetivos colocados pela experiência de
ensino (e não pela ausência de um compromisso social que a Escuelita, de fato, não se
propunha a abordar). Fernández coloca em dúvida a associação, explicitada no livro, entre
“processos analítico” e “processos projetivo”59. De acordo com a introdução ao catálogo de
1978, republicada no livro, os processos projetivos da Escuelita decorreriam de um revigorado
esforço analítico e crítico. Mas, para Fernández, os produtos apresentados lhe parecem mais
resultado de um processo de tentativa e erro, casualidade e talento do que uma reflexão teórica
específica. Fernández nota, também, que a supressão de aspectos funcionais a favor de uma
“ideia arquitetônica” conduz a um “apriorismo formalista”, não muito distantes dos “já
clássicos cursos de Visión (ou Plástica) das Faculdades de Arquitetura dos anos 1960”60.
Formalismo aggiornado, no melhor dos casos, à composição neorracionalista. Similar à crítica
ao entendimento de partido realizado por Iglesia, Fernández critica a pretensão estritamente
estética da Escuelita, “aparentemente cômoda”, que “já não tem o suporte cultural da
equivalente metodologia beaux arts, onde o conteúdo iconológico de cada operação formal
assegurava uma maior correlação entre produção estética e consumo cultural”61.
Há outro aspecto relevante na publicação, percebido por Fernández, que diz respeito às
transformações da Escuelita ao longo do tempo. A introdução ao catálogo de 1978 exibia um
projeto claro (ainda que criticável), daquilo que se propunha fazer: retornar à reflexão
57
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disciplinar em arquitetura por meio de um desenho desinteressado na função. A apresentação
ao livro, escrita em 1981, apresenta um tom oposto, de dúvidas e quase constrangimento:
Queríamos, talvez, uma publicação mais comprometida [...]. Provavelmente, lhe falte a isto
que hoje publicamos um balanço mais exaustivo e uma reflexão mais profunda acerca de todo
o realizado. Especialmente porque, detrás de nosso trabalho, existiram debates, ideias e
conclusões que não pudemos transmitir completamente e que, com certeza, explicariam
menos formalmente muitas das experiências realizadas.62

Apesar do muito que não se pôde (ou não se pode) mostrar, eles garantiam que “nossa
proposta foi muito além do que uma simples pesquisa em termos de linguagem”63. Além do
pudor, Fernández repara a desvalorização da própria pesquisa linguística, considerada
pejorativamente simples – apesar do enorme campo de possibilidades, como aponta
Fernández, aberto por autores como Wittgenstein, Barthes e Lacan. Talvez essa incapacidade
de explicar os próprios trabalhos faça parte da contradição da Escuelita: realizar uma reflexão
“mediante a prática concreta do projeto”64 e depois tentar explicá-la com palavras. Por outro
lado, talvez já não fosse possível reunir as diferentes concepções disciplinares sob um projeto
coletivo no livro, como o era em 1978, ainda que apenas aparentemente.

Uma fragmentação de ateliês
Os cursos de projeto de 1980 a 1982 dão mais indícios dos modos em que a Escuelita foi se
transformando no tempo. O documento “Cursos de arquitectura 1980”, comentado no início
deste capítulo, propunha separar os cursos em talleres e tallercitos. Até aquele momento, os
cursos haviam sido dirigidos por Díaz (1977-79), Solsona (1977-79), Viñoly (1977-78) e
Katzenstein (1977-78). Permanece uma dúvida quanto às atividades de Clorindo Testa e
Ignácio Lopatín antes de 1981. No livro La Escuelita: 5 años..., consta que, em 1979, Testa
ministrou um curso chamado “Exercício sobre uma manzana F.O.T 1”, e no resumo e
transcrição (feitos por Humberto Eliash) da palestra de Díaz e Solsona na II Bienal de Santiago,
em 1979, consta que naquele ano “trabalharam separadamente em temas diferentes, insistindo
sobre a própria realidade argentina, como a Avda de Mayo (Solsona), o edifício pátio (C.
Testa), o racionalismo dos anos 30 (Katzenstein), o reconhecimento de uma corrente de
arquitetura argentina (Díaz)”65. Por fim, no documento “Cursos de arquitectura 1980” consta
que “seguirão funcionando os mesmos ateliês que até o momento (DÍAZ-SOLSONAKATZENSTEIN e arq. convidado C. Testa)”, indicando que o último já vinha ministrando
cursos antes de 1980.
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O mesmo documento também indicava a continuidade da docência de Katzenstein, mas este
não se envolveria com outros cursos de projeto (além dos já realizados com Liernur em 1977
e 1978). Katzenstein tinha uma personalidade tímida e, de acordo com várias entrevistas, talvez
não se interessasse muito pela atividade docente66. Já os chamados tallercitos, ou “ateliezinhos”,
ficariam
a cargo dos até agora ajudantes, em condições e com programas a fixar. Serão independentes
uma vez aprovadas as propostas de cada um por D-K-S-V. D-K-S ou T atuarão como ‘tutores’
de um ou vários tellercitos e participarão das discussões gerais ou ‘JÚRIS’ que sejam
realizados.67

Os cursos de Leston e Liernur (1980-1981), sobre os quais comentamos no quarto capítulo
desta tese, foram realizados nessas circunstâncias, assim como os cursos de outros arquitetos,
sempre em duplas: Sandro Borghini e Edgardo Minond, Jorge Grin e Francisco Otaola; Luis
Ibarluía e Juan Carlos Poli; Arrese e Salama; Glas e Lier; e Delucchi e Sarquis. De início, é
preciso sublinhar algumas questões: 1) o crescimento que a criação de um segundo nível de
cursos implicou para a estrutura da Escuelita ; 2) a hierarquia existente entre Talleres e
Tallercitos, apesar da liberdade relativa de propostas; 3) a identificação nominal dos
responsáveis pelas tomadas de decisão e pelos talleres principais, sem a definição de cargos
institucionais; e 4) a insistência no quarteto fundador, apesar da ausência de Viñoly e da
incorporação de Testa (apenas como tutor e jurado, mas sem papel na aprovação de propostas
dos tallercitos).
A mesma hierarquia aparece na página em que se registra a composição da experiência de
ensino, no livro La Escuelita: 5 años...68. Primeiro, constam os quatro fundadores; abaixo, após
um espaço, onze arquitetos; e, em seguida, outros três, deixando implícito três níveis
hierárquicos (internamente em ordem alfabética), mas sem a definição de cargos
institucionais. O único cargo registrado é a de Diana Epstein, secretária e única mulher dos
dezenove nomes. É provável que o ambiente masculino da Escuelita fale mais do campo
profissional argentino do período do que especificamente desta experiência de ensino, mas é
impossível, hoje, deixar de reparar nessa composição. Apesar da institucionalização que o
documento “Cursos de Arquitectura 80” explicita, a indefinição de cargos reforçava um tipo
de hierarquia pessoal, contrário à própria institucionalização. Afinal, como lembra o próprio
Viñoly, a continuidade de uma instituição está atrelada a sua relativa impessoalidade e à
rotatividade ou mobilidade de cargos69. Não à toa, os quatro fundadores foram referidos em
algumas entrevistas como generais70, coronéis71 ou mesmo deuses com seus apóstolos72.
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Nesse novo arranjo institucional, de crescimento de cursos e realização crescente de outras
atividades, é possível reconhecer uma grande diversidade de interesses e propostas didáticas.
Em 1980, como vimos no terceiro capítulo, o curso de Díaz foi idêntico ao realizado em 1977.
O curso também foi dividido em duas etapas, sendo a primeira uma composição a partir do
uso e combinação de plantas existentes e, a segunda, uma composição com elementos formais
dados, os mesmos de 1977. Trata-se de uma decisão digna de nota: a de retornar ao primeiro
curso após os exercícios da Av. de Mayo, a publicação de “Buenos Aires: la arquitectura de la
‘manzana’” e os cursos de Rossi, e em meio a exposições e conferências que programaticamente
enfatizavam temas urbanos. No curso de Díaz de 1980, rebatizado “Dos elementos da
arquitetura”, houve um retorno aos objetos desconectados da realidade urbana, em busca do
“especificamente arquitetônico”, sem se estruturar em “um programa ou aspectos
funcionais”73.
Solsona, ao contrário, propôs um projeto em uma escala urbana (ou geográfica, de acordo com
ele próprio), constituído a partir de um programa com áreas, funções, porcentagens e
densidades precisamente definidas (ainda que não necessariamente seguidas). Seu curso
chamava-se “400 hectares no rio” e previu a ocupação de 400ha do Rio da Prata, a leste do
Porto Madero. O Porto havia sido concebido nos anos 1880 e concluído na década seguinte,
mas em poucos anos se tornava obsoleto, já que suas dimensões não comportaram o aumento
no tamanho dos barcos para transporte internacional de carga. Assim, durante todo o século
XX, o Porto Madero se tornou um espaço de imaginação de propostas urbanas. A mais célebre
foi, certamente, aquela prevista no plano concebido para Buenos Aires, no final dos anos 1930,
por Jorge Ferrari Hardoy e Juan Kurchan sob a direção de Le Corbusier74.
No final dos anos 1970, a ideia de transformar o Porto era retomada pelo governo militar, sob
direção do prefeito de Buenos Aires brigadeiro Osvaldo Cacciatore. Em 1977, foi realizada uma
competição internacional para transformar o Porto Madero em um novo bairro de negócios.
O projeto incluiria um aterro de justamente 400ha a leste do Porto, fruto das demolições
realizadas para a implementação do Plano de Avenidas. A concorrência não foi adiante, mas
os escombros foram sendo depositados no local, que se tornaria, já nos anos 1990, a Reserva
Ecológica Costanera Sur. Entre 1980 e 1982, o governo militar deu prosseguimento a outra
proposta para urbanização do local. Chamada Extensión Area Central (EAC), a proposta teve
uma larga equipe interdisciplinar coordenada por Ernesto Katzenstein, e seu desenho urbano
sob responsabilidade de Francisco Liernur, Eduardo Leston e alunos da Escuelita como
Trinidad Llambí Campbell e María Inés Pereyra, entre outros75. Interessa destacar, do EAC, a
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continuidade da quadrícula da cidade histórica e a valorização e continuidade da Av. de Mayo
como eixo simbólico da cidade. Esse projeto também não seria construído, mas se tornaria
referência importante (ainda que, às vezes, por oposição) para os planos seguintes, até o
concurso definitivo de 1991.
Em 1980, portanto, Solsona trazia para seu curso na Escuelita um tema urbano premente, em
que uma nova área urbana estava sendo criada adjacente ao centro histórico, mas ainda sem
forma e definição programática. Como em seu curso sobre a Av. de Mayo, a abordagem de
Solsona para os 400ha não deixava de carregar certa orientação ao desenvolvimento do
mercado imobiliário. Mas, também como na Av. de Mayo, esta orientação funcionava como
um estímulo à imaginação livre, que rompia com a tradição moderna de planejamento76. Nos
dois casos, a imaginação se dava ao reduzir a complexidade social, política e econômica da
cidade a procedimentos arquitetônicos. Nas palavras de Solsona: “Projetar os 400ha com os
mesmos pensamentos e aproximação ao tema que em um projeto singular (casa, escola,
escritório, etc.)”77. Essa aproximação, como em outras propostas de Solsona, se dava de modo
atrelado ao conceito de partido – que submete as partes a uma clara definição geométrica
global. De fato, o comentário de Solsona sobre como eram realizados os debates com alunos
na Escuelita poderia descrever vários de seus cursos, independentemente da escala:
Você via que havia ali um núcleo que podia ser desenvolvido, que poderia ser [por exemplo,]
um quadrado reforçado. Ou seja, [eu diria a um aluno]: “em vez de todas estas coisinhas, que
depois você retira, agarre este quadrado, trabalhe sobre este quadrado, faça-o crescer, dê-lhe
função. Aqui tem uma ideia.78

“Este quadrado” poderia ser tanto uma casa-paisagem concebida em 1977, como o projeto de
Guillermo Randrup para os 400ha, em 1980: um imenso quadrado com um círculo inscrito
definia um claro partido formal. Cabe sublinhar que, no ano anterior, Randrup trabalhara nos
projetos para escolas municipais coordenados por Díaz, que também exploravam jogos
geométricos simples - as duas escolas apresentadas no terceiro capítulo desta tese exploram,
justamente, a inscrição formal de quadrados e círculos. No projeto de Randrup para o curso
de Solsona, em 1980, há que se destacar também a continuidade dos eixos da Av. de Mayo e
das diagonais norte e sul do centro da cidade. Para além da manifestação da ideia de partido,
na maioria dos exercícios realizados havia uma revalorização da quadrícula portenha,
conforme vinha sendo realizada por Díaz. Pode ser que se tratasse, como apontou Roberto
Fernández, de “um catálogo de composição monumental”79, com sérias limitações urbanas.
Mas, por outro lado, conceber uma coleção de propostas radicalmente distintas apontava para

KATZENSTEIN, Ernesto. Ciudad de Buenos Aires. Extensión área central (EAC) Desarrollo Plan
Urbanístico. summa, n. 273, p. 94–108, maio 1990.
76
GORELIK, Adrián. The Puerto Madero competition and urban ideas in Buenos Aires in the 1980s. In:
LIERNUR, Jorge Francisco (Org.). Puerto Madero Waterfront. Munich: Prestel Verlag, 2007, p. 62–73.
77
SOLSONA, Justo. 400 hectaries en el río. In: DÍAZ, Tony et al (Orgs.). La Escuelita: 5 años de enseñanza
alternativa de arquitectura en la Argentina, 1976/1981. Buenos Aires: Espacio Editora, 1981, p. 106.
78
Entrevista com Justo Solsona em 1º de novembro de 2017.
79
FERNÁNDEZ, Crítica bibliográfica. La Escuelita: 5 años... 1982, op.cit., p. 59.
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.11 e 6.12 Exercícios no curso de Díaz, “Dos elementos da arquitetura”, 1º ex., autores não identificados, 1980
(Díaz et al, 1981 p.48 e 49);
6.13 e 6.14 Exercícios no curso de Díaz, “Dos elementos da arquitetura”, 2º ex., autores não identificados, 1980
(Díaz et al, 1981 p.50 e 51).
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6.15

6.16

6.15 Curso de Solsona “400 hectares no rio”, Guillermo Randrup, 1980 (modernabuenosaires.org);
6.16 Curso de Solsona “400 hectares no rio”, diversas propostas, 1980 (Díaz et al, 1981 p.108‐109).
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uma ruptura das certezas do planejamento moderno, ainda em difusão por diversos setores do
campo arquitetônico, profissional e acadêmico.
Ainda em relação às transformações do Porto Madero, é possível retomar o primeiro concurso
proposto pela Escuelita, no final de 198080. A proposta era transformar um armazém
desativado do Porto Madero em habitação estudantil. O jurado, a cargo de Díaz, Solsona,
Katzenstein, Testa e Lopatín, entregou dois primeiros prêmios e quatro menções honrosas.
Com a exceção de uma breve passagem no Esquema Director Año 2000, de 1968, todas as
propostas para o Porto Madero eliminavam suas instalações antigas81. Ao contrário, como
comenta Gorelik, os dois primeiros prêmios expressavam diferentes interpretações da
valorização da história e do patrimônio. A proposta de Gloria Benbassat limitava a preservação
ao invólucro do armazém e sua imagem externa, concebendo um edifício novo em seu interior
com uma segunda fachada descolada da original. A proposta de Pablo Carpman, por outro
lado, seccionava longitudinalmente o armazém em três edifícios de projeção quadrangular,
reproduzindo a quadrícula urbana da cidade.
Portanto, por meio dos cursos sobre a Avenida de Mayo, sobre os 400ha no Rio da Prata e no
concurso sobre os armazéns do Porto Madero, a Escuelita se inseria em um debate público
sobre a cidade, valorizando o patrimônio e contribuindo para romper com as tradições
modernas de planejamento, ainda dominantes no campo disciplinar. Ainda de acordo com
Gorelik:
Um novo clima conservacionista estava lentamente emergindo, ainda que sua relação com a
ditadura militar fosse complexa. Como a ditadura incorporava os aspectos mais autoritários
do planejamento modernizador – exemplificados pela construção de autoestradas que
demoliram largas faixas da cidade – um novo alinhamento começou a aparecer entre as
preocupações conservacionistas e a crítica antiditatorial.82

O contraste entre os cursos de Díaz (em escala arquitetônica, sem função ou contexto) e de
Solsona (em escala urbana e programática) representava apenas parte dos trabalhos realizados
em 1980. No livro La Escuelita: 5 años…, são reproduzidos três dos chamados Tallercitos: “Do
estilo na arquitetura”, de Liernur e Leston; “Das ideias e o desenho”, de Borghini e Minond; e
“Processo de projeto individual”, de Otaloa e Grin. Já comentamos sobre o primeiro no quarto
capítulo desta tese. No segundo, Borghini e Minond propunham “analisar os momentos em
que o desenho tem uma participação decisiva na ideia; [e] ver quando o desenho, como
elemento autônomo, pode estimular, modelar ou modificar uma ideia”83. Como nos cursos de
Solsona, a dupla propunha que se deveria buscar “as possibilidades de desenvolvimento que
cada um [dos desenhos] traz implícita” e, assim, chegar a “uma ideia”84. Bem como nos
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BENBASSAT et al, Concurso de anteproyectos en los Cursos... 1981, op.cit.
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Ibid.
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BORGHINI, Sandro; MINOND, Edgardo. De las ideas y el dibujo. In: DÍAZ, Tony et al. La Escuelita: 5 años
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1981, p. 54.
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6.17

6.18

6.18

6.17 Concurso de redesenho de um armazém do Porto Madero, Pablo Carpman, 1980 (Díaz et al, 1981 p.176);
6.18 Curso de Otaola e Grin, “Processo de projeto individual”, Alejandro Delucchi, 1980 (Díaz et al, 1981 p.56);
6.19 Curso Borghini e Minond, “das Ideias e do desenho”, autores não identificados, 1980 (Díaz et el, 1981 p.54).
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exercícios de 1977, o curso suprimia total ou parcialmente temas funcionais, construtivos e de
localização a favor do desenho, considerado um instrumento especificamente arquitetônico.
Borghini e Minond eram, eles próprios, desenhistas extremamente hábeis e contribuíam para
valorização do desenho fora das fronteiras da Escuelita, em livros, concursos e exposições. Já
Otaola e Grin se perguntavam sobre a real possibilidade de se construir uma teoria da
projetação que não fosse apenas descrita pela subjetividade do artista - possibilidade que eles
haviam negado, a respeito do escritório do qual faziam parte, no Primer encuentro de jóvenes
arquitectos de 197885. Nesse curso, a dupla citava distintas concepções disciplinares em debate
na Escuelita, da noção de tipologia de Díaz à grande “ideia” de Solsona. Eles tratavam,
fundamentalmente, de gerar uma reflexão individual e uma discussão sobre os distintos
modos, ou “sistemas” de projetação empregado por alunos, fossem estes conscientes ou não,
e sua comparação com os modos de operar mais reconhecidos (os tipos, as “ideias”, o traçado,
as reflexões sobre o sítio, etc.).86

Portanto, se o ano de 1980 viu tanto uma tentativa de institucionalização da Escuelita, ele
também viu uma ampliação e diversificação de propostas, abordagens, objetos e escalas de
projeto. Isso correu em oposição, por exemplo, à assinatura de um texto comum, com
contornos de manifesto, a respeito dos cursos de 197787; e aos esforços em constituir um “curso
unificado” em 197888. Talvez tenha sido em função da diversidade temática de 1980 que se
tenha proposto temas transversais que unissem os dois anos seguintes: “a casa” para 1981, e
“habitação coletiva” para 1982. Ainda que abordados de diferentes modos, tratavam-se de
temas mais tradicionais na história do ensino de arquitetura, baseado em programas
funcionais de escala reduzida ou intermediária. Há pouco material relativo a esse período e
não estão claros os motivos que levaram a adoção dos temas trabalhados. O livro La Escuelita:
5 años... lista os cursos de 1981, mas não inclui textos sobre os cursos nem exercícios realizados
por alunos naquele ano. Luis Ibarlucía, que manteve um escritório com Díaz até 1988,
conservou um acervo com fotografias de desenhos de alunos desse período89. É possível que
tenham sido realizadas para integrar um segundo livro sobre a Escuelita, que não chegou a ser
produzido90.
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de enseñanza alternativa de arquitectura en la Argentina, 1976/1981. Buenos Aires: Espacio Editora,
1981, p. 56.
87
DÍAZ et al, Cursos de arquitectura 77... 1978, op.cit., p. 3-5.
88
Conforme folheto de divulgação dos cursos de 1978, chamada na seção arquitrama da revista summa (nº124
maio 1978) e calendário de atividades da mesma revista (nº125 jun. 1978). Cf. primeiras páginas do
terceiro capítulo desta tese.
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É notável a ausência dos exercícios realizados para os cursos ministrados por Díaz, tanto no
acervo de Ibarlucía como no Archivo Antonio Díaz. Mas, através de alguns textos de 1981 e
1982, é possível recuperar o interesse de Díaz nos exercícios daquele ano. No texto “Sobre las
estructuras básicas de la arquitectura y otras cuestiones”, justamente de 1981, fruto de uma
entrevista à revista summa, Díaz comenta:
Eu acho (e isto é como uma declaração de princípios) que as casas devem ser ajustadas a um
sistema de arquitetura e construção muito simples, de volume único e sem adições [...]. Ou
seja, em meio a tanta confusão estilística, e com tantos “ismos”, acho que é necessário voltar
aos elementos essenciais da arquitetura, aos elementos básicos de nossa disciplina.91

A casas, por serem “simples de conceber e, às vezes, de concretizar”92, seriam um programa
adequado para buscar esses “elementos essenciais da arquitetura” e para trabalhar sobre a
simplicidade e repetição. Novamente, de acordo com Díaz:
Não compartilho, em geral, o critério de que a casa é o tema mais importante de nossa
disciplina; mas a entendo como um tipo de problema, com uma escala que permite a
experimentação sobre uma série de ideias, situações, linguagem, problemática da arquitetura,
que depois podem ser elaboradas e realizadas em outros projetos maiores, mais complexos,
mais importantes.93

Em diversos momentos Díaz comenta que seu projeto para o Barrio Centenario não teria sido
possível se, antes, ele não tivesse projetado as duas casas em Ingeniero Maschwitz, para ele e
seu ex-sócio Alberto Varas. Nelas, “há uma proposta de simetria entre as duas casas e a piscina
que me levou a reelaborar, em Santa Fe, certa assimetria que dá valor ao conjunto”94. É possível
perceber também uma semelhança entre a rotação das casas em Ingeniero Maschwitz e a
rotação da praça central do Barrio Centenario, como procedimentos formais elementares da
arquitetura. Em outro texto do mesmo ano, Díaz chegou a afirmar que “quase todos os nossos
projetos maiores devem muito à nossa coleção de casas”95. Ele continuava:
A maioria das habitações que projetamos estão baseadas em ideias muito simples e que
mostram preocupação por temas mais gerais da arquitetura. Estes são: 1) a composição a
partir de um volume simples e único; 2) o emprego da simetria (às vezes elaborada em
cuidada assimetria); 3) um trabalho de fachadas muito simples que se desdobram ou
desaparecem detrás de outras fachadas.96

Ainda que genéricas, é possível identificar essas noções no trabalho que Claudia Santaló
realizou em 1981, provavelmente para o curso de Díaz. Em seu projeto, é possível destacar uma
série de elementos frequentes na obra de Díaz daqueles anos: a estruturação em um pátio
central (associada, na altura, ao trabalho de Rossi97); uma edificação encapsulada em uma
pérgola com vegetação que funciona como segunda fachada (como em Ingeniero Maschwitz e
91
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principalmente no projeto para o Balneário Pinamar Golf Club, com o mesmo telhado e
fenestração); o uso de claraboias lineares que pontuam acessos; e o jogo entre cheios e vazios
(o vazio do pátio à esquerda corresponde à área edificada à direita) em um geometria simples
e centralizada. Além disso, há um esforço em continuar a malha urbana com uma marcação
de cornija e um acesso em quina tipicamente portenho.
Os cursos de Solsona de 1981 e 1982 também foram menos experimentais que os de 1977. A
casa que Esteban Fernández projetou para 1981, por exemplo, estrutura-se em cruz no centro
de quatro pátios em quatro níveis diferentes. Há uma oposição entre uma escada central
interna, abaixo de uma claraboia, e quatro escadas perimetrais que conectam externamente os
pátios. No mesmo ano, Guillermo Randrup projetou uma casa que “era uma peça
arquitetônica rodada e encrustada em outra”, cujas diferenças de materiais reforçavam esta
operação formal98. Os exercícios registrados no curso de Solsona de 1982, sobre habitação
coletiva, exploravam, em sua maioria, a oposição entre fachadas de vidro e fachadas opacas,
como nos projetos do próprio MSGSSV para a torres Prourban (1983) e Intercons (2011) e
para o edifício MAPFRE (2002). O próprio Solsona, ao rever os desenhos de 1982, os vinculou
imediatamente a seu projeto para a torre Prourban, em desenvolvimento naquele momento99.
Clorindo Testa e Ignácio Lopatín, que na altura colaboravam profissionalmente, propuseram,
em 1981, um primeiro trabalho chamado “A casa basca”, no qual se deveria reelaborar as
típicas casas daquela região, pintadas de branco com bases de pedra e elementos tradicionais
específicos, como fornos de milho. Nesse exercício, Julio Rodriguez propôs um projeto
claramente referenciado na obra de Díaz (com quem trabalhava), como se observa na
fenestração, na geometria de sólidos simples e simétricos, e no uso de uma claraboia central.
Outro tema de 1981, chamado anverso/reverso, ou “frente/verso”, propunha que o aluno
iniciasse o desenho de um lado do papel e o terminasse do outro, interessando-se por
resultados não intencionais100. No ano seguinte, este tema seria explorado em projetos de
habitação coletiva, em que longas fachadas dos diferentes alunos eram reunidas em um
contínuo absolutamente eclético. De acordo com Liernur, Testa também propôs aos alunos
que trabalhassem apenas com maquetes físicas - mas não encontramos registros desta
atividade101. Lopatín lembra que seu trabalho com Testa “era divertido”, algo “absolutamente
experimental”102. Testa, no entanto, não se interessava particularmente pela atividade docente
e acreditava que cada aluno deveria seguir seus próprios interesses103. Em todo caso, de acordo
com Sarquis, o último período da Escuelita
acolheu uma renovação linguística em dois sentidos; racionalista, com Díaz, que procurou a
continuidade histórica com as nossas experiências racionalistas dos anos 30, e inclusivista
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6.20

6.21

6.22

6.20 Curso de Díaz, “A casa”, Claudia Santaló, 1981 (Díaz et al, 1982 p.35);
6.21 e 6.22 Curso de Solsona, “A casa”, Esteban Fernández, 1981 (ALI).
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6.23

6.24

6.23 Curso de Solsona, “A casa”, Guillermo Randrup, 1981 (modernabuenosaires.org);
6.24 Curso de Solsona, “Habitação coletiva”, Autores não identificados, 1982 (ALI).
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6.25

6.26

6.27

6.28
6.25 Curso de Testa e Lopatín, “A casa, frente / verso”, autor não identificado, 1981 (ALI);
6.26 e 6.27 Curso de Testa e Lopatín, “A casa basca”, Julio Rodriguez, 1981 (ALI);
6.28 Curso de Testa e Lopatín, “A casa basca”, detalhes, autores não identificados, 1981 (ALI).
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6.29

6.30

6.31

6.29 e 6.30 Curso de Testa e Lopatín, “Habitação coletiva, frente / verso”, vários autores, 1982 (ALI);
6.31 Primeiro prêmio concuro summa / La Escuelita, Enrique Cadaveira, 1982 (summa n. 188, jun. 1983 p. 65);
6.32 Segundo prêmio concuro summa / La Escuelita, Gonzalo C. MacDonell, 1982 (summa n. 188, jun. 1983 p. 66).
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6.32

com Testa. Entre os dois, Solsona elaborou uma criatividade baseada mais na geometria do
que no expressionismo testiano.104

É verdade que a Escuelita nunca havia sido um espaço de consenso. Mas, ainda que cada
membro tivesse seus próprios interesses e perspectivas, ela “nasceu com a ideia de trabalhar
sobre os princípios próprios da Arquitetura”105 – um projeto comum reiterado em textos de
1977 e 1978. Já nos últimos anos de atividade, se expressa claramente “o desenvolvimento de
temas comuns a partir de posições diferentes”106. O segundo concurso promovido pela
Escuelita – e sua última atividade – é representativo deste momento. Seu resultado havia sido
divulgado em dezembro de 1982, mas o texto sobre as premiações foi publicado apenas em
junho do ano seguinte. Escrito por Díaz, representando o jurado, o texto parece hesitante
quanto à descrição dos projetos e mesmo quanto à necessidade de se estabelecer um critério
de avaliação107. Díaz escrevia:
Suspeitamos também, polemicamente, que a crítica de concursos de arquitetura não é tão
necessária; talvez devesse ser suficiente justificativa (ao menos para os arquitetos) a eleição
em si mesma dos projetos premiados. Parece-nos que isto ajudaria ao desenvolvimento de
um pensamento e de uma discussão estritamente arquitetônicas.108

Na Galeria Praxis, os desenhos foram expostos sem comentários: “os projetos valem por eles
mesmos e são suficientemente demonstrativos do parecer do Jurado”109. Mas, reconhecendo a
necessidade de apresentar algum critério de seleção (ainda mais tratando-se de um concurso
de estudantes), Díaz registrava:
Parece-nos que o melhor modo de definir nosso método de trabalho é dizer que fizemos a
seleção ‘naturalmente’ [...]. Simplesmente, fomos escolhendo aqueles projetos que
sobressaíam, a nosso juízo, por seus valores arquitetônicos, independentemente dos “estilos”
ou da boa ou má que fosse a sua representação. A boa arquitetura de hoje e de sempre é aquela
que se respalda em boas ideias (que se referem à concepção geral da Arquitetura), em um
bom partido (que é a concretização daquelas ideias em uma solução determinada) e na boa
execução arquitetônica (que é a materialização de todo a anterior e onde, basicamente, se
manifesta o ofício) [...]. Estamos confiantes de que os projetos premiados o são por seus
valores arquitetônicos essenciais, e não por questões secundárias [como a representação].110

Ainda era possível identificar uma busca pela essência disciplinar da arquitetura, mas por meio
de um discurso que apontava apenas para uma intuição do que esta essência poderia ser.
Parecia um momento em que os membros da Escuelita eram capazes de coincidir sobre um
projeto vencedor, mas não sobre o discurso de seus méritos. Em certo sentido, tratava-se de
uma hesitação similar àquela reconhecida por Fernández na introdução livro La Escuelita: 5
años..., e um momento que apontava, também, para a dissolução da experiência de ensino.
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Uma dissolução esperada
A seção arquitrama da revista summa, de junho de 1983, informava que
Durante o presente ano, a Escuelita realizará uma série de conferências, seminários e
exposições que serão anunciados oportunamente. Está prevista, também, a publicação do
segundo livro da Escuelita, contendo o material correspondente aos cursos, aulas e
conferências realizados durante 1981 e 1982. A inscrição para as atividades docentes será
realizada no fim do ano, e corresponderá aos cursos que serão desenvolvidos em 1984.111

Em 1983, portanto, não foram realizados cursos na Escuelita. O livro tampouco foi publicado
e, em relação às conferências deste ano, só conseguimos confirmar a de Rafael Moneo, cuja
transcrição se encontra no Archivo Antonio Díaz. Em março de 1984, a seção arquitrama
publicava uma longa nota de encerramento da experiência de ensino:
Hoje, há quase oito anos de sua fundação, a Escuelita suspende formalmente suas atividades.
Motivam essa decisão as novas circunstâncias políticas e culturais que o nosso país vive e,
particularmente, aquelas que supomos serão desenvolvidas nas universidades nacionais.
Quando fundamos a Escuelita, com Rafael Viñoly, pensamos que era importante recuperar o
interesse pela elaboração ideológica no campo da arquitetura. Parecia-nos que a experiência
da arquitetura argentina, ainda que importante, havia chegado a limites apenas superáveis
alterando o marco intelectual de referência e não apenas insistindo em um estreito
profissionalismo. E isso é o que tratamos de fazer ao longo de todos estes anos. Mas sabíamos,
também, que a Escuelita era uma ferramenta útil para um determinado momento da situação
política e cultural de nosso país, e que seu projeto geral podia mudar se esta situação também
se modificasse [...].
Dos quatro docentes e vinte estudantes dos primeiros anos, a Escuelita cresceu até chegar, no
último ano, a ter mais de vinte professores e trezentos alunos inscritos, a maioria arquitetos
[...].
Acreditamos que o mais importante de toda esta experiência é que a Escuelita se converteu
em um lugar onde se pôde preservar a possibilidade de refletir, para um grupo grande de
arquitetos, em momentos sumamente críticos da existência de nosso país.
Se hoje decidimos suspender suas atividades, é para permitir que os membros da Escuelita,
de foá tinha ma individual e sem nenhum compromisso prévio, possam se incorporar às
instituições que deles necessitam. Em particular, as universidades nacionais que, como a de
Buenos Aires, devem contar, sem dúvida, com o esforço de sua reestruturação democrática e
progressista.112

A nota é assinada por Díaz, Katzenstein e Solsona e datada de novembro de 1983,
imediatamente após as eleições presidenciais de 30 de outubro daquele ano – a primeira desde
que Perón se elegera pela última vez, dez anos antes. Cabe notar, no entanto, que a carta só foi
publicada em março do ano seguinte, enquanto Díaz e Solsona assumiam suas cadeiras na
FAU-UBA.
Ao longo da tese, recuperamos como o prestígio da Escuelita foi sendo construído e
consolidado, desde sua fundação, através da diversidade de suas atividades, de sua presença
constante em publicações especializada e das colaborações com prestigiosas figuras nacionais
111
112

Seção arquitrama da revista summa, nº 188 jun. 1983.
Seção arquitrama da revista summa, nº 197 mar. 1984.
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e estrangeiras. Em dezembro de 1982, enquanto encerrava seus últimos cursos, a Escuelita
recebia uma premiação hors concours no “Concurso a/mbiente 1982”, promovido pelo Centro
de Estudios y Proyectación del Ambiente (CEPA), por sua “vocação de indagar as
profundidades de alguns aspectos relevantes da arquitetura, em um estilo alternativo à forma
convencional, altamente estimulante e necessário”113. Outro indicativo da relevância da
Escuelita, naquele momento, é sua presença destacada no programa do curso “Arquitetura
Moderna em Buenos Aire”, ministrado por Juan Molina y Vedia na SCA a partir de 23 de
março do ano seguinte - revelando que, antes mesmo de encerrar suas atividades, a experiência
de ensino tornava-se um episódio importante para compreender a história da arquitetura
local114.
Independentemente das intenções originais dos quatro fundadores, não resta dúvidas que suas
atividades foram estratégicas, ao menos para Díaz e Solsona, no momento em que ambos
passavam por reposicionamentos ou transformações profissionais significativas. Quase
simultaneamente, Díaz fundava seu próprio escritório (separando-se do BELV) e o MSGSSV
de Solsona lidava com a difícil ausência de Viñoly que, junto com Ignacio Petchersky (falecido
precocemente em 1971), havia sido fundamental no posicionamento do escritório desde a
segunda metade dos anos 1960115. Além das afinidades pessoais, do interesse pelo debate aberto
e do desejo de um espaço de sociabilidade, é possível imaginar que o lugar que a Escuelita
acabou por ocupar nas trajetórias profissionais de Díaz e Solsona explique a coexistência, ao
longo de seus seis anos de funcionamento, de dois discursos sobre a arquitetura que
rapidamente haviam se mostrado antagônicos. Afinal, desde 1977, Díaz denunciava o caráter
negativo de uma prática projetual “arbitrária e artística”116 que, em certo sentido, o próprio
Solsona representava. Essas contradições poderiam se sustentar em determinado contexto
político e institucional, mas, com redemocratização, surgiam novas possibilidades,
oportunidades e mesmo responsabilidades.
Em todo caso, a decisão em encerrar a Escuelita não foi unânime. Díaz, por exemplo, lembra
que quando “Alfonsín ganhou [a eleição presidencial], fui um defensor ferrenho de que
tínhamos que fechar e ir à Universidade. Acho que foi correto porque, entre outras coisas, era
113

Carta do arquiteto Rubén O. Pesci, coordenador geral do comitê diretivo da revista a/mbiente, a Díaz,
Katzenstein e Solsona, enviada no dia 26 de outubro de 1982, para comunicar a premiação da Escuelita
em cerimônia a ser realizada nos Teatros de San Telmo, rua Cochabamba 370, no dia 03 de dezembro de
1982. Archivo Antonio Díaz.
114
O programa do curso está publicado na seção arquitrama da revista summa nº 186, de abril de 1983, p. 17.
Os temas abordados no período 1964-1980, eram: auge dos concursos de arquitetura; revistas summa e
summarios; Kahn, Krier, Rossi, Venturi; o fenômeno “pós”; o novo código de planejamento urbano; a
Escuelita e o Laboratorio de Arquitectua.
115
Viñoly e Petchersky se associaram ao MSGSSV em 1966, quando ainda eram estudantes de graduação. De
acordo com Solsona, o MSGSSV estava estruturado por três pares geracionais: ele e Santos, mais vlehos,
Sánchez Gómez e Manteola, da geração intermediárias, e Viñoly e Petchersky, os mais novos. O
falecimento do primeiro, em 1971, e a migração segundo, em 1979, deixaram um vazio geracional difícil
para o escritório, e a ausência do talento de Viñoly foi particularmente sentida. Entrevista com Justo
Solsona em 1º de novembro de 2017.
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DÍAZ, Tony. Dos introducciones a Agrest-Gandelsonas-Machado-Silvetti. summarios, n. 13, p. 3–4, nov.
1977, p. 3.
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muito esforço seguir. Depois, com o tempo, pensei que talvez tenha sido um erro”117. Já Solsona
lembra que a Escuelita,
em oitenta e três, termina seu ciclo. Não tinha mais muito sentido seguir em frente quando
estavam nos convocando para uma nova Faculdade. Vê-se nos trabalhos de oitenta e três
[possivelmente referindo-se a 82] que estávamos ansiosos par dar fim a esta experiência.
Nossa ideia, de todas as formas, não era fechá-la, mas incorporá-la à Universidade. Lembro
que fomos ver ao reitor da UBA e também ao Decano da Faculdade para que nos dessem um
lugar e pudéssemos seguir, Tony, Ernesto e eu, trabalhando juntos, para que finalmente a
Escuelita se convertesse em uma pós-graduação oficial. Isso não se concretizou [...]. Talvez as
pessoas mais jovens que trabalharam conosco na Escuelita, como Sandro [Borghini] ou Hugo
[Salama] fossem mais conscientes da importância de seguir com ela do que Tony ou eu, a
quem a Faculdade absorvia completamente em inúmeras funções, desde ser jurados de
concursos a membros do Conselho Consultivo. Fomos seduzidos pela Faculdade nova. Em
todo caso, penso que houve uma falta de compreensão das autoridades da Faculdade, já que
só pedíamos um lugar físico minimamente adequado para continuar com a estrutura docente
da Escuelita e fazer dela uma Centro ou uma pós-graduação dentro da Universidade.118

Outros membros eram contrários ao encerramento da experiência. Eduardo Leston, por
exemplo, lembra que
Era um dos que não estava de acordo de que, para ter algum tipo de compromisso com o
reinício da UBA, era necessário perder o âmbito da Escuelita como um lugar distinto ao que
era a universidade. Podia se transformar em um centro de encontro, reflexão e mesmo
pesquisa muito distinto do que era preciso lidar na UBA, que era basicamente ensinar às
grandes massas de estudantes. Mas finalmente se decidiu, certamente por absoluta maioria,
fechar todo o ciclo e passa à UBA.119

Assim, foram para a universidade não apenas Díaz e Solsona, mas vários ex-alunos e
professores da Escuelita. Na cátedra de Díaz na UBA, entre 1984 e 1985, estiveram presentes
como professores adjuntos os arquitetos Juan Carlos Poli, Jorge Pieretti, Claudia Santaló,
Gabriel Feld, Daniel Silberfaden, Luis Ibarlucía, Pablo Carpman, Julio Rodríguez, Héctor Karp,
Gustavo Oxley, entre outros120. Já na cátedra de Solsona, no mesmo período, participaram
como docentes Sandro Borghini, Hugo Salama, Edgardo Minond, Gloria Benbassat e María
Inés Pereyra, também entre outros121. Nesse sentido, a passagem à UBA representa uma
continuidade de pessoal em relação à Escuelita. Como comentaria Díaz, esse havia sido outro
objetivo da experiência de ensino: “formar e manter gente para quando as coisas mudassem”122.
Por outro lado, ainda que a estrutura, o propósito e as dimensões da universidade não
permitissem uma transposição direta da Escuelita à FAU-UBA (que em 1985 alterava se nome
para FADU-UBA, ao incorporar os cursos de Diseño), é certo que houve uma continuidade de
117

Entrevista com Tony Díaz concedida a Carlos Rabinovich em 18 de março de 2013.
SOLSONA, Justo; CRISPIANI, Alejandro. Justo Solsona. Entrevistas: apuntes para una autobiografia.
Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1997, p. 109–110.
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conteúdo e propostas didáticas. Em sua cátedra nos anos imediatamente após a
redemocratização, Díaz se colocava contra a tradição de ensino em que dava, ao aluno, um
“programa para o qual se deve ‘inventar’ um edifício (quanto mais original, melhor é o
aluno)”123. Ao contrário, Díaz buscava “desenvolver, como problema fundamental, o hábito da
leitura da realidade construída, onde encontrar leis (culturais) que nos permitam resolver
melhor os problemas de hoje”124. Desenvolver, assim, “o conhecimento fundamental da
Arquitetura como ciência válida para qualquer sociedade”125. Os trabalhos em sua cátedra na
FADU-UBA foram realizados na base destes preceitos, e incluíram o levantamento e o desenho
de edificações de diferentes épocas, escalas e programas. As buscas por “leis”, a atenção dada
ao anônimo e o interesse na repetição e no tipológico representam, certamente, uma
continuidade de algumas de suas elaborações na Escuelita, particularmente do trabalho
“Buenos Aires: la arquitectura de la ‘manzana’”. A partir daí, Díaz continuaria desenvolvendo
sua perspectiva profissional e pedagógica do projeto como uma “coleção” intencionada126: uma
forma de ordenar e recortar a realidade que serve de suporte a uma produção que não se baseia
do talento individual, mas primeiro na apropriação e, depois, na “transgressão”127 de uma
cultura disciplinar historicamente construída128.
Em sua cátedra na FADU-UBA, Solsona também desenvolveria um longo trabalho de
levantamento e desenho da arquitetura de Buenos Aires: focado, primeiro, na arquitetura
produzida entre anos 1930 e 1950 e, em seguida, nas edificações da Av. de Mayo, que retomava
explicitamente os trabalhos realizados na Escuelita129. No entanto, os projetos concebidos em
sua cátedra continuavam baseados na ideia de um objeto singular que se destaca da malha
urbana, na mesma tradição de partido que havia marcado sua docência na Escuelita130. As
cátedras de Díaz e Solsona se tornariam duas das mais influentes da redemocratizada FADU,
marcadas pelo trabalho desenvolvido na Escuelita e pela aura que envolveu a experiência de
ensino.
O grupo que se configurou inicialmente como o Departamento de Análisis Crítica e Histórica
da Escuelita, e depois se deslocou ao Centro de Estudios da Sociedade Central de Arquitectos,
também se integrou à UBA após a redemocratização, primeiro através da cátedra Introducción
a la História Urbana e, em seguida, da cátedra Problemas de la Arquitectura Argentina y
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Latinoamericana. Estes pesquisadores também e integraram à UBA por meio do Instituto de
Arte Americano (que Liernur dirigiria no final dos anos 1980). Pouco tempo depois, Aliata,
Ballent, Gorelik e Silvestri dariam início a suas pesquisas de doutorado em história na
Faculdade de Filosofia e Letras da UBA, sob orientação do próprio Liernur. Ao longo dos anos
1980 e 1990, esses pesquisadores estabeleceram diferentes contatos com áreas de estudo fora
do campo disciplinar e constituíram diferentes arranjos institucionais cuja recuperação foge
ao escopo desta pesquisa.
Por fim, é importante comentar a criação do Centro de Estudios de Arquitectura y Ciudad
(CEAC), em 1986, por Liernur, Borghini, Minond e Pschepiurca. No CEAC, pretendia-se
realizar ateliês de projeto independentes na universidade, cursos e seminários em história e
teoria da arquitetura, realizar “alguma atividade em pesquisa”131 e montar uma biblioteca, além
de sublocar o espaço para os arquitetos envolvidos que atuavam profissionalmente. O CEAC
foi organizado em uma casa alugada na rua Amenábar 2668, no bairro de Belgrano, e
funcionou por dois anos com atividades ministradas por, entre outros, Anahí Ballent, Ignacio
Dahl Rocha, Jorge Feferbaum, Marcelo Gizzarelli, Jorge Mele, Eduardo Leston, Graciela
Silvestri, Jorge Sarquis, Fernando Aliata, Jorge Dotti e Jorge Samandjian – além dos
organizadores. Em 1988, por motivos financeiros, o CEAC resolveu encerrar suas atividades132.
No entanto, a partir dele foi formado um grupo de arquitetos que se reuniu semanalmente por
dez anos, para discutir, informalmente e em reuniões fechadas, temas exclusivamente
relacionados à arquitetura133. O grupo foi batizado Club de los 40 porque seus quatro
fundadores tinham ao redor de 40 anos e cada um poderia listar dez convidados, somando
cerca de 40 membros134. Apesar do caráter relativamente efêmero da primeira experiência e do
caráter privado da segunda, ambas representaram conexões relevantes com gerações mais
jovens de Buenos Aires, tornando-se episódios significativos da cultura arquitetônica local135.
Não parece adequado afirmar que o CEAC e o Club de los 40 foram desdobramentos diretos
da Escuelita. No entanto, a Escuelita foi a instituição que colocou em contato muitos de seus
membros e ofereceu uma importante referência de espaço de trabalho e sociabilidade. De
acordo com Borghini, na Escuelita também se desenvolveu uma experiência curta de discussão
131
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livre de projetos, por parte dos docentes, que encontraria uma ressonância na dinâmica do
Club de los 40136. Muitos dos arquitetos envolvidos com estas inciativas formaram parte do
que se poderia chamar de segunda geração da Escuelita – os professores não fundadores que
tinham uma identidade de caráter mais geracional e de amizade do que, necessariamente, de
compartilhamento de supostos teóricos. Afinal, a dimensão de sociabilidade da Escuelita foi
um de seus traços fundamentais, e o impacto que a experiência realizou no campo também diz
respeito aos futuros encontros e à criação de laços sociais e profissionais.

6.33 Folhetos das atividades do CEAC,
1986‐1988 (Kogan, 2016 p.88)
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6.34 Fotografia dos membros do CEAC
preparando a sede, ago. 1986 (Acervo
de P. Pschepiurca).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na Escuelita, foram realizados seis anos de cursos de arquitetura. De 1977 a 1982. Para uma
instituição de ensino, não é muito tempo. Mas esses foram anos de grandes transformações
nos discursos sobre a disciplina, nos enfrentamentos das crises da arquitetura moderna e nos
caminhos de superação de seus dilemas. A informalidade da experiência, que não tinha
compromissos com o ensino formal, permitiu que a Escuelita vivesse tais transformações com
particular intensidade, revendo suas práticas em função de estímulos sempre novos, alterando
seus rumos e experimentando renovadas abordagens. Seus vários membros, com diferentes
interesses, puderam processar as transformações que, justamente naqueles anos, se
desenrolavam em vários circuitos de debates sobre a arquitetura. De fato, 1982 já não era 1977,
nem na Argentina, nem no mundo.
Duas falas do arquiteto catalão Oriol Bohigas são expressivas das transformações pelas quais
passavam diversos setores do campo disciplinar. No número 16 da revista Arquitecturas Bis,
de novembro de 1976, Bohigas apresentava o recém-publicado Unbuilt America1, que reunia
uma série de projetos não construídos de arquitetos norte-americanos: uma arquitetura de
“elaboração conceitual”, realizada “para ser conhecida – vendida, colecionada, professada
didaticamente”2. De acordo com ele, as autoras Alison Sky e Michelle Stone afirmavam que “a
história das bases ideológicas da arquitetura moderna poderia ser estruturada com a revisão
ordenada dos projetos que não foram construídos”3. Sobre a exposição Chicago Architects4,
realizada alguns meses antes, Bohigas afirmava que “se estabelecia, abertamente e com certo
empenho desafiador, a fórmula dos desenhos e maquetes como objetos autônomos, integrados
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ao usual comércio artístico”5. O trecho que se seguia, escrito por Bohigas, foi reproduzido por
Díaz na summarios nº13, no ano seguinte, como a única nota de fim:
Algumas semanas atrás, a exposição “Idea as Model”, no Institute for Architecture and Urban
Studies de Nova York, proclamava, com as maquetes e desenhos de Graves, Eisenman,
Tigerman, Moneo, Gandelsonas, Agrest, Krier, Scolari, Hejduk, etc., o uso de métodos visuais
não como um meio para mostrar a arquitetura em outra escala, mas para se constituir na
própria ideia da arquitetura.6

A reprodução desta passagem, paralelamente aos primeiros meses de funcionamento da
Escuelita, representava uma atenção às transformações disciplinares internacionais. Ao
mesmo tempo, representava uma aposta inicial nos projetos não construídos, nos desenhos e
nas exposições como dispositivos para uma reelaboração conceitual da arquitetura (ou de suas
“bases ideológicas”, nos termos de Bohigas), e a superação de uma prática carregada
politicamente, ou definida por um estreito profissionalismo. Mas em janeiro de 1980, também
na Arquiteturas Bis (que Díaz e Solsona acompanhavam, e a portenha Sociedad Central de
Arquitectos assinava), o mesmo Bohigas explicitava sua apreensão quanto à ênfase em
desenhos e exibições. Comentando sua gestão à frente da escola de arquitetura da Universidade
Politécnica da Catalunha, que Díaz acabara de visitar a seu convite, o catalão afirmava:
em um nível mais conceitual, parece que um problema básico era tratar de definir qual é a
identidade da arquitetura, o que é propriamente a disciplina e o que é a profissão, para decidir
o que deve ser ensinado e como fazê-lo. Porque, evidentemente, nos últimos anos se perdeu,
ou se confundiu, a identidade da arquitetura. Parece que ultimamente se tenta recuperar a
disciplinaridade na importância conceitual do desenho. Mas, em todo caso, é um sintoma
equivocado. Não é suficiente potencializar o desenho. Ao contrário, com frequência a
‘arquitetura desenhada’ é outra evasão a respeito da disciplina real como o foram, ainda mais
graves, os sociologismos ou economicismos dos anos 1960.7

Os trabalhos da Escuelita parecem ter seguido um arco similar, de uma aposta inicial nas
capacidades conceituais dos desenhos para “recuperar a disciplinaridade” e, em seguida, de
hesitações quanto a esses mesmos procedimentos. A evasão da “arquitetura desenhada”
mencionada por Bohigas expressa o direcionamento da arquitetura a sua própria autonomia:
a ideia de que a arquitetura é uma disciplina com suas próprias leis, problemas e
procedimentos, independentes (ainda que de modo relativo) de qualquer outra disciplina ou
campo de conhecimento. Com diferentes contornos, a fronteira que estabelecia o que é próprio
à arquitetura poderia excluir as pressões urbanas e habitacionais, a política, a função e mesmo
a cultura e a história. O que ficava em seu interior também estava em debate: se apenas formas,
jogos linguísticos ou uma relação própria com a cultura e a sociedade. Mas, em todos os casos,
a maneira que a arquitetura encontrou para alterar a sua relação com o universo social foi
cancelando sua própria materialidade, entrincheirando-se, assim, no campo da arte, do
desenho, da maquete – e, quase paradoxalmente, abrindo novas perspectivas profissionais.
5
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Também a Escuelita havia buscado confrontar os “sociologismos” ou “economicismos” dos
anos 1960 e primeira metade dos anos 1970, voltando-se à prática do desenho destituído de
implicações funcionais e materiais. Na Argentina, o “sociologismo” que a arquitetura
vivenciou chegou a representar uma inflexão em direção à militância política direta, em que
qualquer resquício de uma suposta especificidade disciplinar poderia ser visto como
conservadora, fora do tempo ou fora de lugar. As manifestações mais intensas desse fenômeno
parecem ter ocorrido justamente no campo do ensino, rastreáveis em experiências como o
Taller Total em Córdoba e o TANAPO em Buenos Aires.
Mas, na Escuelita, os debates internacionais sobre a autonomia da arquitetura acabaram por
convergir de modo singular com o silêncio imposto pela ditadura militar. Essa foi uma das
contradições centrais da experiência de ensino: uma grande liberdade institucional permitia
que seus membros explorassem grande variedade de referências, formais ou teóricas. E, ao
mesmo tempo, uma violenta restrição do Estado delimitava o campo de ação “apenas à
arquitetura”, impondo um silêncio sobre inquietações ou discursos que pudessem se
direcionar ao universo político. Na Escuelita, como lembram seus membros, nunca se falou de
política. Nem da política de Estado, nem das implicações políticas da própria arquitetura.
Foram nessas condições particulares que a Escuelita se tornou, na Argentina, um espaço de
ressonância do que foi chamado, com maior ou menor precisão, de pós-modernismo:
enfrentamentos das crises da arquitetura moderna, incorporação de referenciais históricos
(iconográficos ou tipológicos), e, certamente, a aposta no desenho para discutir a própria
disciplina.
De fato, o distanciamento da dimensão política da arquitetura e a ênfase no exercício do
desenho atravessou todos os cursos do primeiro ano da experiência didática. Seria fácil,
portanto, compreendê-los como parte de um projeto comum – inclusive pelo tom de
manifesto adotado na introdução à exposição dos primeiros exercícios, assinada pelos quatro
membros fundadores. No entanto, o que ocorreu em seu interior foi uma série de divergências
e contradições que diziam respeito ao próprio conceito de arquitetura. Divergências essas que
foram se constituindo e se tornando mais claras ao longo dos poucos anos da experiência de
ensino. Mas que, em todos os casos, eram respostas a um reconhecimento, formulado com
maior ou menor clareza, de uma crise da própria arquitetura. Uma crise que dizia respeito ao
lugar da arquitetura no mundo, às suas potências e limitações e – o que é particularmente
relevante – aos modos em que deveria se relacionar com sua própria história.
Tony Díaz iniciou seus trabalhos na Escuelita coordenando exercícios com colagens de plantas
de edifícios antigos e contemporâneos, e com a composição de elementos formais
preestabelecidos. Em seguida, focando na Av. de Mayo, começaram a surgir elementos
históricos da cidade e reflexões sobre a tipologia edilícia e a morfologia urbana de Buenos
Aires. Rapidamente, Díaz aproximou seus trabalhos da rede de arquitetos vinculados ao grupo
Tendenza, particularmente Aldo Rossi, e direcionou seus interesses à busca das supostas “leis”
da arquitetura, baseadas na cultura argentina e na estrutura urbana em manzana da
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colonização hispânica. Aproximava-se, portanto, de um debate sobre a identidade nacional e
latino-americana corrente em seu contexto, ainda que, para fazê-lo, estivesse processando
debates realizados principalmente na Itália e na Espanha. Assim, seu projeto didático na
Escuelita centrou-se na possível cientificidade da própria disciplina, capaz de superar uma
atividade que reconhecia esvaziada de significados e culturalmente desconectada. Ainda que
sem abandonar por completo a tradicional estratégia do “partido”, capaz de organizar as partes
em um conjunto claramente identificável, o que Díaz buscava era, de fato, elaborar uma nova
teoria operante para a arquitetura – mantendo certa ambiguidade entre o universal da
disciplina e o específico de seu contexto.
Solsona, ao contrário, estava interessado no talento individual de um arquiteto que, com
procedimentos apenas parcialmente conscientes, é capaz de gerar uma grande ideia e
estruturar um partido claramente reconhecível, baseados em composições formais ou alusões
metafóricas. Para Solsona, a arquitetura também era uma atividade própria, diferente de
qualquer outra disciplina ou campo do conhecimento. No entanto, tratava-se de uma atividade
que prescinde de teoria ou de uma relação explícita com a história; e que seria capaz de superar
a falta de expressividade de certas práticas por meio de uma renovada criatividade, e mesmo
da mais deliberada improvisação. Essas buscas estavam presentes em seus cursos sobre o
Kavanagh, sobre a “Casa Paisagem”, a Av. de Mayo e os 400 hectares sobre o rio da Prata.
Viñoly, por outro lado, participou por pouco tempo da experiência de ensino, coordenando
exercícios com elementos pré-estabelecidos (como Díaz), e participando do primeiro ano do
curso sobre a Av. de Mayo, com Díaz e Solsona.
Ernesto Katzenstein e Francisco Liernur trabalharam juntos, nos dois primeiros anos da
Escuelita, em cursos sobre a obra arquitetônica e pictórica de Le Corbusier. Para Liernur,
tratava-se de uma dúvida quanto ao que a arquitetura ainda era capaz de expressar, em um
momento em que suas ideologias já pareciam inoperantes. E, ao mesmo tempo, seus primeiros
cursos representaram um silêncio de qualquer conteúdo frente à censura imposta pelo regime
militar. Em 1980 e 1981, Liernur trabalhou com Eduardo Leston em cursos que buscavam
refletir sobre o papel da história na prática projetual – Liernur a partir com seus contatos com
Tafuri e, Leston, com Colin Rowe e O.M. Ungers. Nesses cursos, qualquer pretensão à unidade
e à identidade (incluindo aí as ideias de partido e de essências tipológicas) era recusada em
favor da diversidade e da fragmentação. Ao mesmo tempo, Liernur começou a organizar
diferentes atividades em história da arquitetura, que em 1982 se cristalizariam como o
Departamento de Análisis Crítica e Histórica da Escuelita. A partir da figura central de
Manfredo Tafuri e da conexão com intelectuais sediados em Buenos Aires, foram se
constituindo revisões historiográficas sobre a arquitetura na Argentina, assim como a
aplicação de novos instrumentos críticos e historiográficos. Com o tempo – já fora do
ambiente institucional da Escuelita – esse grupo de jovens arquitetos-historiadores viriam a
participar de um debate intelectual que incluía diferentes campo da cultura.
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Nessas atividades, coexistiram evidentes oposições discursivas em relação à arquitetura. Das
tipologias historicamente concatenadas, anônimas e repetitivas que Díaz buscava transformar
em uma teoria científica para a arquitetura; à autoria individual e excepcional do partido de
Solsona, semiconsciente e antiteórico, formal ou metafórico; à recusa de toda unidade (e
mesmo conteúdo), enfocando no fragmentado e no descentrado; e, em seguida, à recusa de
qualquer conexão entre história e projeto, entendida como operativa, falsificadora ou
conservadora, como Liernur viria a defender. Ainda que uns buscassem reconstituir a
disciplina e, outros, afirmar o seu caráter estilhaçado, o que parecia unir todas essas
experiências – talvez inadvertidamente – foi 1) o reconhecimento de uma crise da disciplina,
2) uma conexão notável com discursos elaborados na Europa e nos Estados Unidos e 3) o
incontornável contexto de ditadura militar que as enquadrava. Elaborados simultaneamente,
os diferentes discursos geravam debates animados nas salas da Escuelita, antes, durante e
depois das avaliações coletivas dos trabalhos dos alunos, pendurados em suas paredes. Esses
debates, que não poderiam ser registrados senão na memória dos participantes, podem ser
rastreados apenas indiretamente, pelas publicações, projetos e propostas didáticas.
Na virada para os anos 1980, outros arquitetos começaram a realizar seus próprios cursos, com
ainda outros interesses – ainda que sem, necessariamente, um programa teórico articulado.
Nos anos de 1981 e 1982, participaram também como docentes os arquitetos Ignacio Lopatín
e Clorindo Testa – que em 1979 já havia ministrado um curso, sobre o qual parece não haver
documentos. Em seus últimos anos, a experiência de ensino parecia reconhecer as limitações
anteriores e se voltava a temas mais tradicionais do ensino de arquitetura, estruturados nos
programas funcionais “a casa” e “habitação coletiva”. Haveria então um arco de trabalho, da
radical ênfase do desenho, destituído de qualquer conteúdo funcional; ao retorno ao programa,
à função, ao detalhe e à materialidade. Portando, seria possível falar em um primeiro “retorno
à ordem”: a restituição da identidade do arquiteto como um intelectual/artista, que, em
oposição à dissolução da disciplina na militância, nos “sociologismos” ou em práticas
reconhecidas como burocráticas, buscava ancorar-se novamente no desenho e nos
instrumentos que lhe seriam exclusivos. Mas pode ser possível, também, falar em um segundo
“retorno à ordem”: talvez em resposta à experimentação dos primeiros anos, ao esgotamento
dos desenhos que flutuam no ar, ao reconhecimento das críticas internacionais (como a de
Bohigas) da “arquitetura desenhada” como mais uma evasão da “disciplina real”, retornar a
discutir a função, a cidade, e o conhecido programa de necessidades. A utilizar, novamente, o
desenho para mostrar a arquitetura em outra escala.
É preciso reconhecer também que, se 1982 já não era 1977 nos debates sobre a arquitetura,
também não o era, institucionalmente, dentro da própria Escuelita. Afinal, 300 alunos não são
30. Vários dos primeiros alunos – muitos dos quais se tornariam professores – já faziam parte
dos círculos dos quatro fundadores, havendo trabalhado em seus escritórios e compartilhado
determinados interesses ou pressupostos. Com a relativa massificação da Escuelita, pode ter
ocorrido também um esgarçamento destas relações e uma redução do contato individual
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prolongado e em pequena escala que havia marcado os primeiros anos, e que havia sido central
no entusiasmo por parte dos alunos.
Em seu processo de crescimento e no acúmulo de atividades públicas (exposições, publicações,
palestras abertas, concursos, etc.), a Escuelita foi ganhando uma imagem institucional no
campo arquitetônico. No entanto, foi uma institucionalidade com limites estreitos: ela
manteve sua imagem pública estruturada ao redor da figura dos quatro fundadores, ainda
quando metade deles havia se afastado – física (Viñoly) ou institucionalmente (Katzenstein).
Ao mesmo tempo, as condições materiais de financiamento parecem nunca terem se resolvido
adequadamente, baseando-se em doações de empresas da construção civil e no trabalho não
remunerado de seus membros. É possível imaginar que essa dupla circunstância – de
massificação e fragilidade – tenha também impactado as formas de se conceber o ensino de
arquitetura nos últimos anos, menos experimental e mais próximo ao próprio ensino formal.
Em 1982, a Escuelita ofereceu seus últimos cursos. Em 1983, os membros fundadores
escreveram uma nota de encerramento de atividades. Em 1984, eles a publicaram. O
encerramento representaria um fracasso, a impossibilidade de convergir interesses tão
distintos e superar as dificuldades institucionais, de organização e financiamento? Ou
representaria o seu sucesso, a conclusão de um projeto destinado a se encerrar com a
redemocratização e a reabertura das universidades públicas? A partir da Escuelita, foi possível
constituir uma circulação local e internacional de ideias que ainda hoje é impressionante,
contribuindo para que a experiência de ensino se tornasse um importante centro de renovação
disciplinar, não apenas na Argentina. A partir dela, também foi possível construir grupos de
trabalho que, com a redemocratização, assumiriam um importante papel na reorganização da
FADU, se consolidariam na Sociedad Central de Arquitectos, formariam o breve Centro de
Estudios de Arquitectura y Ciudad e o mais longevo Club de los 40. Durante sua existência, a
Escuelita também abriu um importante espaço de encontros, de amizade e mesmo de
cumplicidade (ainda que frequentemente silenciosa) em anos dos mais difíceis que a Argentina
atravessou. Concordando com Díaz e Solsona, “isso não nos parece menos importante”8.

8
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APÊNDICE

A ‐ Lista de atividades da Escuelita
A lista abaixo busca localizar no tempo as atividades principais relacionadas à Escuelita. Alguns eventos
são incluídos mais de uma vez, de acordo com diferenças em fontes documentais. Caso não tenha sido
possível precisar o mês da realização de determinado evento, deixamos em branco a coluna referente
à data. Consideramos que as chamadas são relevantes atividades de publicização da Escuelita, mas
sublinhamos que elas não implicam, necessariamente, na realização integral dos eventos
discriminados. Na coluna referente à fonte, a sigla “AAD” se refere ao Archivo Antonio Díaz e, “ALI”, a
Acervo Luis Ibarlucía. Pela natureza das fontes disponíveis, está é uma lista inevitavelmente
incompleta, mas que serve como resumo das atividades e suporte para novas pesquisas.

Data Atividade
1976
Março Reuniões de fundação da Escuelita, Díaz, Katzenstein, Solsona, Viñoly
Dezembro Liernur retorna de Veneza

Fonte

Díaz et al, 1981, p. 16
Entrevistas

1977
Instalação da Escuelita em imóvel da empresa MBC, na rua Bolivar 1130
Abril Chamada para os cursos de 1977, inscrições até 30/05
Aula introdutória Díaz, Katzenstein, Solsona, Viñoly
Agosto/‐ Curso "Sobre la relación exterior‐interior" de Díaz
Curso "Tres ejercícios de diseño y un ejercício más" de Solsona
Curso "Tres ejercícios de arquitectura sin programa" de Viñoly
Curso "Tres ejercícios sobre Le Corbusier" de Katzenstein e Liernur
Conferência de Carlos Méndez Mosquera
Conferência de Diana Agrest
Conferência de Jorge Silvetti
Conferência de Mario Gandelsonas

AAD
summa nº 111, abr. 1977
Díaz et al, 1981, p. 16
Díaz et al, 1981, p. 20‐25 / AAD
Díaz et al, 1981, p. 26‐35 / AAD
Díaz et al, 1981, p. 36‐37 / AAD
Díaz et al, 1981, p. 38‐45 / AAD
Díaz et al, 1981, p. 16

1978
Maio Chamada para os cursos de 1978 (inscrições de 15/05 a 30/06; cursos de 01/08 a
30/10), rua Bolivar 1130
Junho Exposição "Cursos de Arquitectura 77" no CAyC (15 a 30/jun.)
Aula introdutória Díaz, Katzenstein, Solsona, Viñoly
Publicação do catálogo "Cursos de Arquitectura 77"
Agosto/‐ Curso "Rediseño de un área característica de la ciudad" [Av. de Mayo] de Díaz,
Solsona e Viñoly
Curso "Ejercícios sobre Le Corbusier" de Katzenstein e Liernur
Dezembro Seminários de Aldo Rossi
Rafael Viñoly se estabelece nos EUA
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summa nº 124, maio 1978

Díaz et al, 1981, p. 16
Díaz et al, 1978
Díaz et al, 1981, p. 64‐87 / AAD
Díaz et al, 1981, p. 38‐45 / AAD
Díaz et al, 1981, p. 119
Díaz et al, 1981, p. 16

1979
Mudança para a sede do CAyC, na rua Viamonte, 452
Abril Díaz faz uma palestra no IUAV (Veneza) e na ETSAB (Barcelona)
Julho Chamada para os cursos de 1979
Julho/‐ Aula introdutória Díaz, Katzenstein, Solsona, Viñoly
Curso "Buenos Aires. Racionalidad y Arquitectura" de Díaz
Curso "La Avenida de Mayo" de Solsona
Curso "Ejercício sobre una manzana de F.O.T. 1" de Testa
Curso / seminários sobre arquitetura moderna em Bs.As. de Katzenstein e Liernur
Agosto Exposição "Cursos de Arquitectura 78" no CAyC
Publicação do catálogo "Cursos de Arquitectura 78"
Participação de Díaz e Solsona na II Bienal de Arquitetura de Santiago, Chile
Nov./dez. Curso "La Arquitectura de la década del 70'" de Liernur
Apresentações de seus escritórios, Díaz e Solsona

AAD
AAD / Entrevistas
Díaz et al, 1981, p. 16
Díaz et al, 1981, p. 16 / AAD
Díaz et al, 1981, p. 88‐97 / AAD
Díaz et al, 1981, p. 16
Entrevistas
Díaz et al, 1979
Díaz et al, 1979
Revista CA, nº25, dez. p.60
Liernur, 1979 [La arquitect...]
Díaz et al, 1981, p. 16

1980

Abril
Junho
Julho/‐

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Mudança para sede própria, na Rua Bolívar, 485
Eduardo Leston volta dos Estados Unidos (princípios de 1980)
Chamada para os cursos 1980
Aula introdutória Díaz e Solsona
Seminário de Salvador Tarragó Cid sobre Barcelona
Curso "Ejercício activo sobre un área de la ciudad" [400 hec. en el Rio] de Solsona
Curso "De los elementos de la arquitectura" de Díaz
Curso "De las ideas y el dibujo en la arquitectura" de Borghini e Minond
Curso "Del proceso de diseño individual en la arquitectura" de Otaola e Grin
Curso "Del estilo en la arquitectura" de Leston e Liernur
Seminário "Dos mil años de urbanización en América Latina" de J. E. Hardoy
Seminário "Buenos Aires: La arquitectura de la manzana" de Díaz
Participação de Díaz no III SIAC (25/set. a 04/out., em Barcelona)
Seminário "Aproximaciones a la arquitectura americana" de Ramón Gutiérrez
Conferências de Rodolfo Machado e Jorge Silvetti
Lançamento do concurso p/ alunos e ex‐alunos da Escuelita (Rediseño de un dock)

AAD
Entrevistas
Díaz et al, 1981, p. 17
Díaz et al, 1981, p. 131
Díaz et al, 1981, p. 106‐115
Díaz et al, 1981, p. 46‐53
Díaz et al, 1981, p. 54‐55
Díaz et al, 1981, p. 56‐57
Díaz et al, 1981, p. 58‐61
Díaz et al, 1981, p. 141
Díaz et al, 1981, p. 17
Martí Aris (Org.), 1982
Díaz et al, 1981, p. 17
Díaz et al, 1981, p. 163
Benbassat et al, 1981, p. 62

1981
a/mbiente nº 26 jun. 1981
Junho Chamada na revista a/mbiente. Tema geral "La arquitectura de la casa". Curso 1:
Ateliê geral Díaz e Solsona. Cursos "Tradición y modernidad", "La Fachada", "Las
Tipologías", "El Programa", "La Forma", Construcción y Lenguaje"; Curso 2: Ateliês
Solsona, Testa e Lopatín; seminários de Katzenstein, J. E. Hardoy e A. Williams;
curso de Liernur "Prácticas y teorías de la arquitectura desde el 400 a nuestros
días" e de Borghini e Minond "Taller de dibujo e perspectiva".

Junho Chamada na revista summa. Tema "la casa"; ateliê geral sobre "temas
fundamentais da arquitetura"; ateliê de Solsona e Testa/Lopatín; seminários de A.
Williams, Katzenstein, J. E. Hardoy; chamada para colaboração em exposições e
publicações coordenadas por Díaz: "Los cursos de arquitectura 1976‐1981",
"Buenos Aires: la arquitectura de la manzana, Los racionalistas argentinos",
"Alejandro Bustillo", "El concurso de la Biblioteca Nacional", "La arquitectura de
los ferrocarriles".
Julho/‐ Curso "La arquitectura de la casa", ateliê geral de Díaz e Solsona
Curso "La Fachada" de Borghini e Minond
Curso "Tradición y modernidad" de Leston e Liernur
Curso "Las tipologías" de Ibarlucía e Poli
Curso "Construcción y lenguaje" de Arrese e Salama
Curso "El programa" de Glas e Lier
Curso "La forma" de Delucchi e Sarquis
Cursos de Solsona e de Testa e Lopatín
Seminário "Algunas casas del movimiento moderno" de Katzenstein
Seminário "Teoría y práctica de los espacios públicos en latinoamérica" de J. E.
Hardoy

summa nº163, jun. 1981

Díaz et al, 1981, p. 17
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Julho
Agosto

Setembro
Outubro
Dezembro

Seminário "El racionalismo en la Argentina" de Díaz
Apresentação de seu escritório, Díaz
Resultado concurso p/ alunos e ex‐alunos da Escuelita (Rediseño de un dock)
Palestra de Tomás Maldonado
Reunião privada e entrevista com Manfredo Tafuri
Participação de Katzenstein na III Bienal de Arquitetura de Santiago, Chile
Seminário "Buenos Aires. La arquitectura de la manzana" de Díaz
Seminário "La arquitectura argentina de los años '30" de Katzenstein
Apresentação de seu escritório, Solsona
Publicação do livro La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa de arquitectura
en la Argentina 1976/1981

Benbassat et al, 1981, p. 62
Díaz et al, 1981, p.167
Tafuri et al, 2019
Souza, 2013. p. 261,
Díaz et al, 1981, p. 17

Díaz et al, 1981, última página

Curso "De Alberti a Le Corbusier" de Liernur
Seminário “Campo Intelectual” de Beatriz Sarlo (quatro encontros)
Seminário "Introducción a la semiología" de Magariños de Moratín (quatro
encontros)
Exposição dos desenhos de Alejandro Bustillo (pode ter sido no início de 1982)

CV F. Aliata / Entrevistas

Cursos de projeto sobre o tema "arquitectura de la vivienda colectiva" de Solsona,
Díaz, e Testa e Lopatín.

Díaz et al, 1982, p.35 / ALI

Plotquin, 2011

1982

Junho Curso "Instrumentos para la crítica, problemas de la literatura y la historia cultural
Argentina" de Beatriz Sarlo

Materiales nº1, set. 1982 p.92

summa nº176, jul. 1982
Julho Chamada cursos "La arquitectura en Córdoba años 30/60" de César Naselli (03 e
06/ago.); "Introducción a la década del 30 em Buenos Aires" de Liernur (24/ago.);
"Tradición y Modernidad" de Katzenstein (31/ago.); seminários "Políticas y
evaluación de la vivienda en la Argentina" de Beatriz Cuenya, Oscar Yujnovsky e
Néstor Cohen (28/jul. 04 e 18/ago. 01 e 22/set); "Dialéctica y racionalidad" de Jorge
Dotti (10, 13, 20 e 27/ago.)
Agosto Chamada curso "La arquitectura en Córdoba" de Freddy Guidi e César Naselli (03 e summa nº 177, ago. 1982
07/set.); "Introducción a la década del 40 em Buenos Aires" de Liernur (14/set.); "El
grupo Austral" de Carlos Coire (21/set.); "La figura de Jorge Vivanco" de Eduardo
Leston (28/set.); "Categorías de Michel Foucault. Para una historia de la locura en
la Argentina" de Hugo Vezzetti (17 e 24/set. e 01, 08, 15, 22 e 29/out.)

Início de funcionamento da "biblioteca de La Escuelita"
Setembro Publicação Materiales nº1 (com logotipo La Escuelita)
Chamada "Ciclo Instrumentos para la Crítica": 1) "La vivienda de sectores
populares. Políticas estatales" de Ernesto Pastrana (13/out.); 2) Visita de Aldo Rossi
(18 a 25/out); 3/4) "Problemas habitacionales en los distritos centrales" e
"Necesidades de vivienda en los países em desarrollo y respuesta de los
gobiernos" de J. E. Hardoy (03 e 24/nov.). "Ciclo Arquitectura en la Argentina 1930‐
190": 1) "La figura de Jorge Vivanco" de Leston (5/out.); 2) "La década del 50" de
Liernur (19/out.); 3) "La arquitectura de la Nueva Argentina. 1945‐1955" por
Alberto Petrina (26/out.); 4) "El sistema de los concursos" de Jorge Mele (2/nov.)
"Ciclo: Arquitectura em la Argentina": 1ª parte: Introducción. El interior del país.
Presentación; introducción histórica a las décadas del ’20 y ’30, Mario Rapoport
(duas aulas); las vanguardias artísticas en la Argentina. Carlos Espartaco; la
‘arquitectura moderna’ en Tucumán, Alberto Nicolini (duas aulas); la ‘arquitectura
moderna’ en Córdoba, César Naselli; la ‘arquitectura moderna’ em Rosario,
Ernesto Yaquito (duas aulas); introducción histórica a las décadas de ’40 y ’50,
Mario Rapoport (duas aulas); los movimientos artísticos en las décadas del ’40 y
’50, Carlos Espartaco. 2ª parte: la década del ’30, Liernur; tradición y modernidad
en los ’30, Katzenstein; arquitectura y vanguardia literaria, Jorge Sarquis; la
década del ’40, Liernur; presiones en torno a Austral, Carlos Coire; la figura de
Vivanco, Leston; la década del ’50, Liernur; la arquitectura de los gobiernos de
Perón, Alberto Petrina; la condición profesional, Jorge Mele; el concurso de la
Biblioteca Nacional, Liernur; 1960 la polémica en torno al racionalismo, Rafael
Iglesia.
“Ciclo: Instrumentos para la crítica”: 1. Problemas de la literatura y la historia
cultural Argentina, Beatriz Sarlo; 2. Problemas de la filosofía ‘dialéctica y
racionalidad’, Jorge Dotti; 3. Michel Foucault: para una analítica del saber y el
poder, Hugo Vezzetti; 4. Instrumentos analíticos freudianos, Regy Serebriany.
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Materiales nº1, set. 1982, p.4
Materiales nº1, set. 1982
summa nº178/179, set. 1982

Materiales nº1, set. 1982. p. 1

Materiales nº1, set. 1982. p. 2

Formalização de grupos de estudos: 1. El parque metropolitano (resp.: Pablo
Pscheupiurca); 2. Invención y divulgación del ‘espacio moderno’ (resp.: Jorge
Mele); 3. Los espacios de la locura (resp.: Marcelo Cuenca); 4. La obra de Jorge
Bunge (resp.: María Hojman e Trinidad Llambi Campbell); 5. El espacio de los
ferrocarriles (resp.: Jorge Samandjian); 6. Inicios e historias, Le Corbusier en el Río
de La Plata (resp.: Jorge Feferbaum); 7. Los espacios de la educación (resp.:
Marcelo Gizzarelli); 8. El sistema de concursos (resp.: Ballent, Aliata, Mele).
Outubro Segunda visita de Aldo Rossi à Escuelita, palestra no dia 21/10/1982 no Colegio de
Escribanos.
Novembro Publicação Materiales nº2 (com logotipo La Escuelita)
Dezembro Resultado concurso summa / La Escuelita com o tema "vivienda individual urbana"
e exposição dos trabalhos na galeria Praxis (sem identificação de data)
Premiação hour concours no "Concurso 'a/mbiente' 1982"
Seminário "Problemas de la historia cultural argentina" de Beatriz Sarlo (quatro
encontros)
Seminário de J. E. Hardoy dedicado a políticas habitacionais
Visita de Álvaro Siza Vieira

Materiales nº1, set. 1982. p. 3‐4

Clarín 05/11/1982 e ALI
Materiales nº2, nov. 1982
summa nº182 dez. 1982
Díaz, 1983
Carta de R. O. Pesci em AAD
CV F. Aliata / Entrevistas
Díaz et al, 1982, p.35
Sarquis, 1987, p.61

1983
Junho Publicação de nota sobre atividades que seriam realizadas pela Escuelita 1983 e 84
Agosto Publicação Materiales nº3 (sem logo)
Visita de Rafael Moneo
Novembro Redação da carta de encerramento da Escuelita, Díaz, Katzenstein, Solsona
Dezembro Publicação Materiales nº4 (logo do CESCA)

summa nº 188, jun. 1983
Materiales nº3, ago. 1983
Sarquis, 1987, p.61
summa nº197, mar. 1984
Materiales nº4, dez. 1983

1984
Março Publicação da nota de encerramento Escuelita

summa nº197, mar. 1984
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B ‐ Lista de entrevistas realizada e consultadas

Entrevistas realizadas por Jonas Delecave
nome
data
Diana Agrest
03/10/2018
Fernando Aliata
17/11/2016
Fernando Aliata
30/10/2017
Anahí Ballent
18/11/2016
Jorge Bello
07/08/2017
Sandro Borghini
01/08/2017
Alejandro Epstein
26/06/2019
Gabriel Feld
23/10/2018
Esteban Fernández
24/06/2019
Kenneth Frampton
19/12/2018
Mario Gandelsonas
09/10/2018
Adrián Gorelik
04/05/2016
Claudio Guerri
20/10/2017
Ramón Gutiérrez
18/08/2017
Luis Ibarlucía
14/07/2017
Luis Ibarlucía
29/09/2017
Rafael E. J. Iglesia
20/09/2017
Eduardo Leston
12/06/2017
Eduardo Leston
04/08/2017
Martha Levisman
18/07/2017
Jorge Francisco Liernur
14/09/2016
Jorge Francisco Liernur
31/10/2017
Jorge Francisco Liernur
03/07/2019
Jorge Francisco Liernur
12/06/2020
Ignacio Lopatín
18/10/2017
Jorge Mele
02/11/2016
Edgardo Minond
29/09/2017
Joan Ockman
13/12/2018
Francisco Otaola
31/10/2017
Juan Carlos Poli
25/07/2017
Pablo Pschepiurca
03/08/2017
Jorge Sarquis
24/11/2016
Jorge Sarquis
24/07/2017
Justo Solsona
01/11/2017
Justo Solsona
03/07/2019
Alberto Varas
13/10/2017
Rafael Viñoly
18/10/2018
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local
Nova York
La Plata
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Providence/RI
Buenos Aires
Nova York
New Jersey
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
São Carlos (SP)
Buenos Aires
Buenos Aires
Teleconferência
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Nova York
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Nova York

dur. (min.)
60
87
[não grav.]
55
64
81
61
67
57
[não grav.]
48
46
54
58
64
34
54
94
74
54
143
67
88
93
39
69
35
[não grav.]
53
50
42
77
54
37
54
86
87

Entrevistas realizadas por Luis E. Carranza
nome
Sandro Borghini
Jorge Francisco Liernur
Jorge Francisco Liernur
Pablo Pscheupiurca

data
06/10/2007
06/10/2007
07/10/2007
08/10/2007

local
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

dur. (min.)
103
80
59
111

Entrevistas realizadas para o documentário “La Escuelita”, de Jorge Gaggero
nome
Entrevista coletiva
Sandro Borghini
Luis Ibarlucía
Eduardo Leston
Jorge Francisco Liernur
Edgardo Minond
Justo Solsona
Rafael Viñoly (por Emilio Rivoira)

data
[não iden.]
[não iden.]
[não iden.]
[não iden.]
[não iden.]
[não iden.]
[não iden.]
[não iden.]

local
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

dur. (min.)
67
72
37
49
54
35
34
70

local
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

dur. (min.)
[transcrita]
[transcrita]
[transcrita]
[transcrita]
[transcrita]

local
São Paulo

dur. (min.)
173

Entrevistas realizadas por Carlos Rabinovich
nome
Tony Díaz
Tony Díaz
Tony Díaz
Tony Díaz
Tony Díaz

data
29/12/2012
02/01/2013
17/03/2013
18/03/2013
19/03/2013

Entrevista realizada por José Lira, Paula Dedecca e João Sodré
nome
Jorge Francisco Liernur

data
29/05/2014
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C ‐ Catalogação de imagens

Acervo Luis Ibarlucía (ALI)
O acervo de Luis Ibarlucía é composto por fotografias de trabalhos de alunos realizados nos anos 1981
e 1982, deixadas por Tony Díaz. É possível que essas fotografias tenham sido realizadas para integrar
um segundo livro sobre a Escuelita, mencionado na seção arquitrama da revista summa (nº 188, junho
de 1983, p.18), que não chegou a ser realizado. Alguns dos trabalhos desse Acervo foram publicados
na entrevista com Díaz, Katzenstein e Solsona para a Revista A/mbiente (nº 34, outubro de 1982, p.31‐
36). O Acervo é composto com 5 envelopes com os nomes dos professores responsáveis e a datas,
conforme quadro abaixo, totalizando 68 imagens em preto‐e‐branco.

Ano

Prof. Responsável

Nº de Imagens

Sem data

Solsona, Arrese e Feld

18

1981

Solsona

15

1981

Testa e Lopatín

17

1982

Solsona

8

1982

Testa e Lopatín

10
Total: 68 imagens

310

Arquivo Alejandro Leveratto Fotografia (AALF)
Alejandro Leveretto foi o fotógrafo responsável por registrar os exercícios realizados pelos alunos da
Escuelita em 1977 e 1978. O acervo é composto por 340 negativos em filme fotográfico preto‐e‐
branco. Com auxílio financeiro da FAPESP, foi possível escanear o acervo integralmente em alta
resolução (500dpi) ‐ o que contribuirá para sua conservação e para futuras pesquisas. Os negativos
estavam guardados em 30 envelopes não identificados e, no processo de digitalização, atribuímos um
código para cada objeto, seguindo o seguinte modelo:
[ECA 1977‐S5‐14251.tif]
ECA: Prefixo temático, referente a Escuelita/Cursos de Arquitectura.
1977: Ano da fotografia.
S5: número do envelope conforme a ordem em que foi encontrado, reiniciado a cada ano.
14251: número sequencial do negativo no acervo geral AALF.
.tif: formato do arquivo salvo.

Na tabela abaixo, incluímos todos os negativos, discriminando o ano, o exercício a que se refere, o
autor, o professor responsável pelo curso e sua publicação nas três principais fontes primárias sobre
a Escuelita. A coluna “A” se refere ao catálogo da exposição no CAyC dos exercícios de 1977 (Díaz et
al, 1978); a coluna “B” se refere ao catálogo da exposição no CAyC dos exercícios de 1978 (Díaz et al,
1979); a coluna “C” se refere ao livro La Escuelita: 5 años de enseñanza alternativa de arquitectura en
la Argentina 1976‐1981 (Díaz et al, 1981). A numeração destas colunas informa a página em que o
desenho foi publicado na publicação correspondente. O catálogo representado pela coluna “B” não é
originalmente paginado e, para o efeito da tabela abaixo, atribuímos o número 3 à página de
introdução (já que há duas páginas pré‐textuais) e seguimos a paginação sequencialmente.
Autor

Prof. Responsável

1977

Ano Exercício
Casa Paisaje

Edgardo Minond

Solsona

A

B

C

Nome do arquivo

1977

Casa Paisaje

Edgardo Minond

Solsona

31

35

ECA 1977‐S7‐14265.tif

1977

Casa Paisaje

Edgardo Minond

Solsona

30

35

ECA 1977‐S8‐14282.tif

1977

Casa Paisaje

Edgardo Minond

Solsona

35

ECA 1977‐S5‐14250.tif

1977

Casa Paisaje

Gloria Benbassat

Solsona

32

33

ECA 1977‐S3‐14224.tif

1977

Casa Paisaje

Gloria Benbassat

Solsona

32

33

ECA 1977‐S3‐14225.tif

1977

Casa Paisaje

Gloria Benbassat

Solsona

1977

Casa Paisaje

Julio Otaola

Solsona

29

35

ECA 1977‐S10‐14299.tif

1977

Casa Paisaje

Julio Otaola

Solsona

35

ECA 1977‐S9‐14289.tif

1977

Casa Paisaje

Manuel Glas

Solsona

34

ECA 1977‐S2‐14219.tif

1977

Casa Paisaje

Manuel Glas

Solsona

34

ECA 1977‐S2‐14220.tif

1977

Casa Paisaje

Manuel Glas

Solsona

34

ECA 1977‐S3‐14227.tif

1977

Casa Paisaje

Sandro Borghini

Solsona

34

ECA 1977‐S3‐14230.tif

1977

Casa Paisaje

Sandro Borghini

Solsona

34

ECA 1977‐S6‐14257.tif

1977

Casa Paisaje

Sonia Terreno

Solsona

33

ECA 1977‐S5‐14248.tif

1977

Casa Paisaje

Sonia Terreno

Solsona

33

ECA 1977‐S5‐14249.tif

1977

Casa Paisaje

Sonia Terreno

Solsona

33

ECA 1977‐S5‐14253.tif

1977

3 ej. de rediseño

Edgardo Minond

Solsona

ECA 1977‐S5‐14251.tif

ECA 1977‐S7‐14268.tif

30
31

29

ECA 1977‐S13‐14325.tif
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1977

3 ej. de rediseño

Edgardo Minond

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Edgardo Minond

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Fábio di Véroli

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Fábio di Véroli

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Fábio di Véroli

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Fábio di Véroli

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Francisco Otaola

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Francisco Otaola

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Francisco Otaola

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Gloria Benbassat

Solsona

26

30

ECA 1977‐S13‐14343.tif

1977

3 ej. de rediseño

Jorge Grin

Solsona

26

31

ECA 1977‐S8‐14276.tif

1977

3 ej. de rediseño

Jorge Grin

Solsona

ECA 1977‐S9‐14286.tif

1977

3 ej. de rediseño

Julio Otaola

Solsona

ECA 1977‐S12‐14322.tif

1977

3 ej. de rediseño

Julio Otaola

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Julio Otaola

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Julio Otaola

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Manuel Glas

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Manuel Glas

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Manuel Glas

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Marcelo Ades

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Marcelo Ades

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Marcelo Ades

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Marcelo Ades

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Sandro Borghini

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Sandro Borghini

1977

3 ej. de rediseño

1977

25

29

ECA 1977‐S13‐14328.tif

29

ECA 1977‐S14‐14340.tif
ECA 1977‐S11‐14314.tif

29

ECA 1977‐S14‐14336.tif
ECA 1977‐S9‐14291.tif
ECA 1977‐S9‐14293.tif

27

30

ECA 1977‐S14‐14334.tif
ECA 1977‐S15‐14348.tif
ECA 1977‐S16‐14360.tif

ECA 1977‐S12‐14324.tif

25

29

ECA 1977‐S13‐14327.tif
ECA 1977‐S14‐14338.tif
ECA 1977‐S13‐14326.tif

30
25

ECA 1977‐S16‐14356.tif
ECA 1977‐S9‐14287.tif
ECA 1977‐S11‐14312.tif

26

31

ECA 1977‐S12‐14317.tif
ECA 1977‐S13‐14333.tif
ECA 1977‐S9‐14294.tif

31

ECA 1977‐S11‐14311.tif

Solsona

31

ECA 1977‐S14‐14339.tif

Sandro Borghini

Solsona

27

ECA 1977‐S9‐14292.tif

3 ej. de rediseño

Sonia Terreno

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

27

ECA 1977‐S10‐14298.tif

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

27

ECA 1977‐S10‐14301.tif

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

ECA 1977‐S11‐14308.tif

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

ECA 1977‐S12‐14321.tif

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

1977

3 ej. de rediseño

Não identificado

Solsona

1977

Le Corbusier Ej.1

Carlos Meta

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.1

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S10‐14303.tif

1977

Le Corbusier Ej.1

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S10‐14304.tif

1977

Le Corbusier Ej.1

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.1

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

20

1977

Le Corbusier Ej.1

Francisco Billoch

Katzenstein/Liernur

20

42

ECA 1977‐S13‐14342.tif

1977

Le Corbusier Ej.1

Ignacio Dhal Rocha

Katzenstein/Liernur

18

41

ECA 1977‐S11‐14305.tif

1977

Le Corbusier Ej.1

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

19

1977

Le Corbusier Ej.1

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.1

Octavio Roca

Katzenstein/Liernur

19

1977

Le Corbusier Ej.1

Octavio Roca

Katzenstein/Liernur

18

1977

Le Corbusier Ej.1

Não identificado

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S10‐14295.tif

1977

Le Corbusier Ej.1

Não identificado

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S13‐14334.tif

1977

Le Corbusier Ej.1

Não identificado

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S3‐14223.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S3‐14232.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S4‐14233.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

312

25

ECA 1977‐ #14200.tif
ECA 1977‐S10‐14297.tif

26

30

ECA 1977‐S2‐14210.tif
ECA 1977‐S2‐14211.tif
ECA 1977‐S3‐14229.tif

27
23

ECA 1977‐S7‐14266.tif
ECA 1977‐S6‐14256.tif

ECA 1977‐S15‐14347.tif
ECA 1977‐S4‐14237.tif

ECA 1977‐S13‐14330.tif

41

ECA 1977‐S13‐14331.tif

40

ECA 1977‐S10‐14302.tif
ECA 1977‐S13‐14329.tif

ECA 1977‐S4‐14234.tif

22

44

ECA 1977‐S4‐14235.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

22

44

ECA 1977‐S4‐14241.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S4‐14242.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S4‐14243.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S4‐14244.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S5‐14245.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S5‐14246.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S5‐14247.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Claudio Guerri

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

23

1977

Le Corbusier Ej.2

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

23

1977

Le Corbusier Ej.2

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S6‐14260.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

ECA 1977‐S6‐14261.tif

1977

Le Corbusier Ej.2

Jorge Feferbaum

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Mariana Givre

Katzenstein/Liernur

1977

Le Corbusier Ej.2

Não identificado

Katzenstein/Liernur

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Alejandro Epstein

Díaz

7

21

ECA 1977‐S9‐14288.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Alejandro Hug

Díaz

8

20

ECA 1977‐S11‐14306.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Julio Rodríquez

Díaz

7

21

ECA 1977‐S11‐14310.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Leonardo Zylberberg

Díaz

9

21

ECA 1977‐S15‐14345.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Leonardo Zylberberg

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Marcelo Naszewski

Díaz

8

21

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Miguel Oks

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Miguel Oks

Díaz

9

20

ECA 1977‐S7‐14272.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Não identificado

Díaz

21

ECA 1977‐S12‐14316.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Não identificado

Díaz

21

ECA 1977‐S16‐14357.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Não identificado

Díaz

21

ECA 1977‐S2‐14214.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.1

Não identificado

Díaz

20

ECA 1977‐S2‐14216.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Alejandro Hug

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Alejandro Hug

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Alejandro Hug

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Alejandro Hug

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Alejandro Hug

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Alejandro Hug

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Jorge Sarquis

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Jorge Sarquis

Díaz

11

25

ECA 1977‐S15‐14341.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Jorge Sarquis

Díaz

11

25

ECA 1977‐S8‐14283.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Julio Rodríquez

Díaz

15

24

ECA 1977‐ #14207.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Julio Rodríquez

Díaz

24

ECA 1977‐ #14209.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Julio Rodríquez

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Leonardo Zylberberg

Díaz

13

25

ECA 1977‐S6‐14258.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Leonardo Zylberberg

Díaz

13

25

ECA 1977‐S8‐14277.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Leonardo Zylberberg

Díaz

ECA 1977‐S8‐14278.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Leonardo Zylberberg

Díaz

ECA 1977‐S8‐14280.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Leonardo Zylberberg

Díaz

ECA 1977‐S8‐142984.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Leonardo Zylberberg

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Marcelo Naszewski

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Marcelo Naszewski

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Marcelo Naszewski

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Marcelo Naszewski

Díaz

ECA 1977‐S4‐14240.tif

ECA 1977‐S6‐14259.tif

44

ECA 1977‐S7‐14267.tif

45

ECA 1977‐S3‐14221.tif
ECA 1977‐S3‐14222.tif

45

ECA 1977‐S3‐14231.tif
ECA 1977‐S4‐14236.tif

45

ECA 1977‐S5‐14254.tif

ECA 1977‐S6‐14263.tif

33

ECA 1977‐S16‐14355.tif
ECA 1977‐S10‐14300.tif

ECA 1977‐S15‐14349.tif
ECA 1977‐S11‐14313.tif
ECA 1977‐S12‐14323.tif

ECA 1977‐ #14206.tif

23

ECA 1977‐S12‐14318.tif
ECA 1977‐S16‐14353.tif
ECA 1977‐S5‐14252.tif

16

ECA 1977‐S6‐14262.tif
ECA 1977‐S7‐14269.tif
ECA 1977‐S14‐14335.tif

ECA 1977‐S10‐14296.tif

ECA 1977‐S9‐14285.tif

12

23

ECA 1977‐ #14201.tif

23

ECA 1977‐ #14205.tif
ECA 1977‐S12‐14319.tif

12

ECA 1977‐S13‐14341.tif

313

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Margin Chirulnicoff

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Margin Chirulnicoff

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Margin Chirulnicoff

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Miguel Oks

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Miguel Oks

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Miguel Oks

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Miguel Oks

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Miguel Oks

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Miguel Oks

Díaz

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Miguel Oks

Díaz

ECA 1977‐S8‐14275.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Miguel Oks

Díaz

ECA 1977‐S8‐14281.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Não identificado

Díaz

ECA 1977‐ #14202.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Não identificado

Díaz

ECA 1977‐ #14204.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Não identificado

Díaz

ECA 1977‐ #14208.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Não identificado

Díaz

ECA 1977‐S16‐14358.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Não identificado

Díaz

ECA 1977‐S2‐14212.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Não identificado

Díaz

ECA 1977‐S4‐14238.tif

1977

Relación int.‐ext.ej.2

Não identificado

Díaz

1977

Jorge Pieretti

Viñoly

35

1977

Ej. ‘sin programa’
Ej. ‘sin programa’

Jorge Pieretti

Viñoly

35

1977

Ej. ‘sin programa’

Jorge Pieretti

Viñoly

ECA 1977‐S9‐14290.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S11‐14309.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S12‐14315.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S12‐14320.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S13‐14332.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S14‐14337.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S15‐14346.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S15‐14352.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S16‐14359.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S3‐14226.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S6‐14254.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S6‐14255.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S7‐14270.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

ECA 1977‐S7‐14271.tif

1977

Não identificado

Não identificado

Não identificado

1978

Av. de Mayo

Alejandro Delucchi

Díaz/Solsona/Viñoly

14

73

ECA 1978‐S4‐15470.tif

1978

Av. de Mayo

Alejandro Delucchi

Díaz/Solsona/Viñoly

14

72

ECA 1978‐S5‐15483.tif

1978

Av. de Mayo

Alejandro Delucchi

Díaz/Solsona/Viñoly

14

72/73 ECA 1978‐S6‐15487+.tif

1978

Av. de Mayo

Andrés Mariasch

Díaz/Solsona/Viñoly

87

ECA 1978‐S8‐15499.tif

1978

Av. de Mayo

Andrés Mariasch

Díaz/Solsona/Viñoly

12

ECA 1978‐S8‐15501.tif

1978

Av. de Mayo

Andrés Mariasch

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S8‐15511.tif

1978

Av. de Mayo

Andrés Mariasch

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S8‐15516.tif

1978

Av. de Mayo

Carlos Hilger

Díaz/Solsona/Viñoly

5

70

ECA 1978‐S11‐15576.tif

1978

Av. de Mayo

Carlos Hilger

Díaz/Solsona/Viñoly

11

71

ECA 1978‐S12‐15593.tif

1978

Av. de Mayo

Carlos Hilger

Díaz/Solsona/Viñoly

19

71

ECA 1978‐S12‐15594.tif

1978

Av. de Mayo

Eduardo Kreiman

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S10‐15553.tif

1978

Av. de Mayo

Eduardo Kreiman

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S3‐15463.tif

1978

Av. de Mayo

Enrique Caputi

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S7‐15490.tif

1978

Av. de Mayo

Enrique Caputi

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S7‐15492.tif

1978

Av. de Mayo

Enrique Caputi

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S3‐15462.tif

1978

Av. de Mayo

Esteban Fernandez

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Esteban Fernandez

Díaz/Solsona/Viñoly

21

1978

Av. de Mayo

Esteban Fernández

Díaz/Solsona/Viñoly

13

1978

Av. de Mayo

Esteban Fernández

Díaz/Solsona/Viñoly

314

15

23

ECA 1977‐#14203.tif
ECA 1977‐S16‐14354.tif
ECA 1977‐S8‐14279.tif

14

24

ECA 1977‐S15‐14350.tif

24

ECA 1977‐S2‐14213.tif
ECA 1977‐S2‐14215.tif

14

ECA 1977‐S2‐14217.tif
ECA 1977‐S3‐14228.tif

16

22

ECA 1977‐S7‐14274.tif

ECA 1977‐S4‐14239.tif

36

ECA 1977‐S11‐14307.tif
ECA 1977‐S2‐14218.tif

ECA 1977‐S7‐14273.tif

ECA 1978‐S10‐15545.tif
ECA 1978‐S6‐15484.tif

83

ECA 1978‐S1‐15448.tif
ECA 1978‐S10‐15554.tif

1978

Av. de Mayo

Fábio di Veroli

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Fábio di Veroli

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Gicovate

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Gicovate

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Gustavo Oxley

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S11‐15575.tif

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S13‐15641.tif

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S8‐15510.tif

1978

Av. de Mayo

Hugo Salama

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S9‐15540.tif

1978

Av. de Mayo

Jaime Uriburu

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S10‐15559.tif

1978

Av. de Mayo

Jaime Uriburu

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Jorge Grin

Díaz/Solsona/Viñoly

84

ECA 1978‐S1‐15447.tif

1978

Av. de Mayo

Jorge Grin

Díaz/Solsona/Viñoly

20 84

ECA 1978‐S9‐15528.tif

1978

Av. de Mayo

Jorge Sarquis

Díaz/Solsona/Viñoly

9

82

ECA 1978‐S13‐15636!!.tif

1978

Av. de Mayo

Jorge Sarquis

Díaz/Solsona/Viñoly

82

ECA 1978‐S13‐15638.tif

1978

Av. de Mayo

Jorge Sarquis

Díaz/Solsona/Viñoly

82

ECA 1978‐S13‐15643.tif

1978

Av. de Mayo

Juan Carlos Poli

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Juan Carlos Poli

Díaz/Solsona/Viñoly

75

ECA 1978‐S13‐15644.tif

1978

Av. de Mayo

Juan Carlos Poli

Díaz/Solsona/Viñoly

74

ECA 1978‐S4‐15471.tif

1978

Av. de Mayo

Juan Carlos Poli

Díaz/Solsona/Viñoly

75

ECA 1978‐S7‐15491.tif

1978

Av. de Mayo

Juan Carlos Poli

Díaz/Solsona/Viñoly

74

ECA 1978‐S7‐15493.tif

1978

Av. de Mayo

Julia Lopez

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S10‐15556.tif

1978

Av. de Mayo

Julia Lopez

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S4‐15472.tif

1978

Av. de Mayo

Junger

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S10‐15557.tif

1978

Av. de Mayo

Junger

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S11‐15574.tif

1978

Av. de Mayo

Karp

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S11‐15572.tif

1978

Av. de Mayo

Kreiman

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S8‐15500.tif

1978

Av. de Mayo

Krymer

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Luis Ibarlucía

Díaz/Solsona/Viñoly

15

69

ECA 1978‐S13‐15639.tif

1978

Av. de Mayo

Luis Ibarlucía

Díaz/Solsona/Viñoly

22 69

ECA 1978‐S13‐15640.tif

1978

Av. de Mayo

Luis Ibarlucía

Díaz/Solsona/Viñoly

7

68

ECA 1978‐S7‐15494.tif

1978

Av. de Mayo

Luis Ibarlucía

Díaz/Solsona/Viñoly

7

68

ECA 1978‐S7‐15496.tif

1978

Av. de Mayo

Luis Ibarlucía

Díaz/Solsona/Viñoly

15

1978

Av. de Mayo

María Hojman

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

María Hojman

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

María Hojman

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

María Hojman

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

María Inés Pereyra

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

María Inés Pereyra

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Monica Hartridge

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Monica Hartridge

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Pablo Carpman

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Pablo Carpman

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Pablo Carpman

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S13‐15647.tif

1978

Av. de Mayo

Pablo Carpman

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S8‐15502.tif

1978

Av. de Mayo

Pablo Pschepiurca

Díaz/Solsona/Viñoly

ECA 1978‐S11‐15569.tif

1978

Av. de Mayo

Pablo Pschepiurca

Díaz/Solsona/Viñoly

1978

Av. de Mayo

Paula Jadlli

Díaz/Solsona/Viñoly
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