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RESUMO 
 

 

Esta dissertação tem por objetivo estudar a construção do pensamento artístico 

e político do arquiteto, professor e comunista João Batista Vilanova Artigas, 

entre os anos de 1945 a 1969. Para isso, analisa-se três de suas obras 

arquitetônicas edificadas em São Paulo, alguns de seus depoimentos e ensaios 

publicados em revistas especializadas em artes e arquitetura e, principalmente, 

os artigos políticos que produziu para a Revista Fundamentos, da qual foi um 

dos principais articuladores. 

 

Delineia-se esse período histórico devido à intensidade de transformações 

políticas e sociais que ocasionaram várias mudanças na configuração espacial 

e urbana de São Paulo. Além disso, acredita-se que esse período foi o marco 

da produção artística e intelectual do arquiteto, que, por inúmeras vezes, foi 

questionado por ousar nas formas arquitetônicas e punido por levantar críticas 

às condições de atraso e subdesenvolvimento que assolavam o país. Os 

desdobramentos dessa atitude crítica resultaram na cassação de seus direitos 

políticos e na sua aposentadoria das atividades acadêmicas da FAUUSP, 

durante a repressão imposta pela ditadura militar. 

 

Assim, acredita-se que, mesmo diante dos impasses políticos e dos conflitos 

ideológicos que resultaram numa crise profissional, a dedicação de Artigas à 

prancheta trouxe importantes contribuições artísticas para a arquitetura 

moderna paulista. 
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ABSTRACT 
 

 
This dissertation aims at studying the construction of the artistic and political 

thought of the architect, teacher and communist John Batista Vilanova Artigas, 

between the years 1945 to 1969. For that, we analyze three of his architectural 

works built in Sao Paulo, some of his testimonies and essays published in 

magazines specialized in arts and architecture and, mainly, the political articles 

that he produced for the Magazine Fundamentos, of which he was one of the 

main columnists. 

 

This historical period is delineated due to the intensity of political and social 

transformations that caused several changes in the space and urbane 

configuration of Sao Paulo. In addition, this period is found to be the landmark 

of the artistic and intellectual production of the architect, that, for countless 

times, was questioned because of daring in the architectural forms and 

punished because of raising criticism to the conditions of delay and 

underdevelopment what were devastating the country. The ramifications of this 

critical attitude turned in the cassation of his political rights and in his retirement 

from the academic activities at FAUUSP, during the repression imposed by the 

military dictatorship. 

 

So, it is believed that, even before the political impasses and the ideological 

conflicts that resulted  into a professional crisis, the dedication of Artigas to the 

drawing board brought important artistic contributions to the modern 

architecture of Sao Paulo. 
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O mestre Vilanova Artigas, como era conhecido, desempenhou um papel 

ímpar na história da arquitetura brasileira. Como arquiteto, deixou um 

patrimônio de obras modernas, que redefiniu os contornos urbanos de várias 

cidades brasileiras. Como professor universitário, procurou dialogar com seus 

alunos sobre duas questões que o intrigavam profundamente: a dissociação 

entre a pesquisa arquitetônica e a produção das obras, e a função social do 

arquiteto. Como militante do PCB, polemizou as práticas internas do partido e 

criticou os rumos políticos do país, principalmente durante a ditadura militar, 

que cassou seus direitos e o aposentou compulsoriamente das atividades 

acadêmicas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo - FAUUSP.  

 

De certa forma, todas essas experiências foram fundamentais para 

consolidar a identidade estética de Artigas, cujos projetos têm como princípios 

básicos a arte e a política. Em síntese, na observação de uma obra projetada 

por Artigas, é possível perceber algumas de suas características profissionais: 

o rigor nas pesquisas artísticas, a busca pela qualidade técnica e espacial da 

edificação, a preocupação em criar uma consonância entre a obra e a 

paisagem urbana e o interesse em integrar o homem à edificação. Tudo isso 

culmina na fluidez dos espaços internos e na sua comunicação com a área 

externa. 

 

Assim, numa retrospectiva dos seus cinqüenta anos de carreira, Artigas 

afirmou, em entrevista, que havia realizado uma poesia na arquitetura, uma 

imensa poética dos primeiros aos últimos versos. Esse comentário é o 

fundamento do título dessa dissertação: A Construção Poética das Formas: 

Reflexões sobre as concepções artísticas e políticas de Vilanova Artigas � 

1945-1969. No entanto, a breve apresentação sobre o arquiteto que se faz 

neste estudo é apenas uma indicação de uma carreira marcada por vários 

percalços e contradições em seus discursos políticos e teóricos, o que o 

tornaram um personagem único e instigante no meio arquitetônico. 

 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo estudar a construção do 

pensamento artístico e político de Vilanova Artigas, por meio das produções 
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arquitetônicas e de seus escritos entre os anos de 1945 a 1969. A escolha 

desse período histórico se explica pelas intensas transformações nas esferas 

sociais e políticas, em razão de uma rápida e crescente industrialização, que 

proporcionou à cidade de São Paulo grandes mudanças em sua configuração 

urbana.  

 

Vale ressaltar que, além das questões diretamente relacionadas à 

arquitetura, é oportuno estudar as suas posições políticas construídas nas 

décadas de 1940 a 1960, justamente num período em que o país almejava a 

modernização e a inovação das formas artísticas e culturais, até o momento 

em que a ditadura militar, acompanhada pela censura e pela repressão, 

desestruturou a vida cultural brasileira, inclusive a do próprio arquiteto. Nesse 

sentido, um dos propósitos dessa dissertação é compreender como o 

engajamento político interferiu ou contribuiu na maneira de pensar e projetar a 

arquitetura moderna. 

 

Os escritos publicados por Artigas revelam a linha tênue que separa a 

arquitetura da política. Entretanto, vale esclarecer aos leitores que esta 

dissertação, ao analisar a construção do pensamento artístico e político de 

Vilanova Artigas, encontra apoio em uma pesquisa biográfica. Assim, foi 

possível compreender a aguçada crítica e, sobretudo, a autocrítica do arquiteto 

no modo de conceber obras versáteis e, acima de tudo, que pudessem atender 

às necessidades materiais e sociais dos homens. Com isso, Artigas afirmava 

que um arquiteto humanista, ao realizar uma intervenção no espaço urbano, 

deveria proporcionar um conjunto harmonioso entre a obra, os homens e o 

meio ambiente. 

 

É nesta ampla discussão acerca do discurso arquitetônico e político de 

Artigas que se inscreve o presente trabalho, uma extensão de uma pesquisa 

iniciada no curso de graduação em História da PUC-SP. Em 2000, no curso de 

História e Arte, ocorreu o interesse inicial acerca da relação entre o 

conhecimento histórico e a arquitetura. A princípio, estudamos a importância da 

arquitetura como a linguagem para compreender a configuração espacial das 



 16 

cidades e do viver urbano. No mesmo ano, tivemos a oportunidade de 

conhecer as obras e os escritos de Vilanova Artigas. 

 

A leitura dos seus ensaios foi decisiva e despertou um grande interesse 

em conhecer Artigas em sua profundidade, tanto na dimensão arquitetônica, 

quanto nas questões políticas. Deste modo, no ano seguinte, iniciamos o 

projeto de iniciação científica1, cujo objetivo inicial era realizar um estudo sobre 

a militância política de Artigas e mapear as principais obras projetadas pelo 

arquiteto no estado de São Paulo. 

 

Contudo, seria fora de propósito apresentar aqui os detalhes do curso 

desse trabalho, mas vale registrar a dificuldade em reunir as documentações 

em razão do seu estado físico; algumas se deterioraram graças à forma como 

foram acondicionadas e por estarem dispersas em várias instituições. Em 

algumas ocasiões, a consulta é restrita, podendo ser examinada apenas por 

um público exclusivo, os arquitetos. 

 

Apesar desses contratempos, o levantamento e a reunião das fontes são 

resultados de pesquisas realizadas em diversas instituições. Inicialmente, 

estabeleceu-se contato com a Fundação Vilanova Artigas, no intuito de mapear 

as fontes referentes ao arquiteto e à sua produção. O arquiteto Júlio Artigas, 

filho de Vilanova e presidente da instituição, informou que grande parte da 

documentação original de Artigas havia sido transferida, em 1999, para a 

Biblioteca da FAUUSP, que assumiu a responsabilidade de conservação e 

acessibilidade dos documentos. 

 

A coleção �Vilanova Artigas� é composta por quatrocentos projetos de 

arquitetura e urbanismo, além de entrevistas, depoimentos, artigos e 

publicações. Parte dessa documentação pertence ao acervo de obras raras da 

Biblioteca da FAUUSP. Ainda que esta instituição detenha muitas fontes, 

outras contribuíram significativamente para esta pesquisa, como a Fundação 

                                                
1 A pesquisa de iniciação científica foi desenvolvida nos anos de 2002 e 2003, intitulada �A 
Arquitetura Moderna Paulista sob o Olhar de Vilanova Artigas�, financiada pelo Cepe da PUC-
SP e orientada pelo Prof. Dr. Antonio Rago Filho. 
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Bienal de São Paulo e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico - Condephaat, que permitiram a consulta do 

dossiê de obras premiadas e tombadas como patrimônio histórico.  

 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada no Arquivo do Estado de São 

Paulo, mais especificamente no acervo do Departamento Especial de Ordem 

Política e Social - Deops. Lá, foi possível localizar o prontuário de Vilanova 

Artigas, uma documentação reunida durante a ditadura militar. E, por fim, o 

Cedem-Unesp possibilitou a pesquisa dos exemplares da Revista 

Fundamentos e da documentação referente ao PCB. 

 

Após as idas e vindas a estas instituições, estabeleceu-se contato com a 

Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea em Almada, em Portugal, que 

concedeu livros inéditos sobre o arquiteto, publicados em 2001, numa 

exposição realizada em parceria com a Fundação Vilanova Artigas. 

 

Pode-se dividir as fontes pesquisadas em dois gêneros documentais: 

textual, composto por ensaios sobre arquitetura e política escritos por Artigas e 

outros nomes da arquitetura moderna brasileira; e internacional e iconográfico, 

formado por desenhos, plantas e fotografias de obras projetadas por esse 

arquiteto. Entretanto, foi notada uma carência de documentação escrita em 

relação aos projetos arquitetônicos, o que dificultou a pesquisa de alguns 

detalhes técnicos das obras e nos levou a recorrer diretamente à análise 

técnica dos arquitetos e à observação da expressividade das formas, para 

assim compreender a concepção de arquitetura que Artigas usou para projetar 

e construir uma vastíssima obra. 

 

A análise das fontes encontrou apoio nos estudos teóricos de alguns 

nomes da historiografia arquitetônica, tais como Giulio Carlo Argan e Leonardo 

Benevolo. Primeiramente, apoiamo-nos nos estudos de Argan, em especial na 

obra Projeto e Destino, uma reunião de ensaios sobre arte e arquitetura 

moderna. Dentre as suas reflexões, o autor realiza uma análise política e 

sociológica da arquitetura moderna, movimento artístico que considera inserido 
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num conflito ideológico de forças políticas, que o transformam em instrumento 

do capital imobiliário. 

 

A teoria de Argan auxilia na compreensão dos dilemas da prática 

profissional do arquiteto moderno e se aproxima às discussões abordadas por 

Artigas sobre os desafios de elaborar uma arquitetura popular e os problemas 

em torno do atraso das forças produtivas. Em contrapartida, Leonardo 

Benevolo estuda a arquitetura moderna do ponto de vista técnico, como um 

recurso para a construção da cidade moderna e funcional, atribuindo ao 

arquiteto a responsabilidade de planejar o cenário físico e trazer soluções para 

os problemas de urbanização das cidades. 

 

A abordagem enunciada por Benevolo permite entender com maior 

clareza algumas propostas da arquitetura moderna, principalmente quando 

Artigas e um grupo de arquitetos elaboraram um plano para um conjunto 

habitacional popular, desenvolvido a partir da idéia de uma cidade funcional 

com todos os equipamentos sociais. 

 

Além das contribuições da historiografia arquitetônica, se faz necessário 

compreender a arquitetura enquanto um movimento de arte que se insere no 

dinamismo de acontecimentos desencadeados pela modernidade. Toma-se 

como referência as reflexões de Marshall Berman para analisar esse processo 

e os termos modernismo, modernização e modernidade. 

 

Após a reunião das fontes e a seleção da bibliografia, a metodologia 

empregada para o desenvolvimento deste trabalho é a análise imanente que se 

traduz no estudo minucioso do objeto, respeitando as suas determinações 

específicas na sua integridade, além de sua problematização e articulação ao 

contexto histórico. Considerando a natureza do material a ser investigado, faz-

se necessário identificar as principais expressões e referências contidas na 

fonte, como a sua procedência e proveniência, assim como pesquisar obras 

historiográficas que situem o objeto em problemáticas históricas. 
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A partir do exposto a presente dissertação está estruturada em três 

capítulos: 

 

O primeiro capítulo visa, fundamentalmente, estudar as origens e o 

desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil. Investiga-se como os 

arquitetos, inclusive Artigas, se empenharam para tornar possíveis obras com 

propostas modernas, num país em que as condições sociais e econômicas 

eram relativamente dependentes de outros países. Na tentativa de 

compreender esse processo, são analisados os artigos e os ensaios que 

discutem o movimento moderno na arquitetura sob diferentes aspectos � 

políticos, econômicos e sociais � e que se tornaram fontes importantes para a 

formação da historiografia arquitetônica brasileira. 

 

O segundo capítulo propõe um estudo sobre as bases da formação 

artística de Vilanova Artigas e a sua aproximação com os ideais políticos do 

PCB, num momento em que o mundo presenciava o conflito ideológico entre os 

EUA e a URSS. Em pouco tempo de militância, a atividade política passou a 

ser tão importante quanto a dedicação à prancheta. Com isso, o arquiteto 

iniciou a sua atuação como redator e escritor da Revista Fundamentos, 

publicando seus primeiros artigos embebidos por um profundo discurso 

partidário e anti-imperialista. Esses escritos testemunham dois pontos centrais 

claramente ligados entre si: a arquitetura e a política. Dessa forma, procura-se 

evidenciar como o ativismo político intervinha na elaboração de suas propostas 

artísticas na arquitetura. 

 

No terceiro capítulo, pretende-se analisar a concepção artística de 

Vilanova Artigas, principalmente no que se refere à sua criatividade no 

detalhamento construtivo, em três obras projetadas em São Paulo: o Edifício 

Louveira (1944/45), a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (1961) e o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado 

(1967). Estas obras foram selecionadas por suas inovações plásticas nos 

conteúdos arquitetônicos e por desempenharem funções distintas e atenderem 

a públicos diferenciados. 
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I � ARQUITETURA MODERNA: UMA ARTE EM QUESTÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 1 
 

Artigas durante a argüição de Flávio Motta no concurso para Professor 

Titular da FAUUSP, em junho de 1984. 
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1.1 � A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO MODERNO 

 
Não se usa mais a idéia de moderno hoje. 
Substituíram o �moderno� pela vanguarda [...]. Eu 
uso �moderno�, mas tenho que pedir desculpas 
porque, afinal de contas, sou um homem de setenta 
anos e moderno para mim teve um significado 
variado.2 

 

Vilanova Artigas era conhecido como um profissional disposto a iniciar 

intensas discussões quanto aos rumos da arquitetura no Brasil. Os estudos 

desse profundo pesquisador das artes e da arquitetura moderna resultaram em 

vários projetos e em reflexões publicadas ao longo de uma conturbada carreira 

marcada por crises e contradições. 

 

O olhar de Artigas em relação aos desafios da arquitetura é de um 

humanista atento e sensível aos problemas típicos da sociedade moderna. Em 

seus argumentos, é possível notar a associação da arquitetura moderna aos 

ideais de transformação social propostos pela Revolução Soviética de 1917. A 

esse respeito, Artigas discorreu: 

 

A arquitetura moderna originou-se, e isso quem diz 
com certa clareza é um crítico que todos nós 
conhecemos chamado Manfredo Tafuri, das 
esperanças de transformação social do mundo 
advindas da Revolução Russa. A verdade é que a 
revolução bolchevique, como diz o próprio Tafuri, 
ofereceu para o mundo dos anos 20 a perspectiva 
de um mundo novo. Dentro do construtivismo russo 
e das condições da vida na Alemanha daquele 
tempo, a visão das possibilidades de a arte se 
integrar com a vida, de forma a abrir uma idade de 
ouro que a Revolução Soviética ofereceu, foi o que 
realmente determinou as saídas para a arquitetura 
moderna. O arquiteto ficou impregnado, nessa 
altura dos acontecimentos, da necessidade de 
participar, com a própria arquitetura, das mudanças 
sociais do mundo de então, a fim de que pudesse, 
de certa forma, acompanhar os critérios oferecidos 
pela Revolução Soviética.3 

                                                
2 ARTIGAS, João B. V. Caminhos da Arquitetura. 4ª edição. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
p.181. 
3 Cf. RIBEIRO, Ana Isabel (coord.). Vilanova Artigas, Arquitecto: Onze Textos e uma Entrevista. 
Almada, Portugal: Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, 2001. p.86. 
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A afirmação de Artigas revela a crença eminente dos arquitetos em 

tornar a arquitetura um dispositivo social, ou um instrumento capaz de 

questionar e de se manifestar diante dos choques e dos conflitos na sociedade. 

Segundo o historiador Giulio Carlo Argan4, esse tipo de pensamento pertenceu 

a uma geração que viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra e expressou por 

meio das artes as críticas às mazelas vividas pela humanidade. 

 

É oportuno esclarecer que, no período entre as guerras, o mundo 

presenciava um jogo de antagonismos, o desenvolvimento das indústrias e 

tecnologias, a crise do capitalismo, o surgimento dos regimes nazi-fascistas e a 

ascensão de uma classe operária determinada a discutir e a manifestar-se 

diante desses acontecimentos. Assistia-se, ainda, à revolução bolchevique, que 

destituiu uma dinastia e demonstrou a força do proletariado. 

 

Nos anos que precederam os conflitos mundiais, havia a esperança de 

um porvir pacífico e, mais uma vez, o interesse em trazer propostas para 

atenuar as contradições sociais. Os arquitetos, por exemplo, deslumbrados 

com o desenvolvimento tecnológico e da siderurgia, lançaram propostas de 

reconstruir as cidades européias que se encontravam em ruínas em 

conseqüência das guerras, da industrialização e dos demais fenômenos 

sociais. Desde então, tornou-se prioritário construir habitações populares e 

conduzir os projetos de urbanização de modo a desenvolver uma arquitetura 

humana capaz de corresponder às necessidades sociais dos homens.  

 

Entretanto, segundo Argan, a idealização de uma arquitetura moderna 

como expressão social vem se desenvolvendo desde o momento em que as 

cidades se depararam com os contrastes estruturais gerados pela Revolução 

Industrial, ainda no século XIX. A rápida expansão das indústrias tornou 

favorável um crescimento urbano com um alto índice de concentração 

populacional, e, a partir de então, as cidades, que não estavam preparadas 

para atender uma população crescente e que vivia em extenuantes condições 

                                                
4 ARGAN, Giulio C. �A arquitetura moderna�. In: Projeto e Destino. São Paulo: Editora Àtica, 
2004. p.161-173. 
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de vida e de trabalho, apresentaram-se como cenários de pobreza e miséria 

social. 

 

Nesse contexto, era oportuno colocar em pauta a questão do projeto 

urbano e, assim, redefinir a organização das cidades. Então, as correntes 

arquitetônicas também foram repensadas; era necessário acompanhar o 

desenvolvimento econômico e tecnológico, mas não deixar a sociedade à 

margem desse processo. 

 

Os novos sistemas de construção e a utilização de materiais como aço, 

ferro, vidro e concreto, associados aos novos planos urbanos, remodelavam as 

cidades. Paulatinamente, surgiam as primeiras avenidas, pontes e ferrovias. 

Projetar ambientes sob a ótica de uma morfologia moderna e ainda atender às 

expectativas de uma população condenada ao esquecimento passava a ser 

essencialmente importante para muitos arquitetos e urbanistas. 

 

O dinamismo das cidades, a tecnologia industrial e o quadro de uma 

sociedade empobrecida e dilacerada por conflitos são alguns aspectos de uma 

era caracterizada por potencialidades contraditórias. De acordo com Marshall 

Berman, todos esses acontecimentos fazem parte de um conjunto de novas 

experiências denominado modernidade, que carrega consigo uma profunda 

ambigüidade caracterizada por construção e destruição, encanto e medo, novo 

e velho, revolucionário e conservador, todos num só tempo. 

 

Em algumas palavras, Berman constrói um painel categórico sobre os 

tempos modernos: 

 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que 
promete aventura, poder, alegria, crescimento, 
autotransformação e transformação das coisas em 
redor � mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo 
o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que 
somos. A experiência ambiental da modernidade 
anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de 
classe e nacionalidade, de religião e ideologia: 
nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade 
une a espécie humana. Porém, é uma unidade 
paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos 
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despeja a todos num turbilhão de permanente 
desintegração e mudança, de luta e contradição, de 
ambigüidade e angústia.5 

 

Referindo-se à idéia de modernidade6 e ao estudo sobre a dialética que 

envolve essa nova era, o autor usa o conceito marxiano inscrito no Manifesto 

do Partido Comunista de 1848: �Tudo que é sólido desmancha no ar�. Esta 

expressão é um símbolo da modernidade, justamente porque indica que nada é 

eterno e que as estruturas estão condenadas a expirar, sendo substituídas pelo 

novo, rumo ao progresso ou até mesmo à destruição e ao atraso, pois tudo é 

feito para ser desfeito no amanhã.  

 

Enquanto Berman conceitua a modernidade como um turbilhão de 

acontecimentos imbuídos por experiências paradoxais e por uma cadeia de 

situações conflitantes, Michael Löwy7 questiona: �O que é a modernidade?� 

Procurando desvelar a essência desse fenômeno, o autor apoiou-se nos 

pensamentos e nas discussões de Marx, Weber, Habermas e Benjamin.  

 

Löwy acredita que o conceito de modernidade é polissêmico, mas 

aproxima-o ao progresso técnico, científico e industrial, podendo transformar as 

relações sociais, políticas e econômicas de uma ou de várias sociedades. Com 

base nessa breve conceituação, o autor complementa seu pensamento com as 

análises de Marx e Weber, que consideram a modernidade a expressão da 

sociedade capitalista-industrial, com propriedades privadas, valor de troca e 

legitimação da burocracia.  

 

                                                
5 BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. A aventura da modernidade. São 
Paulo: Cia das Letras, 2001. p.15. 
6 Marshall Berman divide a história da modernidade em três fases. A primeira compreende o 
período do início do século XVI ao fim do XVIII, uma fase exploratória, de desconhecido, na 
qual a humanidade experimentou as condições da vida moderna. A segunda fase compreende 
o período do início da Revolução Francesa até o século XIX. Nesse momento, o público passou 
a vivenciar a dinâmica da vida moderna decidido a modernizar rapidamente, desenvolver as 
forças produtivas, as relações sociais e viver aceleradamente, mas também presenciar as 
dicotomias do fenômeno moderno. A última fase compreende o século XX, quando a 
modernidade atingiu a esfera cultural (pensamento e arte) e a população viveu a era dos 
grandes conflitos mundiais e das produções culturais como denúncia. Ibidem. p.16-17. 
7 LÖWY, Michael. �A Escola de Frankfurt e a modernidade�. In: Revista Novos Estudos Cebrap. 
nº32. São Paulo, março de 1992. p.119-127. 
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Já as teses de Habermas revelam uma ruptura em relação às idéias de 

Marx e de Weber, já que o autor considera que o projeto da modernidade é 

uma tentativa de reconstruir a ideologia de progresso defendida pela filosofia 

das luzes, o Iluminismo. O fato é que Habermas defende a razão como um guia 

para se chegar ao conhecimento, e baseia-se na administração política e 

econômica, que, para ele, podem determinar o progresso e, 

conseqüentemente, atingir a modernidade. 

 

Na contramão desse pensamento está o conceito de modernidade de 

Walter Benjamin. Sua tese implica na recusa de um continuum histórico e 

baseia-se numa progressão que conduziria à catástrofe, uma vez que o seu 

conceito de progresso, alimentado tanto pela social-democracia quanto pelo 

nazismo ou fascismo, é assegurado por uma temporalidade que se paralisa e 

se imobiliza, ou melhor, é a combinação do progresso técnico e da regressão 

social. Ou seja, as catástrofes e o progresso estão no cerne da modernidade, 

que, constantemente, é assaltada por suas próprias armas. 

 

Tanto as reflexões mencionadas por Michael Löwy, quanto o turbilhão 

dialético de Marshall Berman, enfatizam a profundidade do conceito. 

Certamente, as múltiplas manifestações da modernidade e as suas implicações 

trouxeram inquietações substanciais às ciências humanas. Nesse sentido, os 

debates realizados esbarram nas tensões e contradições estruturais da 

sociedade e na necessidade de conquistar todos os benefícios da era 

moderna, porém sem passar pelos árduos obstáculos. 

 

O século XX assistiu aos diversos ensaios de granjear estes sonhos e, 

apesar de suas hecatombes, foi o período da tentativa de realizar o irrealizável 

e de compreender as mudanças descomunais no modo de vida, que eram 

incompreensíveis do início do século XVI ao fim do XVIII. Foi, ainda, o período 

da obstinação em tornar os ideais da Revolução Francesa possíveis e, 

principalmente, em ampliar o poder criativo e tecnológico e conceber a cultura 

com uma sensibilidade moderna. 
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No entanto, posteriormente, a ambição pelo progresso se tornaria aliada 

dos regimes autoritários. Berman, então, voltava a questionar a vida moderna, 

já que tudo aquilo que poderia ser compreensível tornava-se novamente 

incompreensível: 

 

Na pintura e na escultura, na poesia e no romance, 
no teatro e na dança, na arquitetura e no design, 
em todo um setor de media eletrônica e em um 
vasto conjunto de disciplinas científicas que nem 
sequer existiam um século atrás, nosso século 
produziu uma assombrosa quantidade de obras e 
idéias da mais alta qualidade. O século XX talvez 
seja o período mais brilhante e criativo da história 
da humanidade, quando menos porque sua energia 
criativa se espalhou por todas as partes do mundo 
[...]. Nosso século fomentou uma espetacular arte 
moderna; porém, nós, parece que esquecemos 
como apreender a vida moderna de que essa arte 
brota.8 

 

Tendo em vista a instabilidade exaurida pela desventura das guerras, 

não se pode negar que o século XX esteve marcado por contrastes e 

mergulhado num mar de incertezas. A possibilidade de pôr fim aos conflitos e 

às ondas de crises econômicas e políticas passou a ser um compromisso para 

aqueles que testemunharam as catástrofes deste século. Existia uma certa 

expectativa de superar as calamidades e as fragmentações presenciadas em 

várias partes do mundo. Como denominava Eric Hobsbawm, entre uma crise e 

outra havia a precisão de uma espécie de Era de Ouro9, a fim de superar os 

problemas sociais. 

 

Foi nessa esperança que os artistas de vanguarda10 se firmaram, no 

intuito de constituir uma arte revolucionária, impulsionada pelo progresso 

                                                
8 BERMAN, Marshall. Op. cit., 2001. p.23. 
9 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX 1914-1991. São Paulo: Cia das 
Letras, 2002. p.15. 
10 É comum que os termos vanguarda e moderno apresentem-se como sinônimos; entretanto, é 
preciso alguns esclarecimentos, já que possuem significados distintos. A origem da palavra 
vanguarda está atrelada às ações militares, constituindo-se a primeira linha do grupo de elite 
do exército para efetuar o ataque contra os inimigos. Acredita-se que a palavra tenha surgido 
na Europa, no início do século XX, período entre guerras, e paralelamente às correntes 
artísticas de denúncia. Assim, o termo vanguarda passou a ser utilizado como forma de 
expressão cultural. Já a palavra �moderno� tem outro sentido e está associada ao termo 
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tecnológico, pela fermentação política que percorria o mundo e pela luta por um 

ideal humanitário. A arte no entre guerras passou a ser mais um canal de 

denúncia de um período estremecido por violência. Assim, o debate que iniciou 

timidamente, tomou corpo e fez público, mesmo cercado de privações. 

 

O que chamamos de ideal humanitário brotou do entusiasmo e da 

vontade do povo, que há muito tempo vivia apenas para presenciar conflitos. 

Assim, a arte moderna emergiu, com o intuito de reivindicar dignidade e 

liberdade e de, principalmente, revelar à humanidade o obscurantismo de um 

mundo cheio de ameaças e destruições. O único e real objetivo dos modernos 

era colocar em discussão os componentes sociais e políticos, não permitindo 

que as formas de opressão dominassem o mundo. Nesse sentido, Anatole 

Kopp afirma que o moderno não era apenas um estilo, e sim uma causa, uma 

vez que estreitava a relação entre a arte e as causas sociais e políticas para, 

dessa forma, desenvolver uma nova sociedade, tendo como referência os 

ideais da Revolução Soviética.11 

 

Assim, tracejando alguns indicativos sobre a modernidade e os seus 

desdobramentos, ainda que por um prisma exploratório, torna-se possível 

compreender a relação estabelecida por Vilanova Artigas entre a origem da 

arquitetura moderna e os projetos de transformação social fomentados pela 

Revolução de 1917. O denominador comum entre os arquitetos, os sociólogos 

e os cientistas políticos era construir uma nova sociedade fundamentada nas 

teses socialistas, organizar as cidades, diminuir as desigualdades sociais e 

atender às carências das parcelas mais pobres da população. 

 

Essas questões tornaram-se universais entre muitos intelectuais e 

artistas que vivenciaram os inúmeros acontecimentos do século XX com o 

anseio de tornar realidade a sociedade baseada na coletividade e na 

integração das relações humanas. Sem dúvida, no plano ideológico, a base 

soviética passou a ser um programa para a transformação das sociedades, 
                                                                                                                                          
hodierno, relativo ao hoje, vislumbrando o novo, o avanço científico e tecnológico. LOURENÇO, 
Maria Cecília F. Operários da Modernidade. São Paulo: Hucitec e Edusp, 1994. p.39. 
11 KOPP, Anatole. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo: Ed. 
Nobel e Edusp, 1990. 
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visto que a Revolução Bolchevique abriu novas expectativas em busca de um 

projeto modernizador.  

 

Ao mesmo tempo em que havia o intuito de lançar uma nova ordem por 

meio de justiça social e progresso cultural e científico, era indispensável re-

configurar a estrutura das cidades � o epicentro do caos da vida urbana. Então, 

as formulações teóricas da arquitetura e do urbanismo moderno propuseram 

uma ruptura com as tradições clássicas, com a abolição das fachadas 

ornamentadas, dos grandes frontões e das colunas gregas e romanas, tão 

presentes nos palacetes e edifícios estatais. É claro que esse conjunto de 

circunstâncias permeou polêmicas e discussões acirradas. Contudo, é 

importante enfatizar que o escopo de fazer surgir cidades modernas, salubres e 

com uma vida urbana igualitária e democrática passou por inúmeros ensaios, 

inclusive em países subdesenvolvidos, mas, de fato, foram apenas tentativas 

que não se efetivaram. Na Europa, as forças reacionárias (fascismo, nazismo e 

stalinismo) sufocaram esses ideais, e nos países latino-americanos marcados 

pelo subdesenvolvimento, os determinantes econômicos, as disputas políticas 

e as ditaduras foram alguns dos empecilhos. 

 

Com base nesse enfoque, pode-se dizer que concretizar o projeto 

modernizador nos países periféricos se torna ainda mais difícil, uma vez que a 

estrutura social de alguns países é organizada pela combinação de miséria 

social e práticas populistas, oligárquicas e militares, sob a supervisão dos 

regimes imperialistas. Dessa forma, esses fatores podem ser considerados os 

limitadores da prosperidade do projeto. 

 

Mais uma vez, Berman evidencia que, em países proporcionalmente 

atrasados, o processo de modernização é constituído por inúmeros percalços 

que comprometem a sua efetivação. Sendo assim, os países economicamente 

subordinados transitam apenas pelas ilusões e pelos sonhos de modernidade, 

enquanto as transformações ocorrem de forma parcial e incompleta. 
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Em países relativamente avançados, onde a 
modernização econômica, social e tecnológica é 
dinâmica e próspera, a relação entre arte e 
pensamento modernistas e realidade circundante é 
clara [...]. Contudo, em países relativamente 
atrasados, onde o processo de modernização ainda 
não deslanchou, o modernismo, onde se 
desenvolve, assume um caráter fantástico, porque 
é forçado a se nutrir não da realidade social, mas 
de fantasias, miragens e sonhos.12 

 

A caracterização feita por Berman pode ser co-relacionada aos esforços 

do Brasil em almejar a sua modernização. Antes de tudo, deve-se considerar 

que, até os anos 50, o país ainda não havia presenciado um grande surto 

industrial e mantinha uma estrutura social essencialmente agrícola e 

influenciada por uma aristocracia fundiária. Tal situação comprometia as 

tentativas de modernização e o estabelecimento de uma nova conjuntura, uma 

vez que os latifundiários persistiam em manter-se no poder, configurando um 

quadro de resistências que restringia qualquer mudança. 

 

No momento em que o Brasil afirmou a sua industrialização, os reflexos 

desse processo foram quase que instantaneamente notados. Nas grandes 

cidades, o crescimento desordenado da população e a concentração de renda 

expuseram nitidamente as desigualdades sociais. O Brasil se revelou um país 

economicamente subordinado e dependente de países altamente 

industrializados, com uma dinâmica cercada pelo grande capital. Essa 

condição implicou ao país um atraso sócio-político com a produção e 

acumulação de subprodutos, protelando o avanço do capitalismo industrial. 

Portanto, desse ponto de vista, o processo modernizador no país não teve bom 

êxito e esbarrou nas carências infra-estruturais. 

 

Não se pode sugerir que este breve contexto seja suficiente para 

observar a via de mão dupla ocasionada pela modernidade, embora possa 

identificar os impactos e os entrechoques vividos pela humanidade. No caso 

brasileiro, a tentativa do país de efetivar um projeto de modernização não 

ocorreu de maneira exultante, apontando muitas vezes para rumos díspares, 

                                                
12 BERMAN, Marshall. Op. cit., 2001. p.224. 
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devido às dependências econômicas e às contradições sociais. Por conta 

dessas condições, não se poderia deixar de discorrer sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos arquitetos em concretizar uma arquitetura moderna num país 

economicamente dependente.  

 

Valendo-se dessa premissa, parte-se para a análise do pensamento de 

Vilanova Artigas e de sua postura quanto aos dilemas dos tempos modernos e 

aos conflitos inerentes ao movimento moderno na arquitetura brasileira. 
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1.2 � ARTIGAS E A CRÍTICA AO DISCURSO ARQUITETÔNICO E AO 
SUBDESENVOLVIMENTO 

 
Durante os vinte anos que se seguiram à morte de Vilanova Artigas, 

pôde-se notar um crescente número de pesquisadores que lançaram 

publicações referentes às obras deste arquiteto. Tais estudos apontam o rigor 

na pesquisa e na análise de sua produção arquitetônica, e reúnem fontes 

biográficas, ensaios e as produções mais importantes de sua carreira.13 

 

Porém, ao examinar estes estudos, nota-se a dificuldade de se abordar 

a complexidade do pensamento de Artigas, que é marcado por paradoxos, 

muitas vezes refletidos em suas obras. No entanto, acredita-se que a sua 

reputação intelectual, conciliada a uma tríplice atuação (arquiteto, professor e 

militante), contribuiu para impelir as contradições discursivas. Dessa forma, 

atribui-se a esse fator o embaraço em compreender o seu pensamento em 

relação à arte e à política. 

 

Na realização de um estudo sobre a carreira artística e política do 

arquiteto, faz-se imprescindível a análise de seus projetos arquitetônicos, mas 

também de seus escritos e, conseqüentemente, de seu ativismo político como 

instrumentos subsidiários para o desenvolvimento de suas reflexões e críticas a 

respeito das artes e da arquitetura moderna brasileira. 

 

Alguns desses escritos foram publicados no periódico editado pelo PCB, 

intitulado Fundamentos, e em revistas de arte e arquitetura. Entretanto, vale 

salientar a importância das revistas especializadas que divulgaram as obras 

desses profissionais e analisaram de forma minuciosa os detalhes dos projetos 

arquitetônicos e de urbanização. Ao examiná-las, nota-se que os arquitetos 

cariocas e paulistas foram os mais beneficiados com a publicação de projetos, 

visto que essas revistas, em sua maioria, circulavam no eixo Rio�São Paulo, 

                                                
13 Podemos mencionar aqui as seguintes obras: KAMITA, João M. Vilanova Artigas. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2000. IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas - Duas Viagens. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2002. SUZUKI, Juliana. Artigas e Cascaldi. Arquitetura em Londrina. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2003. 
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região que reúne a maior parte das produções e dos arquitetos brasileiros, 

apresentando obras modernas com linhas de projetos bem variadas.  

 

As reflexões e os debates sobre a arquitetura moderna foram 

disseminados durante as décadas de 1930 e 1950, sobretudo com o 

lançamento das revistas Acrópole, Habitat e Módulo14, que se tornaram os 

periódicos mais consultados entre os pesquisadores de arte e arquitetura. 

Essas três revistas procuravam reunir e divulgar o pensamento dos arquitetos e 

intelectuais cujas produções marcaram a história da arquitetura moderna. 

 

Acredita-se, contudo, que as revistas mencionadas aspiravam ser as 

difusoras dos debates entre os intelectuais nacionais e internacionais e os 

apreciadores de arte que pretendiam estudar a arquitetura moderna, 

procurando discutir os seus dilemas, as propostas do novo estilo e, 

fundamentalmente, aproximar essas reflexões aos estudantes de arquitetura. 

As revistas internacionais também desempenharam um papel importante, 

apresentando ao mundo o panorama geral da arquitetura brasileira; nesse 

caso, não se pode esquecer do catálogo Brazil Builds15, publicado em 1943. 

 

                                                
14 Ao percorrer uma biblioteca especializada em artes, o pesquisador poderá ter acesso a um 
grande número de publicações sobre arquitetura, urbanismo e design. Em arquitetura, por 
exemplo, as revistas Acrópole, Habitat e Módulo estão entre as mais consultadas e 
desempenharam um papel importante na divulgação de artistas e arquitetos do movimento 
moderno. A revista Acrópole foi uma das primeiras a serem lançadas neste segmento; seu 
primeiro exemplar foi para as bancas em maio de 1938, tendo como fundador o arquiteto 
Eduardo Kneese de Mello. A Acrópole esteve presente no mercado editorial durante trinta e 
três anos e suas atividades foram encerradas devido à insuficiência de informes publicitários 
para manter os gastos da revista. A Habitat foi fundada em 1949 pela arquiteta Lina Bo Bardi, 
que também desempenhou a função de diretora do periódico. Apoiada por Rockefeller, a 
proposta da revista era divulgar a História das Artes no Brasil partindo do campo arquitetônico 
e percorrendo pela pintura, música, fotografia e escultura; seu intuito era apresentar ao público 
o panorama das artes produzidas no país. A Habitat esteve presente no mercado editorial até 
1965. A revista Módulo foi lançada em 1955, no Rio de Janeiro, e foi dirigida pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer. O título do periódico foi escolhido para fazer uma associação à medida 
reguladora da arquitetura. A revista circulou até meados de 1965. 
15 Em 1943, o Museum of Modern Art - Moma, em Nova Iorque, lançou a exposição Brazil 
Builds com a divulgação de um catálogo com registros da arquitetura brasileira, resultado de 
uma pesquisa desenvolvida pelo arquiteto Philip L. Goodwin, então vice-presidente do museu. 
A exposição e a divulgação do catálogo eram mais um dos projetos da parceria cultural entre 
os EUA e o Brasil, dentro do programa da Política da Boa Vizinhança (Good Neighboor Policy). 
Sobre o assunto, ver: SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil - 1900/1990. São Paulo: Edusp, 
1998. p.100. 
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Em 1981, Vilanova Artigas reuniu pela primeira vez uma coletânea de 

artigos no livro Caminhos da Arquitetura.16 Nesses ensaios, escritos em 

momentos distintos de sua carreira, Artigas discutiu com clareza o papel 

histórico e social das artes, das cidades modernas e da política. Suas reflexões 

expressaram, algumas vezes de maneira partidária, a polêmica entre a teoria e 

a prática das artes e da política.  

 

Duas palavras podem expressar a sua carreira artística, principalmente 

quando o assunto era arquitetura e subdesenvolvimento: crítica e polêmica. 

Segundo Vilanova Artigas: 

 

É para nós, na América Latina, o humano tem 
presença constante, inevitável. Na medida em que 
o arquiteto se forma, presenciando e avaliando as 
duras condições de atraso que ainda entravam o 
nosso progresso, maneja o estalão de referência 
para condicionar as formulações técnicas e 
estéticas à solução de um problema humano. Para 
nós, no Brasil e na América Latina, o humano é o 
nacional, a independência econômica, a luta contra 
o subdesenvolvimento, muito atraso e muita 
miséria.17 

 

Do ponto de vista de Artigas, essa questão, ao invés de ser ignorada, 

deveria ser amplamente discutida, já que um dos maiores desafios dos 

arquitetos era superar a barreira imposta pelo subdesenvolvimento. Debater e 

escrever a respeito eram formas de estender a mensagem de encorajamento 

aos futuros profissionais da arquitetura brasileira. 

 

Sendo assim, Artigas declarava: �criar, versar os destinos da arte e da 

cultura é arriscar-se pela liberdade�. Cada parágrafo de seus escritos traz, de 

forma implícita, a força de suas convicções e as responsabilidades que 
                                                
16 A primeira edição do livro foi publicada pela Livraria Editora Ciências Humanas e financiada 
pelo arquiteto, que contou, ainda, com a contribuição de amigos e filhos. A publicação da obra 
era uma das solicitações do concurso para professor titular da cadeira de Projeto da FAUUSP, 
título que lhe foi negado pela burocracia da universidade. Com o intuito de disseminar as idéias 
do professor Artigas, como era conhecido, a Fundação Vilanova Artigas editou, em 1986, a 
segunda edição do livro Caminhos da Arquitetura. Em 1999, foi publicada a sua terceira edição, 
com os acréscimos de depoimentos inéditos. A quarta edição foi lançada em 2004, com a 
coordenação da historiadora Rosa Artigas, e inclui material iconográfico, entrevistas e a 
documentação dos exames do concurso para professor titular da FAUUSP. 
17 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.81. 
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envolveram as suas práticas como arquiteto, ativista político e professor 

universitário. A riqueza de seu percurso como intelectual exterioriza a 

amplitude dos métodos e das armadilhas do movimento moderno na arte e, 

dessa forma, expõe e discute as implicações da arquitetura moderna nas 

grandes metrópoles, em especial na cidade de São Paulo. 

 

Dentre essas questões, alguns ensaios atestam a sua bagagem crítica 

em relação às formas desumanas da sociedade capitalista. A publicação desse 

material permite compreender a reflexão de Artigas sobre as contradições que 

envolveram a sua profissão, o desenvolvimento da arquitetura moderna em 

pleno século XX, as suas idealizações e configurações acerca dessa 

arquitetura e a sua proposta de aliar a técnica construtiva às necessidades 

materiais e morais do homem, como era proposto na Carta de Atenas.18 Artigas 

discute, por exemplo, sobre as dificuldades de viabilizar obras para atender à 

coletividade e sobre a participação do arquiteto na vida urbana e na elaboração 

de projetos para as cidades. 

 

Com base nesses indicativos, as questões que norteavam as discussões 

entre os arquitetos brasileiros e internacionais19 eram acerca da dificuldade na 

implementação dos preceitos modernos da arquitetura num país como o Brasil, 

onde grande parte da população vivia abaixo da linha da pobreza e cuja 

                                                
18 Em 1928, arquitetos de vários países realizaram uma reunião para discutir as polêmicas em 
torno da arquitetura moderna. O encontro ficou conhecido como Congressos Internacionais de 
Arquitetura Moderna - Ciam, e passou por três fases. Na primeira fase, de 1928 a 1933, as 
discussões se concentraram nos problemas habitacionais das metrópoles. Na segunda fase, 
entre 1933 e 1947, os arquitetos discutiram e redigiram os princípios da Carta de Atenas. A 
terceira fase, de 1947 a 1959, foi marcada pelo questionamento sobre a necessidade de um 
ambiente físico que atendesse às necessidades morais e materiais do homem. A Carta de 
Atenas é até hoje analisada e discutida pelos arquitetos e urbanistas. O documento foi redigido 
por Le Corbusier em 1933 e discute sobre como a arquitetura moderna poderia responder aos 
problemas ocasionados pelo rápido crescimento das cidades, e se baseou em quatro funções: 
habitar, trabalhar, recrear-se e circular. Embora a Carta ainda seja documento de análise dos 
arquitetos e urbanistas, o caráter social que propôs ainda está longe de ser aplicado, apesar 
dos esforços de muitos profissionais preocupados com a morfologia das cidades modernas. 
LAMAS, José M. R. G. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian e Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1993. p.337-338. 
19 Em 1987, o arquiteto e professor Alberto Xavier publicou o livro Depoimento de uma 
Geração: Arquitetura moderna brasileira, e reuniu pela primeira vez uma gama documental com 
entrevistas, depoimentos e ensaios de arquitetos brasileiros e internacionais que discutiam os 
rumos do estilo moderno na arquitetura brasileira. 
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industrialização era resultado de um capitalismo dependente ao imperialismo e 

associado a uma modernização parcial e, concomitantemente, excludente. 

 

Se a intenção da arquitetura moderna era conciliar todos aqueles 

princípios para obter um resultado plástico e conquistar seu espaço no universo 

das artes, sabe-se que essas condições não foram plenamente concretizadas e 

não estiveram ao alcance de todos. A industrialização dos materiais sugeridos 

por essa nova tendência, tais como vidro, ferro, aço e concreto, bem como o 

emprego de novos métodos de construção, sobretudo a utilização de pré-

moldados, ainda eram de difícil viabilização. Além disso, o profissional da 

arquitetura tinha a incumbência de inovar as formas na construção, propor 

soluções para o redimensionamento dos espaços e articular a técnica 

construtiva com as artes plásticas. Esses propósitos foram amplamente 

disseminados pelos arquitetos Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le 

Corbusier e Frank Lloyd Wright.20 

 

                                                
20 Esses arquitetos desempenharam um importante papel na arquitetura internacional e foram 
referências para vários arquitetos no Brasil. Devido à importância que tiveram, reservamos esta 
nota para realizar uma breve apresentação da contribuição desses profissionais para o 
desenvolvimento e a disseminação da arquitetura moderna. Walter Gropius (1883/1969) 
fundou e dirigiu a Bauhaus (que em alemão significa casa de construção) nos anos de 1919 a 
1928, desenvolvendo uma notável atividade pedagógica. Com o avanço do nazismo e o 
fechamento da Bauhaus, Gropius exilou-se na Inglaterra e posteriormente mudou-se para os 
EUA, tornando-se professor e diretor da Escola de Arquitetura de Harvard. Ludwig Mies van 
der Rohe (1886/1969) iniciou sua carreira como construtor e designer de revestimentos na 
Alemanha. Em 1930, ele se tornou o último diretor da Bauhaus, e, em 1938, se mudou para os 
Estados Unidos, passando a lecionar no Illinois Institute of Technology, em Chicago. Le 
Corbusier (1887/1966), cujo nome é Charles Edouard Jeanneret, é considerado pelos críticos 
de arte o arquiteto mais original do século XX. Le Corbusier usou materiais como concreto, 
vidro e aço e os seus trabalhos tornaram-se alvo de muitas discussões e críticas. Para ele, a 
casa é uma máquina de habitar; pensando assim, projetou construções cada vez mais 
industriais e combinou a geometria com a arte cubista. Segundo Corbusier, a arquitetura 
moderna segue cinco princípios básicos: 1- A introdução dos pilotis (colunas que sustentam a 
edificação, deixando o espaço térreo livre para a circulação); 2- Planta livre, que permite que o 
espaço interno seja organizado da forma que se deseje; 3- Fachada livre, com paredes 
externas que poderiam receber, sempre que necessário, janelas e outras aberturas; 4- Janela 
larga horizontal; 5- Terraço ajardinado que coloca os moradores em contato direto com a 
natureza. Frank Lloyd Wright (1867/1959) nasceu na Califórnia e ainda é considerado o maior 
arquiteto dos Estados Unidos. Para ele, a construção arquitetônica deve incluir também o 
projeto dos móveis. Seu estilo introduziu novas tecnologias à arquitetura tradicional, no intuito 
de atender às necessidades domésticas. As principais características de suas obras eram o 
uso de madeira, tijolo e pedra aparente como parte da decoração das residências, além de 
integrar as casas com os jardins ou com as paisagens naturais. ARGAN, Giulio C. Arte 
Moderna, São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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A movimentação dessas aspirações modernas chegou ao Brasil por 

intermédio do arquiteto russo Gregori Warchavchik, que desembarcou no país 

em 1923, em razão das perseguições políticas. Influenciado pelas teorias da 

Bauhaus, Warchavchik seguiu a tendência de geometrizar as formas em suas 

obras. O arquiteto, que não concebia os padrões adotados pela arquitetura 

brasileira, em 1º de novembro de 1925, publicou o manifesto �Acerca da 

Arquitetura Moderna�, no qual criticou a arquitetura desenvolvida no Brasil, que 

não correspondia à realidade de seus moradores.21 

 

A nossa comprehensão de belleza, as nossas 
exigencias quanto à mesma, fazem parte da 
ideologia humana e evoluem incessantemente com 
ella, o que faz com que cada época historica tenha 
sua logica da belleza. Assim, por exemplo, ao 
homem moderno, accostumado ás formas e linhas 
dos objectos familiares que o rodeiam, os mesmos 
objectos pertencentes ás épocas passadas 
parecem obsoletos e às vezes ridiculos [...]. O 
architecto, educado no espirito das tradições 
clássicas, não comprehendendo que o edifício é um 
organismo constructivo cuja fachada é sua cara, 
prega uma fachada postiça, imitação de algum 
velho estylo, e chega muitas vezes sacrificar as 
nossas commodidades por uma belleza illusoria. 
Uma bella concepção do engenheiro, uma arrojada 
sacada de cimento armado, sem columnas ou 
consolos que a supportem, logo é disfarçada por 
meio de frageis consolas portiças asseguradas com 
fios de arame, as quais augmentam inutil e 
estupidamente tanto o peso como o custo da 
construcção [...]. Para que a nossa architectura 
tenha seu cunho original, como o têm as nossas 
machinas, o architecto moderno deve não somente 
deixar de copiar os velhos estylos, como tambem 
deixar de pensar no estylo.22 

 

Em 1927, o arquiteto construiu a sua residência na Rua Santa Cruz, no 

bairro da Vila Mariana (SP). Essa casa apresentou os primeiros indícios de 

uma arquitetura moderna no Brasil, com características próprias, paredes sem 

ornamentações, fachadas livres, janelas largas e móveis e peças de iluminação 

                                                
21 BOLSONI, Miriam E. (org.). Warchavchik - Arquiteto Modernista 100 anos. São Paulo: 
Secretaria Municipal de Cultura, 1996.  
22 Manifesto publicado no jornal Correio da Manhã, em 1º de novembro de 1925, no Rio de 
Janeiro, �Acerca da Architectura Moderna�. Reproduzido em BRUAND, Yves. Arquitetura 
Contemporânea no Brasil. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2002. p.383-384. 
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desenhados pelo próprio arquiteto. O projeto de paisagismo, com vegetações 

típicas do país, foi desenvolvido por Mina Klabin, que, então, concebeu o 

primeiro jardim do Brasil considerado pelos urbanistas como moderno.23 

 

A edificação de linhas inovadoras causou impacto principalmente para a 

elite paulista. Warchavchik foi alvo de muitas críticas, mas, ao mesmo tempo, 

teve o reconhecimento de um pequeno público, como de Mário de Andrade, 

figura central do modernismo24: 

 

Era justo que a capital paulista, que tem sido 
mesmo o bêrço de tôdas as tentativas de 
modernização artística do Brasil, também tomasse 
a iniciativa de modernizar a nossa arquitetura [...] a 
residência Warchavchik é uma realização completa, 
e veio provar que mesmo em arquitetura nos coube 
iniciar a modernização artística do Brasil.25 

 

Assim como Gregori Warchavchik, Vilanova Artigas enfrentou os 

desafios da arquitetura moderna e foi questionado por ter projetado obras de 

formas arrojadas numa cidade com ampla variedade de estilos, configurada 

com palacetes coloniais, mansões em art déco e edifícios residenciais e 

comerciais, que rapidamente proliferavam. Diante dessas circunstâncias, a 

introdução de um novo estilo causou impacto aos olhos da elite paulista. 

 

Artigas definiu resumidamente a visão da burguesia paulista em relação 

à arquitetura moderna: 

 

A arquitetura moderna era, então, uma 
manifestação risível. Nenhum burguês paulista 
queria correr o risco de viver dentro de uma casa 

                                                
23 Esse ciclo de pioneirismo implementado por Warchavchik representou para a arquitetura 
brasileira uma etapa fundamental para o rompimento com o academicismo clássico e o 
estabelecimento de um vínculo com a estética moderna. Nesse momento, mesmo sendo alvo 
de críticas, destacou-se entre os arquitetos do período e apresentou com clareza em suas 
obras a importância do design na arquitetura e a aproximação com as artes modernas. 
24 Conforme os estudos apontados por Marshall Berman, o termo modernismo é utilizado para 
referenciar os movimentos relacionados à arte, à literatura e à cultura, diferentemente de 
modernização, que está atrelada às questões econômicas e políticas. BERMAN, Marshall. Op. 
cit., 2001. p.87. 
25 Depoimento extraído de um artigo de Mário de Andrade no jornal Diário Nacional de 17 de 
junho de 1928, São Paulo. Reproduzido em FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a introdução da 
nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 1965. p.61. 
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moderna. Morar em algumas casas modernistas, 
como as do Warchavchik, só tinha um sentido de 
originalidade, de escândalo, de audácia.26 

 

Para essa burguesia, que abarcava os principais clientes dos arquitetos, 

a arquitetura deveria preservar o estilo clássico europeu, sinônimo de 

qualidade artística; esse era o padrão de beleza e, portanto, a missão do 

arquiteto. Mesmo diante de tais situações, Vilanova Artigas tornou-se expoente 

no cenário arquitetônico e vivenciou todas as experiências e os impasses da 

nova linguagem, entre os quais o processo de implementação de novas 

tecnologias no interior de uma sociedade contraditoriamente subdesenvolvida e 

o início da expansão econômica e social com a instalação da indústria 

automobilística, uma das principais responsáveis pela mudança urbana na 

capital paulista. 

 

Nesse sentido, era preciso pesquisar uma nova proposta de composição 

urbana para São Paulo, que rapidamente passava a abrigar a maior 

concentração populacional do país. Diante dessa questão social, Artigas 

mostrou-se um pesquisador assíduo, buscando soluções urbanas e 

arquitetônicas. 

 

A inovação do sistema construtivo era o primeiro passo, mas acima de 

tudo era preciso preservar a sua responsabilidade social como arquiteto. Sua 

função era adaptar e executar os projetos de acordo com as necessidades da 

população e das condições locais da produção, priorizando os projetos de 

urbanização em áreas de segregação territorial e social das grandes 

metrópoles. Nessas áreas, concentravam-se os maiores índices de 

especulação imobiliária, um empecilho para a implementação de soluções para 

os problemas urbanísticos. 

 

                                                
26 Nos últimos anos de vida, Vilanova Artigas concedeu depoimentos e entrevistas sobre a sua 
trajetória profissional, os tempos do ativismo político no PCB e a sua atuação como professor 
na FAUUSP. A citação foi extraída de uma entrevista de Vilanova Artigas realizada em São 
Paulo em 1984, gravada em videoteipe pela produtora Olhar Eletrônico. ARTIGAS, João B. V. 
Op. cit., 2004. p.177. 
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Portanto, Artigas defendia uma arquitetura voltada ao exercício social e 

que conjugasse arte e técnica. Era preciso inovar e trazer a arte arquitetônica 

para a realidade social das cidades; utilizar materiais novos de baixo custo, 

mas que trouxessem um diferencial e, ao mesmo tempo, uma beleza plástica à 

construção. O importante era, com um simples desenho, tornar possíveis as 

soluções aos problemas mais complexos de uma sociedade cercada por 

dificuldades e desigualdades. 

 

Tenho para mim que o significado da obra do 
arquiteto, no Brasil que nós temos na nossa frente, 
apesar da genialidade de gente como Niemeyer, 
precisa da contribuição de um grande conjunto de 
jovens que terá que fazer essas idéias, que tivemos 
a felicidade ou infelicidade de realizar durante certo 
período histórico, enriquecerem. Fazer com que 
cada homem do povo compreenda, ao desfrutar de 
uma obra arquitetônica, a dignidade que é modificar 
o espaço em nome de um humanismo novo que 
deve ser o humanismo de quem faz o projeto do 
futuro de nossa pátria, de nosso povo.27 

 

A partir do exposto, observa-se a diligência de Artigas para que a 

arquitetura moderna conquistasse sua importância entre as artes e o público. 

As preocupações desse arquiteto giravam em torno dos dilemas do novo estilo. 

De um lado estava a proposta de criar soluções inovadoras na construção e 

urbanização, e de outro a dificuldade em lidar com as condições de 

subdesenvolvimento do país, não apenas na esfera econômica, mas também 

social e cultural, que geravam barreiras para a concretização desses ideais. 

Esse era o impasse conflituoso entre a arte e as questões sociais. 

 

A partir do exposto, é oportuno lançar duas problemáticas: Qual seria a 

concepção e o sentido da linguagem moderna para Artigas, sobretudo no 

âmbito da arquitetura? Como conciliar os princípios modernos ao 

subdesenvolvimento do país?  

 

Tendo em vista a singularidade paradoxal de Artigas, nota-se, num 

primeiro momento, que o seu olhar sobre a arquitetura moderna estava ligado 

                                                
27 Ibidem. p.182. 
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às propostas dos arquitetos do primeiro pós-guerra, entre os quais Gropius e 

Le Corbusier. Isto é, sua concepção de arquitetura relacionava-se a uma 

estrutura industrial, sinônimo de modernidade. No entanto, a realidade social 

brasileira era outra e o país estava cercado por limitações sociais e 

econômicas que dificultavam a realização de obras.  

 

A militância no PCB, o compromisso em formar os futuros arquitetos e a 

vivência com outros profissionais fez com que Artigas repensasse a arquitetura 

moderna, concebendo-a como uma arte que poderia representar uma 

importância para a sociedade e para as relações humanas. Esse pensamento 

foi sendo construído desde a sua filiação no PCB, em 1945, até meados de 

1953, ano em que visitou a URSS. Artigas propôs um conceito de arquitetura 

voltada para a causa social, até o momento em que passou por uma crise 

profissional, quando, então, repensou todas as tendências internacionais. 

 

Com relação às determinações da arquitetura moderna nos países 

subdesenvolvidos, vale salientar que o maior entrave vivido pelos arquitetos 

era a impossibilidade de desenvolver novas técnicas na construção, em razão 

da insuficiência de recursos econômicos, das condições precárias da indústria 

de base e do seu sucateamento. Além disso, a introdução da tecnologia 

oriunda de países altamente industrializados ainda era restrita.  

 

A história da arquitetura brasileira era baseada na transformação de 

modelos oriundos dos países desenvolvidos, já que estes tinham a 

oportunidade de criação muito mais promissora, em virtude da disponibilidade 

dos recursos tecnológicos. O que existia nos países subdesenvolvidos, como o 

Brasil, era um colonialismo cultural, ou seja, a influência e a dependência da 

cultura estrangeira em todos os sentidos. 

 

Artigas se mostrou um pesquisador metódico de assuntos relacionados 

à arquitetura moderna e esteve convicto de que os ideais revolucionários 

soviéticos teriam sido a base para a formação da arquitetura moderna. Porém, 

Artigas atentou para o fato de, inicialmente, os lineamentos do movimento 

moderno na arquitetura não terem sido bem aceitos pelas classes dominantes 
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em várias partes do mundo, pois estas acreditavam que essa concepção 

artística poderia aproximar o povo das ideologias revolucionárias, 

principalmente num período marcado por conflitos diversos. 

 

Para Vilanova Artigas, outra forma de compreender a arquitetura 

moderna brasileira era estudar os acontecimentos da Semana de Arte 

Moderna.28 Contudo, é oportuno lembrar que a arquitetura, nesse momento, 

não desempenhou uma participação específica, mas, certamente, a Semana 

de 1922 permitiu aos artistas a oportunidade de conceber a arte de maneira 

audaciosa. Posteriormente, essa atitude abriu caminhos para outros setores da 

arte, inclusive na arquitetura. 

 

Sempre atento a essas discussões, Artigas reuniu essas problemáticas 

no ensaio �A semana de 22 e a arquitetura�, no qual defendeu que as 

propostas modernizadoras da Semana ensejaram o desenvolvimento da 

arquitetura moderna no Brasil. Em suas palavras: 

 

Não se pode dizer que no bojo do movimento de 22 
houvesse uma proposta que incluísse reformas 
necessárias na arquitetura brasileira. Mas é bem 
verdade que o movimento era suficientemente 
aberto a todas as artes para poder assimilar no seu 
desenrolar as inquietudes que se foram 
acumulando no meio dos intelectuais, artistas, 
arquitetos e construtores capazes de traduzir os 
acontecimentos europeus diretamente ligados à 
arquitetura, fortemente influenciados pela 
problemática socialista.29 

 

                                                
28 O historiador Nelson Werneck Sodré, em �A verdade sobre o modernismo�, busca explicitar 
em que consistia o pioneirismo da Semana; ressalta que a sua realização coincidiu com as 
mudanças políticas e sociais que ocorriam no país desde a implementação da República. A 
burguesia conquistava a sua ascensão, a sua maior inserção na política e, inclusive, teve uma 
grande participação para efetivar os acontecimentos da Semana de Arte Moderna. O ano de 
1922 foi marcado pela ruptura do conservadorismo estético com o intuito de chamar a 
população brasileira para as novas manifestações artísticas. Além do alarde do movimento 
moderno em São Paulo, o Brasil testemunhou transformações importantes no seu quadro 
político, com a revolta do Forte de Copacabana (RJ) e a fundação do Partido Comunista 
Brasileiro. In: Revista Módulo. nº55. Rio de Janeiro, setembro de 1979. p.46-47. 
29 ARTIGAS, João B. V. �A semana de 22 e a arquitetura�. In: Revista Módulo. nº 45. Rio de 
Janeiro: março/abril de 1977. p.20-23. Reproduzido em ARTIGAS, João. B. V. Op. cit., 2004. 
p.139. 
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Embora a arquitetura moderna brasileira tenha suas raízes nos projetos 

modernizadores30 da década de 1920, Artigas acreditava que o impulso 

definitivo do movimento moderno31 ocorreu em 1936, com a construção, 

apoiada pelo ministro Gustavo de Capanema, do edifício do Ministério da 

Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, projetado por um grupo de 

arquitetos da escola carioca32 liderado por Lúcio Costa e assessorado por Le 

                                                
30 Paralelamente à consolidação da arquitetura moderna, surgiu o estilo art decó, tendo iniciado 
no período entre guerras. Suas propostas artísticas aproximam-se de alguns preceitos da 
arquitetura moderna, como o emprego de formas geométricas caracterizada pelo uso de cores 
fortes. Os reflexos do art déco chegaram ao Brasil e foram praticados principalmente na capital 
paulista. O estilo foi denominado por Artigas como uma resistência à arquitetura moderna, até 
então considerada como uma apropriação de comunistas e judeus. Na concepção de Artigas, 
se a arquitetura moderna era comunista e judia, o art déco estava a serviço do fascismo. 
Assim, aproveita para ressaltar as suas críticas ao arquiteto italiano Rino Levi, por este ter 
construído um edifício na capital paulista aos moldes do art déco. Na década de 1930, o estilo 
entrou em decadência e passou a ser questionado por muitos arquitetos. 
31 Segundo os estudos do arquiteto Miguel Antônio Buzzar, a arquitetura moderna brasileira 
compreende três momentos: de 1925 a 1936 - período entendido como a fase de ensaio, 
momento em que Gregori Warchavchik construiu a residência na rua Santa Cruz (SP), 
considerada a primeira casa com indícios da linguagem moderna; de 1936 a 1944 - fase 
considerada o ápice da arquitetura moderna no país, graças à construção do Edifício do 
Ministério da Educação e Saúde Pública (RJ) e ao projeto da Pampulha, que aproximou 
Niemeyer a Juscelino Kubitschek, o então prefeito de Belo Horizonte (MG); de 1944 a 1964 - 
período que marcou o auge da carreira de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa com a construção de 
Brasília. Nesse momento, surgiram algumas polêmicas em torno da arquitetura moderna e a 
discussão de suas propostas, amplamente publicadas em revistas especializadas em arte e 
arquitetura. Ver: BUZZAR, Miguel A. João Batista Vilanova Artigas: Elementos para a 
compreensão de um caminho da arquitetura brasileira � 1938-1967. Dissertação de Mestrado, 
São Paulo, FAUUSP, 1996. p.135-136. 
32 Os nomes que mais se destacaram na arquitetura moderna brasileira estavam no eixo Rio-
São Paulo e basicamente representados por duas escolas: a carioca e a paulista. Já os 
cariocas tinham como fontes inspiradoras as teorias de Le Corbusier, e seus maiores 
representantes foram os arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, Jorge 
Moreira, Ernani Vasconcelos e Carlos Leão. A escola paulista contou com a colaboração de 
Lina Bo Bardi, Gregori Warchavchik, Oswaldo Bratke, Flávio de Carvalho, Rino Levi e Vilanova 
Artigas, este último considerado um dos precursores na disseminação do estilo wrightiano na 
cidade, nas décadas de 1930 e 1940. Ambas as escolas conjugaram o despojamento e a 
simplicidade do espírito moderno em relação ao uso de novos materiais, que assegurou à 
construção uma qualidade artisticamente elaborada e contribuiu de maneira significativa para o 
desenvolvimento da arquitetura brasileira. Vale salientar que a produção artística e cultural 
carioca foi basicamente financiada pelo Estado, já que o Rio de Janeiro era a capital do país 
até a inauguração de Brasília. O movimento moderno em São Paulo concretizou-se por meio 
da iniciativa privada, em especial na construção de projetos residenciais. A elite, que 
inicialmente mostrou aversão aos ideais modernos, foi, posteriormente, a responsável pelos 
investimentos na esfera artística. Para Artigas: �[...] As condições de produção da burguesia 
paulista ou do governo paulista eram de não dar trabalho para arquitetos que eram 
empregados públicos, no DOP [Departamento de Obras Públicas] etc. O que tem de 
interessante nessa coisa toda é que o problema era vender seu projeto. Mas para o Estado 
você só podia fazer sob concorrência pública, com projetos que eles davam para o lado de lá, 
então não havia condições de se trabalhar com o Estado. Então, o arquiteto paulista, mesmo 
se você considerar Oswaldo Bratke, o Rino Levi, todos, independentemente de qualquer 
posição que tenham tomado, só podiam viver da iniciativa privada. O governo jamais nos 
encomendou coisa nenhuma. Quando vinham para cima de nós era na base de concursos 
indignos, onde o construtor participava junto com o arquiteto � como foi o concurso do Paço 
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Corbusier, que trouxe crédito à iniciativa e divulgou as propostas da arquitetura 

racionalista corbusiana.  

 

Gillo Dorfles33 salienta que os arquitetos cariocas souberam absorver o 

melhor dos ensinamentos de Corbusier, principalmente no que se refere à 

utilização da riqueza natural e cultural do país. Isso foi apenas um passo para 

que outros arquitetos brasileiros ensaiassem obras arrojadas em sua 

plasticidade. Assim, afirma que o Brasil, além de constituir um novo capítulo 

para a história da arquitetura moderna, foi o maior exemplo de um 

renascimento arquitetônico na América do Sul. 

 

A análise de Artigas assemelha-se ao pensamento de Dorfles em 

relação a Le Corbusier, principalmente por suas recomendações do uso de 

elementos regionais que valorizassem os aspectos das cidades brasileiras e 

pela diversidade de recursos naturais, permitindo, assim, o início de uma 

maturidade da arquitetura moderna no Brasil, que posteriormente alcançou 

prestígio internacional.34 

 

A contribuição de Le Corbusier para o projeto do 
edifício do Ministério é inegável. Tem sido afirmada 
e reafirmada tantas vezes que não vale a pena 
pormenorizá-la. Cabe-nos, entretanto, constatar 
que o terreno cultural achava-se preparado, 
dominado por figuras que puderam valorizar e 
assimilar com lucidez a experiência artística do 
mestre francês conformando-a nos ideais 
nacionalistas e reformadores da Revolução de 30. 
E de tal forma que na ausência de Le Corbusier, 
mudadas certas premissas que conduziram os 
primeiros estudos, o edifício foi sendo construído 
com a apropriação formal em termos de 
proporções, colorido, decoração, paisagismo, que 
fez dele o ponto de partida para uma aproximação 

                                                                                                                                          
Municipal, no qual eu ganhei o segundo lugar com Warchavchik�. No caso de Artigas, as obras 
estatais passaram a fazer parte do seu currículo durante a ditadura militar. 
33 DORFLES, Gillo. A Arquitetura Moderna. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1986. 
34 O arquiteto Bruno Zevi afirma que, após a consultoria de Le Corbusier no projeto do edifício 
do Ministério da Educação e Saúde, houve uma moda lecorbusiana no Brasil, e vários clichês 
dessa linguagem estavam presentes nas obras de muitos arquitetos brasileiros. É inegável o 
sucesso do projeto que favoreceu a pesquisa da arquitetura moderna e promoveu o trabalho de 
vários arquitetos brasileiros. ZEVI, Bruno. �A moda lecorbusiana no Brasil�. In: XAVIER, 
Alberto. Depoimento de Uma Geração: Arquitetura Moderna Brasileira. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2003. p.163-166. 
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cada vez maior de facetas características da 
memória brasileira.35  

 

Nessa perspectiva, é oportuno lembrar que o arquiteto franco-suíço foi, 

para grande parte dos arquitetos brasileiros, a referência do movimento 

moderno. Contudo, alguns arquitetos paulistas desenvolveram obras seguindo 

a tendência americana, tendo como fonte de inspiração as obras de Frank 

Lloyd Wright. A aproximação ao estilo corbusiano pode estar relacionada à 

ampla divulgação dos seus princípios baseados na conciliação entre a 

tecnologia e a originalidade do desenho, �onde a casa era uma máquina de 

morar�. 

 

Retomando as idéias de Artigas, o arquiteto acreditava que a revolução 

de 1930 criou condições para que a arquitetura moderna brasileira fosse 

plenamente desenvolvida, visto que um conjunto de circunstâncias 

econômicas, políticas e culturais levaram o Brasil a buscar novos rumos. Nesse 

momento, o país passava pelos reflexos da crise econômica mundial, que 

culminou na desvalorização do café e no declínio da agricultura de exportação. 

Por outro lado, houve um certo avanço no processo de industrialização36, 

principalmente na indústria de base, na qual a atuação do Estado foi decisiva 

para incitar os altos investimentos. Esses fatores foram importantes para a 

definição de uma nova conjuntura ao país, que passava por uma urbanização 

acelerada e presenciava o fortalecimento dos movimentos operários. 

 

Ainda por essa perspectiva, o crítico de arte Mário Pedrosa afirmava que 

a implementação do Estado Novo foi um elemento importante para amparar a 

nova arquitetura, com o objetivo de torná-la um símbolo empreendedor, uma 

vez que o Estado buscava preparar o país para um projeto de modernização 

voltado para a industrialização e o desenvolvimento nacional. O momento era 
                                                
35 Reproduzido em ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.139-140. 
36 Segundo Caio Prado Jr., o processo de industrialização no Brasil ocorreu de modo precário 
devido ao baixo nível econômico do país e à carência de infra-estrutura. Essas foram algumas 
circunstâncias que dificultaram o desenvolvimento da indústria moderna no Brasil. Além disso, 
havia uma escassez de fontes de energia, sobretudo de carvão em pedra, e outras matérias-
primas importantes para a siderurgia localizavam-se distantes dos centros urbanos e, em 
muitas ocasiões, estavam sob controle de empresas estrangeiras para evitar concorrências 
posteriores. Ver: PRADO JR., Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1978. p.260-270. 
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propício para que os arquitetos e engenheiros colocassem em prática seus 

ideais e suas concepções artísticas, ainda que sob forte contradição, pois as 

construções projetadas no período impressionavam as lideranças da década 

de 1930, como Gustavo de Capanema. Contudo, os verdadeiros ideais 

revolucionários e democráticos para a produção de uma arquitetura com 

princípios sociais estavam longe de serem realizados e de alcançarem uma 

repercussão popular.37 

 

De acordo com Argan38, a arquitetura moderna brasileira manifestou-se 

como expressão de uma sociedade capitalista, devido à prosperidade 

econômica e à industrialização do país. É evidente que alguns arquitetos 

preocupavam-se em fazer com que o movimento não fosse explorado como um 

produto do capital, mas, no caso brasileiro, a arquitetura foi direcionada a trazer 

soluções primeiramente para a urbanização dos grandes pólos administrativos 

e, em segundo plano, para o desenvolvimento de projetos relacionados à 

habitação popular39, ainda que precariamente.  

 

Pode-se perceber no posicionamento de Argan que, mais uma vez, o 

arquiteto viveu uma antinomia, tendo que conviver com a mobilização da força 

capitalista imperando nas leis do mercado imobiliário e da construção. Essas 

inquietações incitaram o início das discussões e das críticas à arquitetura 

iniciada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB.40 

                                                
37 PEDROSA, Mário. �A arquitetura moderna no Brasil�. In: XAVIER, Alberto. Op. cit., 2003. 
p.98-105. 
38 ARGAN, Giulio C. Op. cit., 2004. p.170-175. 
39 A questão da habitação popular no Brasil é como uma faca de dois gumes. Em primeiro 
lugar, o Brasil é um dos países que menos investiu nesse setor. O déficit habitacional aumenta, 
já que o empreendimento não é lucrativo e requer muitos investimentos, pois, além de casas, é 
preciso oferecer à população possibilidades de serviços públicos (escolas, hospitais e lazer), o 
que afasta grande parte da iniciativa privada, transferindo ao poder público o ônus de sua 
solução. Em segundo lugar, a habitação com o mínimo de conforto muitas vezes não está ao 
alcance dos trabalhadores, mesmo com os financiamentos oferecidos pelos bancos públicos. A 
desproporção entre o custo de uma habitação e o salário do trabalhador ainda é muito grande. 
Sobre o assunto, ver: KOWARICK, Lúcio (org.). As Lutas Sociais e a Cidade. São Paulo: Paz e 
Terra, 1988, p.97-130. 
40 O IAB foi fundado em 1924 e, inicialmente, suas atividades estavam concentradas no Rio de 
Janeiro. Com a instalação da sede em São Paulo, o grupo de arquitetos liderado por Eduardo 
Kneese de Mello, Rino Levi e Vilanova Artigas iniciou uma campanha para a criação de novas 
sedes estaduais do Instituto. Depois da sede paulista, foram constituídas sedes do IAB no Rio 
Grande do Sul, em Minas Gerais e em Pernambuco. Na década de 1950, a entidade já 
dispunha de uma estrutura nacional e do engajamento de muitos arquitetos. Revista A 
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Antes mesmo de a historiografia iniciar tais discussões, os arquitetos se 

engajaram num movimento para contestar as ideologias propostas pela 

arquitetura moderna. Artigas ressaltava que a fundação da sede paulista do 

IAB, em 1943, permitiu o aprofundamento e a disseminação dos debates 

relacionados aos problemas da arquitetura no Brasil, da realidade política e 

social do país e do destino da profissão arquitetônica. 

 

A intenção do Instituto era estender as preocupações que incomodavam 

os arquitetos modernos. Para tanto, em 1944, foi organizado o I Congresso 

Brasileiro de Arquitetos, no intuito de iniciar um debate sobre os princípios 

modernos. A partir de então, foram colocados em pauta assuntos como a 

formação dos futuros arquitetos, a necessidade de reformular a estrutura 

curricular do ensino de arquitetura � que ainda estava fortemente vinculada às 

propostas técnicas da engenharia �, a habitação econômica e popular, a 

expansão das cidades, a precisão de fundar outros departamentos do IAB e o 

fortalecimento do papel do profissional da arquitetura. 

 

Sempre atento às problemáticas e à contradição básica que cercava a 

arquitetura no Brasil, Artigas passou a levar essas questões para a sala de aula 

e a incitar os futuros arquitetos ao debate. Nada seria mais instigante do que 

levantar todas essas polêmicas na formatura de seus alunos. Em 1955, Artigas 

discursou aos formandos da FAUUSP, retomando as teses debatidas no Iº 

Congresso Brasileiro de Arquitetos. 

 

Ao lado da moderna casa brasileira, confortável e 
tecnicamente ajustada a todas as condições de 
nosso meio físico, pululam as favelas e os cortiços. 
Mesmo na capital da República, que se orgulha de 
possuir os mais belos exemplos de nossa 
arquitetura, a quarta parte da população ainda 
habita em morros e os mangues. Metade da 
população de São Paulo vive inteiramente 
desligada da organização urbana, como que num 
acampamento, pois não dispõe ao menos dos 
serviços públicos, água, luz, esgoto, calçamento ou 

                                                                                                                                          
Construção. nº 1313. Arquitetura e Depoimento - João Batista Vilanova Artigas. São Paulo, 9 
de Abril de 1973. p.62-64. 
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transporte, que lhe permitissem sentir que habita 
uma cidade.41 

 

Artigas considerava indiscutível o avanço da arquitetura moderna no 

Brasil, que contou com investimentos na produção de concreto armado e na 

elaboração de formas audaciosas nos edifícios e nas casas. Era inegável o 

sucesso atingido, porém havia um fator que não era resolvido: a 

democratização dessas conquistas. Cidades surgiam e outras cresciam sem 

qualquer tipo de planejamento urbano. Nesse ínterim, grande parte da 

população não tinha acesso a escolas, hospitais e áreas de lazer. Os projetos 

das casas populares não passavam de esboços ou, quando concretizados, não 

escapavam das tramas do mercado imobiliário. Esse era o espelho da 

realidade social em várias cidades brasileiras, caracterizadas pelo atraso de 

infra-estrutura. 

 

Em São Paulo, por exemplo, já nesse período, era possível observar 

nitidamente as diversidades e desigualdades econômicas, sociais e políticas. 

De um lado, obras de grande porte, como arranha-céus, avenidas enormes e 

viadutos, e, de outro, o impacto da miséria dos subúrbios e a profusão de 

favelas e cortiços. Essas eram as representações da modernidade e do 

subdesenvolvimento que expressavam a realidade social das grandes cidades 

modernas. 
 

Mesmo diante dos obstáculos que se impunham aos arquitetos, a 

realização do I Congresso e as reuniões do IAB incitaram entre os profissionais 

o interesse em realizar uma crítica aos problemas teóricos da arquitetura 

moderna, que não tinha alcance social e estava isolada da realidade do povo 

brasileiro. Na ocasião do IV Congresso, realizado em 1954, arquitetos 

apresentaram a proposta de trazer soluções para a democratização da 

arquitetura por meio da construção em grande escala de habitações, escolas e 

hospitais, empreendimentos que poderiam ser concretizados se o 

desenvolvimento econômico, político e social do país fossem diferentes. 

                                                
41 Discurso de paraninfo na colação de grau dos arquitetos formados pela FAUUSP em 1955. O 
texto foi publicado pela primeira vez na revista AD Arquitetura e Decoração, em maio/junho de 
1956. Reproduzido em ARTIGAS, João B. V. Op. cit, 2004. p.62. 
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No entanto, o que nos interessa compreender é se de fato a arquitetura 

moderna estaria passando por uma crise42 por não ter resolvido os problemas 

em relação à urbanização das cidades e da habitação popular. Essa questão 

passou a ser discutida com mais freqüência a partir da década de 1950, 

quando alguns arquitetos e críticos de arte apresentaram reservas quanto ao 

desenvolvimento da arquitetura no país. 

 

Para Oscar Niemeyer, a arquitetura moderna brasileira não passava por 

uma crise propriamente dita, mas enfrentava problemas e também deficiências, 

principalmente �falta de conteúdo humano�, por não ter atingido o seu 

verdadeiro objetivo, o de servir a coletividade.43 Ao defender essa posição, 

Niemeyer apoiou-se nos princípios da arquitetura soviética, que se dedicava à 

construção de ambientes coletivos para atender o maior número de pessoas da 

classe trabalhadora.44 

 

Talvez a posição de Niemeyer tenha sido influenciada pelos debates que 

ocorriam no Partido Comunista Brasileiro, no qual o arquiteto era militante 

juntamente com Artigas. Entretanto, pode-se afirmar que tanto Niemeyer 

quanto Artigas concordavam com a afirmativa de que a arquitetura moderna no 

Brasil teria se desenvolvido mergulhada no atraso da industrialização e nas 

contradições sociais vividas pela população brasileira. Os ideais europeus e 

americanos, quando chegaram nessas terras, se revelaram pouco hábeis. O 

alarde do moderno se viu reduzido diante de tantas preocupações sociais. 

 

                                                
42 Alguns arquitetos e urbanistas, como o argentino Ramon Gutierrez, defendem a tese de que 
a arquitetura moderna passava por uma crise. Para Gutierrez, a arquitetura moderna tem por 
base uma teoria urbanística fora da realidade social da população, especialmente nas cidades 
periféricas da América Latina. Sobre o assunto, ver: GUTIERREZ, Ramon. Arquitetura Latino 
Americana. Textos para reflexão e polêmica. São Paulo: Ed. Nobel, 1989. 
43 O argentino Rodolfo Ghioldi, ao escrever sobre a estética marxista, discorreu sobre os 
problemas da arte moderna e defendeu que a arte deve ser a expressão de um povo e uma 
forma de transmitir os seus anseios. Portanto, ela não deve ser anti-humanista e estar somente 
a serviço da burguesia. Esse distanciamento entre a manifestação artística e o povo revelava a 
crise do movimento moderno; o mesmo vinha ocorrendo na arquitetura. GHIOLDI, Rodolfo. �A 
estética à luz do marxismo�. In: Revista Fundamentos. São Paulo, janeiro de 1951. p.29-35. 
44 NIEMEYER, Oscar. �Problemas Atuais da Arquitetura Brasileira�. In: Revista Módulo. nº3. Rio 
de Janeiro, Editora Módulo Ltda, dezembro de 1955. p.19-22. 
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É interessante observar a discussão sobre o movimento moderno nos 

anos 50, quando a arquitetura moderna brasileira, aparentemente, mostrava-se 

consagrada. Então, o país anunciava seu projeto de modernização com as 

propostas desenvolvimentistas de Juscelino Kubitschek. As primeiras diretrizes 

estabelecidas pelo governo eram: diversificar e ampliar o parque industrial, com 

a implementação da indústria automobilística; utilizar investimentos 

estrangeiros na construção de estradas e usinas hidrelétricas; explorar o ferro e 

o aço; e, o mais alto investimento, construir Brasília. 

 

O slogan oficial do governo, que demonstrava modernidade � �Os 

cinqüenta anos em cinco� �, rapidamente mostrou-se frágil, deixando ao país 

uma herança inflacionária. A nova capital, projetada por Niemeyer e Costa, foi 

inaugurada em 1960 e consagrada pela Unesco como Patrimônio Cultural da 

Humanidade em 1987. Projetada segundo as propostas do Ciam, seguindo o 

planejamento da cidade-modelo, a monumentalidade de Brasília afastou a 

população que ajudou a erguê-la. O arquiteto Sérgio Ferro foi enfático ao 

demonstrar o descompasso da nova capital. Considerada a expressão máxima 

da cidade moderna, a sua construção evidenciava a exclusão dos próprios 

trabalhadores nos canteiros de obra. 

 

O contraste absurdo entre o discurso profissional 
dominante, em geral aparentemente generoso e de 
esquerda, e a realidade assustadora dos canteiros 
de obra não podia ser desconsiderado a não ser 
por má fé. Acompanhei de perto o horror dos 
canteiros de Brasília.45 

 

Segundo James Holston, a nova capital foi projetada para ser exemplar, 

mas negou as perspectivas sociais e afastou a grande massa para as regiões 

periféricas. 
 

[...] exemplos como o de Brasília mostram que as 
tentativas de manter o plano, a despeito dos efeitos 
corrosivos desse paradoxo utópico, agravam as 
próprias condições que geram o desejo de 

                                                
45 Trecho de uma entrevista de Sérgio Ferro concedida a Lelita Oliveira Benoit, professora de 
Filosofia da Universidade Metodista de São Paulo. In: Revista Crítica Marxista. nº15. São 
Paulo, Boitempo Editorial, outubro de 2002. p.140-150. 
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mudança. Perversamente, tendem a transformar o 
projeto numa versão exagerada daquilo que seus 
planejadores queriam antes de tudo evitar.46 

 

A epopéia de Brasília é exemplo de muitos descaminhos da arquitetura 

moderna. Como arquiteto e participante do concurso do Plano Piloto47, Artigas 

não aprovava o projeto e o considerava ingênuo diante dos problemas 

sociais.48 Ele alegava, ainda, que a sua construção ainda estava fortemente 

vinculada ao projeto corbusiano, baseado nos estudos de Ville Radieuse49, e 

fora da realidade brasileira, num local que não havia infra-estrutura mínima e 

nem mão-de-obra suficiente para o seu início. A teoria da arquitetura e do 

urbanismo moderno que privilegiavam as funções sociais foi a representação 

de um insucesso. Dizia Artigas: 

 

Na verdade, a formulação de Brasília é inteiramente 
ville radieuse, como as propostas da década de 20, 
em que se definia uma cidade muito mais com suas 
quatro funções fundamentais (circular, trabalhar, 
habitar e recrear o físico). Contudo, o que é mais 
interessante nas formulações de Corbusier é que o 
homem está sempre ausente dessas relações. È 
como se fosse uma máquina que funcionasse 
sozinha, mas que o homem não se satisfizesse por 
meio dela. A verdade é que, para meu gosto, a obra 
de Lúcio Costa em Brasília está muito ligada às 
funções que eles chamam de ville radieuse, e 
podemos ver hoje, criticamente, os resultados que 
Brasília tem dado como plano urbanístico. Não digo 
isso fazendo minha crítica pessoal, mas quero 
repetir o que a crítica internacional diz sobre 
Brasília, como uma aplicação dos princípios da ville 
radieuse. Não é naturalmente nenhuma reação 
pessoal a Lucio Costa, mas é uma necessidade que 
tenho de comunicar à juventude a importância das 
idéias vigentes em relação a soluções de alguns 

                                                
46 James Holston é antropólogo e professor da Universidade da Califórnia (EUA). Publicou, em 
1993, a obra: A Cidade Modernista � Uma crítica de Brasília e sua utopia. HOLSTON, James. 
�Espaços de cidadania insurgente�. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
nº24. São Paulo, 1996. p.247. 
47 Em 1956, Vilanova Artigas participou do concurso para o Plano Piloto de Brasília, obtendo o 
5º lugar na classificação. Para a elaboração do projeto, contou com os arquitetos 
colaboradores Carlos Cascaldi, Mário Wagner Vieira da Cunha, Paulo de Camargo Almeida, 
Heitor Ferreira de Souza, Júlio Roberto Katinsky, Mário Alfredo Reginato e Ubirajara Giglioli. 
48 Cf. ARTIGAS, Rosa; OHTAKE, Rui (coords.). Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Tomie 
Ohtake, 2003. p.249. 
49 O projeto de Ville Radieuse foi apresentado por Le Corbusier no II Congresso dos Ciam, em 
1930, com a proposta de construir uma cidade com grandes construções erguidas sob pilotis 
para a livre circulação, áreas verdes e unidades de habitação.  
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problemas espaciais, porque elas marcam, são um 
testemunho muito vivo do seu momento histórico e 
não fogem do espaço com tanta facilidade. Ficam 
lá, marcando o que o homem pensava naquele 
momento. Esse valor comunicativo gigantesco, que 
a forma arquitetônica de localizar o espaço tem, 
passa a dialogar com o homem, mesmo como obra 
humana, e ganha personalidade, que é imutável em 
relação às idéias que a fizeram no tempo. De tal 
forma que, feita no plano utópico, com relação às 
necessidades sociais do Brasil daquela época, da 
construção de Brasília, hoje a conhecemos cercada 
de favelas por todos os lados. Há uma passagem 
até um pouco sarcástica. É a respeito de uma das 
cidades importantes dos arredores de Brasília, 
chamada Ceilândia � cujo nome vem de CEI 
(Comissão de Erradicação de Invasões do Plano 
Piloto). O que quer dizer que realmente toda a 
formulações perfeita, cidade corbusiana, que iria 
fazer a cidade do futuro a partir da revolução 
Russa, nos anos 20, no Brasil precisou erradicar os 
invasores dessa cidade, a fim de que ela pudesse 
continuar com sua forma elegante e artística, mas 
como plano construído terrivelmente discutível para 
nós, que estamos analisando o caso neste 
momento.50 

  

Nas palavras pronunciadas por Artigas, pode-se notar que seria difícil 

concretizar os princípios do movimento moderno e que os debates em torno 

desse assunto se tornavam cada vez mais relevantes entre os profissionais. 

 

Em 1965, Artigas publicou o ensaio �Uma falsa crise�, no qual destacou 

as suas análises sobre os rumos da arquitetura moderna no Brasil e a sua 

posição quanto aos rumores de que esta passava por uma crise, estando, até 

mesmo, quase falida. Nesse artigo, Vilanova Artigas negou categoricamente a 

existência da crise do movimento moderno no plano arquitetônico. Para ele, o 

que ocorria era a superação de sua fase artística e, mais especificamente, de 

seu funcionalismo. 

 

Na arquitetura, as propostas funcionalistas discutidas pelos arquitetos e 

urbanistas no primeiro pós-guerra não foram plenamente realizadas. A idéia de 

tornar as cidades um organismo produtivo e funcional não se efetivou; as 

                                                
50 ARTIGAS, João B. V. �A função social do arquiteto�. In: Caminhos da Arquitetura. São Paulo: 
Cosac & Naify, 1999. p.192-193. 
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urbes, muito pelo contrário, tornaram-se insalubres e opressoras. Segundo 

Artigas, o funcionalismo pouco contribuiu para a humanização das cidades, que 

permaneceram dominadas pelo caos. Pelo exposto, fica claro que, na opinião 

do arquiteto, não houve uma crise, mas sim o desfecho de uma fase, a qual 

denominou de �Uma falsa crise�. 

 

A medida dos resultados da fase funcionalista não 
se limita à constatação (falsa) de uma crise na qual, 
considerada a falência do funcionalismo, volta-se a 
arquitetura a uma posição de arte pela arte. Nem 
houve falência do funcionalismo, nem a arquitetura 
fechou-se em si mesma. Houve, sim, a superação 
de uma fase. O contrário seria desconhecer a 
experiência adquirida durante a fase funcionalista 
sem concomitantemente compreender a natureza 
do salto qualitativo dado na compreensão da 
arquitetura como arte, em decorrência da 
assimilação crítica dos resultados dessa 
experiência.51  

 

Oito anos após a publicação do ensaio, Artigas revalidou a sua posição, 

afirmando novamente que não houve crise na arquitetura moderna brasileira. 

Em depoimento à revista A Construção, o arquiteto aproveitou para fazer uma 

crítica aos profissionais defensores dessa tese. 

 

No entanto, Artigas recusava-se a aceitar a crise na arquitetura moderna 

porque tinha uma posição utópica52 em relação ao movimento moderno. Como 

o próprio arquiteto afirmava, ele sempre acreditou na idéia de que a criatividade 

arquitetônica pudesse oferecer propostas para um planejamento urbano que 

atendessem às populações das grandes cidades, principalmente da classe 

trabalhadora.  

                                                
51 O texto �Uma falsa crise� foi publicado na revista Acrópole nº 27, São Paulo, julho de 1965. 
p.21-22. Reproduzido em ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.104. 
52 Para Artigas, a arquitetura mantém um projeto utópico com a finalidade de construir uma 
cidade e organizá-la conforme as necessidades surgidas com o fenômeno urbano, ou seja, o 
planejamento urbano deve criar soluções para controlar o caos das grandes metrópoles. A 
proposta de resolver os problemas das cidades começou a ser discutida em pleno século XIX, 
no intuito de criar comunidades geridas a partir de reformas sociais e econômicas. Nesse 
momento, surgiram as manifestações de Robert Owen, Charles Fourier, Saint Simon, Jean 
Baptiste Godin e Étienne Cabet, com os falanstérios, familistérios e Comunidade de Ícaros, 
propostas de conjuntos habitacionais com uma organização comunitária, conhecida como 
utopias sociais. BENEVOLO, Leonardo. As Origens da Urbanística Moderna. Lisboa: Editorial 
Presença, 1987. 
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Não há uma crise da arquitetura brasileira. Os que 
falam dessa crise esquecem ou não querem ver a 
importância da contribuição da arquitetura ao 
desenvolvimento do País a partir da década de 30, 
e não percebem o porte dos desafios que estão 
sendo hoje propostos ao arquiteto e que são 
aceitos pela sua criatividade técnica e artística. [...] 
A arquitetura brasileira está em crise para o grupo 
ridículo de profissionais que fazem o seu prestígio 
no estrangeiro à custa da diminuição de valor de 
nossos melhores arquitetos e nossos melhores 
artistas.53 

 

As reflexões de Habermas54 esclarecem o paradoxo do sistema 

arquitetônico moderno, que se tornou evidente quando houve o distanciamento 

entre a arte e a realidade cotidiana, o que ampliou as dificuldades em tornar a 

arquitetura mais humana. Habermas indica as limitações da ideologia 

funcionalista no interior da arquitetura moderna amplamente divulgada após a 

Primeira Guerra Mundial. O funcionalismo55, que se fundamentava no 

coeficiente de que as formas deveriam expressar funções para permitir o 

desenvolvimento eficaz das atividades que nela se processavam, estava se 

rompendo, tornando a arquitetura insuficiente diante dos problemas urbanos 

urgidos com a Segunda Guerra Mundial. 

 

Fica claro que as matrizes do projeto moderno na arquitetura estavam 

em questão, sendo que alguns apontavam a sua crise, enquanto outros 

defendiam apenas a crise do funcionalismo. Contudo, o arquiteto sentia-se 

malogrado por saber que as expectativas do movimento moderno eram 

arquitetadas em residências particulares.  

 

Mais uma vez, apenas a burguesia pôde usufruir desse serviço. Os 

próprios arquitetos contestavam e desmistificavam as potencialidades e os 

                                                
53 ARTIGAS, João B. V. �Arquitetura e Depoimento - João Batista Vilanova Artigas�. In: A 
Construção. nº 1313. São Paulo, 9 de Abril de 1973. p.62. 
54 HABERMAS, Jüergen. �Arquitetura moderna e pós-moderna�. In: Revista Novos Estudos 
Cebrap. nº18. São Paulo, setembro de 1987. p.115-124. 
55 Teoricamente, o princípio norteador do funcionalismo era o bom funcionamento das 
construções, dos mobiliários e dos projetos urbanos e paisagísticos; isso era sinônimo de 
qualidade, praticidade e modernidade. Mas, na prática, a teoria funcionalista se mostrou frágil 
em relação à dinâmica das grandes cidades, que são constituídas pela diversidade nas 
relações sociais e nas diferentes formas culturais de viver, reduzindo o esforço de integrar as 
várias atividades exercidas nos centros urbanos. LAMAS, José M. R. G. Op. cit., 1993. p.41-62. 
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fundamentos da arquitetura moderna. Essa revisão crítica foi implacável na 

carreira de Artigas, que apresentou, no final dos anos 50 e início dos 60, uma 

virada estética nos seus projetos, constituindo o brutalismo paulista.56 Com 

isso, os críticos de arte e estudiosos de suas obras o tem alinhado entre os 

difusores da arquitetura moderna no Brasil, nomeando-o de �o poeta do 

concreto�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Segundo Yves Bruand, o termo brutalismo surgiu na Inglaterra por volta de 1954 e propôs a 
apresentação de todos os elementos que constituíram uma construção sem restringir qualquer 
material, como o concreto bruto, instalações elétricas e canalizações. A historiografia 
arquitetônica também assinala que o brutalismo de Le Corbusier se resume apenas ao 
emprego do concreto bruto. No Brasil, Vilanova Artigas, após ensaiar a fase wrightiana e, 
posteriormente, apropriar-se de alguns elementos do estilo corbusiano, conciliou este último 
estilo ao movimento brutalista, com algumas variações na forma plástica. Além de valorizar os 
materiais empregados na construção, deixando-os aparente, trouxe as artes plásticas para os 
edifícios, empregou pinturas geométricas no estilo concretista, utilizou o cromatismo de 
Modrian e criou desenhos exclusivos para os pilares de sustentação, como no edifício da 
FAUUSP, trazendo refinamento plástico nas construções. BRUAND, Yves. Op. cit., 2002. 
p.295-305. 
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1.3 � REFLEXÕES MODERNAS SOBRE ARTE, TÉCNICA E DESENHO 

 

Irrequieto e crítico de sua própria arte, Vilanova Artigas procurou analisar 

e indagar as fundamentações da arquitetura moderna e os contrapostos da 

política de seu tempo, mesmo que essas questões resultassem na sua crise 

profissional. Para ele, o papel do arquiteto moderno não era somente reunir 

materiais de natureza e tecnologia diversa, mas principalmente promover a 

discussão social e cultural de três quesitos fundamentais: a arte, a técnica e o 

desenho. Artigas acreditava que a compreensão semântica desses elementos 

podia orientar o arquiteto na materialização de novos estilos e tendências. 

 

Esta noção era uma constante na carreira profissional de Artigas. 

Influenciado por ela, em 1967, o arquiteto ministrou a aula inaugural na 

FAUUSP sob o tema �O Desenho�57, no intuito de propor uma ampla discussão 

sobre esses conceitos. A partir de então, a sua reflexão tornou-se uma fonte 

primária para a historiografia da arquitetura moderna brasileira. 

 

Propõe-se, então, a análise de alguns pontos apresentados na aula �O 

Desenho�, uma vez que se acredita na importância conceitual que Artigas 

atribuiu aos termos arte, técnica e desenho. Antes de analisar as 

especificidades do tema, Artigas acentuou o papel da arquitetura em relação às 

demais artes e retomou o significado sobre arte útil definido por Platão. Do seu 

ponto de vista, �a arquitetura teve quase sempre um lugar privilegiado na 

história, que a salvou algumas vezes de ser considerada atividade inútil�. 

Originalmente, a arquitetura foi definida como a arte de construir edifícios e, 

portanto, de dominar a natureza e a matéria por meio das técnicas. Foi, então, 

considerada uma arte útil, já que interferia na natureza e na vida cotidiana dos 

homens. 

 

                                                
57 A aula inaugural foi ministrada na FAUUSP em 1º de março de 1967, marcando o retorno de 
Artigas à universidade, após ter sido afastado pelo regime militar. Dalva E. Tomaz explica que 
o arquiteto evitou fazer pronunciamentos sobre a ditadura estabelecida no país; para não criar 
ofensivas políticas na faculdade, optou por discutir sobre a conceituação do �Desenho�. 
THOMAZ, Dalva E. Um Olhar sobre Vilanova Artigas e a sua Contribuição à Arquitetura 
Brasileira. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FAUUSP, 1997. p.314-315. 
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No entanto, a lacuna que intrigava o arquiteto estava nos conceitos de 

arte e de técnica, que, embora tivessem finalidades e significados distintos, 

estavam presentes na arquitetura. 

 

Diante dessa perspectiva, parte-se para a compreensão do sentido 

semântico das palavras arte e técnica e da dualidade que as envolvem. Assim 

como as produções de Artigas, a presente dissertação encontra apoio nos 

estudos de Lewis Mumford. Para este teórico, arte é a necessidade humana de 

manifestar e exteriorizar concretamente seus objetivos. Por outro lado, a 

técnica é a atividade humana por meio da qual o homem controla a natureza 

através de uma organização precisa do processo de trabalho, no intuito de 

atingir uma determinada finalidade.58 

 

A partir deste pressuposto, é importante esclarecer a tensão existente 

entre a arte e técnica, que se tornou evidente quando a técnica se automatizou 

e, por conseguinte, excluiu a sensibilidade humana. Ao que tudo indica, o 

processo de mecanização, com o surgimento das máquinas, foi apenas um 

passo para o aprimoramento das técnicas de reprodução das obras de arte. A 

desritualização da arte na sociedade moderna conduziu ao aparecimento de 

dois fenômenos: a mercantilização da arte pela indústria cultural para atender 

ao público burguês, e o processo de perda da aura.59 

 

A arte e a técnica, em termos teóricos, apesar de possuírem significados 

distintos na modernidade60, poderiam caminhar lado a lado para a 

concretização de linguagens como forma de comunicação, assim como o 

                                                
58 MUMFORD, Lewis. Arte e Técnica. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1980. p.9-33. 
59 De acordo com a crítica benjaminiana, a perda da aura significa o processo de redução do 
valor contemplativo que é único em uma obra de arte autêntica, isto é, a reprodutibilidade 
técnica é responsável pela desacralização de uma obra de arte na sociedade massificada. �A 
reprodução do objeto, tal como a fornecem o jornal ilustrado e a revista semanal, é 
incontestavelmente uma coisa bem diversa de uma imagem. A imagem associa de modo bem 
estreito as duas feições da obra de arte: a sua unidade e a duração; ao passo que a foto da 
atualidade, as duas feições opostas: aquelas uma realidade fugidia e que se pode reproduzir 
indefinidamente. Despojar o objeto de seu véu, destruir a sua aura, eis o que assinala de 
imediato a presença de uma percepção, tão atenta àquilo que �se repete identicamente pelo 
mundo�, que, graças à reprodução, consegue até estandardizar aquilo que existe uma só vez.� 
Ver: BENJAMIN, Walter. �A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução�. In: Textos 
Escolhidos, XLVIII. São Paulo: Abril Cultural, 1975. p.11-18. 
60 No latim, as palavras arte e técnica são complementares, pois arte é a derivação de techné.  
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desenho. Este, segundo Artigas, teria um significado peculiar de desígnio61, no 

sentido de intenção, projeto e realização do trabalho humano. 

 

O objetivo do arquiteto com a discussão sobre arte, técnica e desenho 

era introduzir aos alunos o estudo do sentido das palavras através do tempo. 

Nesse sentido, Artigas enfatizava: 

  

O �desenho� como palavra, segundo veremos, traz 
consigo um conteúdo semântico extraordinário. 
Este conteúdo equipara-se a um espelho, donde se 
reflete todo o lidar com a arte e a técnica no correr 
da história. É o método da lingüística; do �neo-
humanismo filológico e plástico, que simplesmente 
se inicia, mas que pode vir a ser uma das formas 
novas de reflexão moderna sobre as atividades 
superiores da sociedade�. O conteúdo semântico da 
palavra desenho desvenda o que ela contém de 
trabalho humano acrisolado durante o nosso longo 
fazer histórico. O fazer histórico para o homem, 
como sabeis, comporta dois aspectos. De um lado, 
este fazer é dominar a natureza, descobrir os seus 
segredos, fruir de sua generosidade e interpretar as 
suas freqüentes demonstrações de hostilidade. 
Dominar a natureza foi e é criar uma técnica capaz 
de obrigá-la a dobrar-se às nossas necessidades e 
desejos. De outro lado, fazer a história é, também, 
como se diz hoje, um dom de amor. É fazer as 
relações entre os homens, a história como iniciativa 
humana. Neste dualismo, provisório e didático, que 
nada tem de misterioso, é que encontra suas 
origens o conflito entre a técnica e a arte. Uma 
técnica para a apropriação da natureza e o uso 
desta técnica para a realização do que a mente 
humana cria dentro de si mesma. Um conflito que 
não separa, mas une.62 

 

Ao explorar o significado da palavra desenho, Artigas apresentava a sua 

importância para a arquitetura e o indicava não só como a linguagem da arte e 

da técnica, mas também como a expressão dos projetos humanos e da cultura 

de um povo. 

 
                                                
61 Para Artigas, o sentido da palavra desenho como intenção e projeto humano se estruturou a 
partir de uma afirmação de Dom João III aos patriotas brasileiros que lutavam contra a invasão 
dos holandeses em Pernambuco: �Para que haja forças bastantes no mar, com que impedir os 
desenhos do inimigo [...]�. ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.112. 
62 ARTIGAS, João B. V. �O desenho�. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. n°3. São 
Paulo, 1968. p.23-32. Reproduzido em ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.109. 
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O pensamento do arquiteto permite compreender a dimensão artística 

da arquitetura, que deve exprimir pelas formas construídas os desígnios do 

homem. E é esse repertório de formas que compõem os espaços de uma 

cidade, o locus das relações sociais e culturais dos homens.63  

 

Mais do que analisar ou elaborar novos conceitos, Vilanova Artigas 

buscou transmitir e discutir suas idéias na arquitetura. Os vários anos de 

prática no escritório e as mudanças da vida urbana o levaram a modificar a 

tipologia das casas e dos edifícios, conforme seus desígnios.  

 

Após várias pesquisas, as primeiras intervenções ocorreram nas 

estruturas funcionais dos ambientes. Assim, o quarto de empregada deixava de 

ser um anexo e passava a integrar o corpo da casa principal, os edifícios 

escolares deixavam de ser compartimentados e tornavam-se grandes espaços 

abertos e únicos, as vigas e os pilares de sustentação deixavam de ficar 

escondidos e passavam a aparecer com novas formas, como pontos de apoio.  

 

Na década de 50, achei que era necessário mudar 
a tipologia da casa paulistana. Tratava-se de 
modificar a divisão interna espacial da casa da 
classe média paulistana, que necessitava se 
atualizar em relação às modificações sociais que se 
processavam em nosso país. Ela já não podia 
continuar imitando a casa tradicional, influenciada 
pela vida no campo. Nesta época, por exemplo, era 
comum as casas manterem a entrada de carro 
como uma reminiscência da antiga cocheira, com 
os quartos de criados e o tanque de lavar nos 
fundos da casa. Para mim, elas deveriam ser 
pensadas enquanto um objeto com quatro 

                                                
63 Podemos entender a cidade como o locus do poder, como um conjunto de relações que as 
pessoas estabelecem entre si, cercadas por inúmeras manifestações sociais e expressões 
culturais. Quando Richard Sennett publicou Carne e Pedra, ele procurou mostrar as mudanças 
ocorridas nas cidades desde a antiga Grécia até Nova York, considerada a metrópole 
financeira e o cartão postal da modernidade. Seu estudo demonstra que as transformações 
sociais ocorridas numa cidade podem interferir na vida humana, e assim sucessivamente. O 
diferencial na pesquisa de Sennett é a sua análise em relação às questões do corpo humano e 
do cotidiano de um povo, que podem intervir na arquitetura e no desenho urbano comum nas 
cidades-estados e nas cidades medievais onde as funções religiosas e administrativas estavam 
atreladas entre si. Na medida em que as cidades foram se expandindo e o comércio no 
Ocidente se intensificou, a necessidade de realizar intervenções nos espaços urbanos 
aumentou gradativamente, como, por exemplo, as grandes reformas efetuadas pelo barão 
Haussmann, em Paris, no século XIX, idealizando, assim, uma cidade altamente desenvolvida. 
SENNETT, Richard. Carne e Pedra. Rio de Janeiro: Editora Record, 2003. 
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fachadas, mais ou menos iguais, ajustando-se à 
paisagem, como uma unidade. Assim, tanto a 
garagem quanto o quarto de empregados e 
lavanderia estavam incluídos na unidade. E cada 
uma dessas casas, com suas características 
próprias, formaria um conjunto de unidades, 
resultando um bairro ou cidade mais equilibrada, 
onde cada um dos elementos falaria sua própria 
linguagem.64 

 

Nesse sentido, para Artigas, todos os elementos acima elencados 

faziam parte de um desenho urbano. Portanto, o desenho dos equipamentos 

sociais, tais como as pontes, as estações e os estádios, deveriam acompanhar 

a evolução arquitetônica das casas, para, assim, constituir o desenho das 

cidades. Ou seja, a arte de construir não deveria se restringir ao empilhamento 

de tijolos, mas organizar-se como um processo de planejamento da forma 

urbana, tendo em vista: �As cidades como as casas. As casas como as 

cidades�.65 

 

Sendo assim, o papel do arquiteto pode ser entendido como criar um 

conjunto harmonioso entre as construções, o homem e o meio ambiente, 

concebendo a organização da cidade de acordo com a realidade do povo que a 

construiu. Afinal, como afirmava Rousseau, �as casas fazem um burgo, e 

cidadãos uma cidade�.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
64 Em 1984, quando Vilanova Artigas reassumiu a posição de professor na FAUUSP, o 
arquiteto concedeu um depoimento a Lívia Álvares para realizar uma retrospectiva sobre a 
arquitetura, o ensino e a realidade do país. O material foi publicado sob o título �Arquitetura, 
política e paixão, a obra de um humanista�. In: Revista A Construção São Paulo. nº 1910. São 
Paulo, setembro de 1984. p.15. 
65 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.119. 
66 Apud BERMAN, Marshall. Op. cit., 2001. p.175. 
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II �  ARTE E POLÍTICA � 
O ARQUITETO E A FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 2 
 

Artigas em viagem aos EUA, em março de 1947. 
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2.1 � O ITINERÁRIO DE UM HUMANISTA 

 

Podem ter me condenado, me chamado de 
comunista, mas foi nisso que gastei os melhores 
anos de minha vida.67 

 

Vilanova Artigas deixou um legado de obras importantes para a cidade 

de São Paulo � algumas consideradas patrimônio histórico � e entrou para a 

história da arquitetura moderna brasileira carregando títulos como �arquiteto 

humanista�, �poeta do concreto� e �mestre Artigas�.  

 

É difícil estudar a vida de um homem cuja biografia perpassa por uma 

atribulada jornada de trabalho no escritório, uma intensa atividade acadêmica e 

uma tensa participação como militante do PCB. Essa questão já foi discutida 

por estudiosos da arte e por arquitetos, como a pesquisadora Dalva Thomaz68, 

que, em sua dissertação de mestrado, traçou um painel biográfico de Artigas, 

constituindo, talvez, o trabalho mais consistente sobre a vida e a obra desse 

arquiteto.  

 

Artista, ativista político, intelectual e polêmico. Todas essas 

características estiveram reunidas em uma só pessoa, ou melhor, na figura de 

um arquiteto, cujo nome é João Batista Vilanova Artigas, um paranaense 

adotado pela cidade de São Paulo. 

 

Nascido em Curitiba, em 23 de junho de 1915, Artigas era o primogênito 

de Brasílio Artigas e Alda Vilanova. Seu pai morreu ainda jovem e, por essa 

                                                
67 ARTIGAS, João B. V. Caminhos da Arquitetura. 4ª edição. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
p.172. 
68 Em 1997, a arquiteta Dalva Elias Thomaz apresentou na FAUUSP a dissertação de mestrado 
Um Olhar sobre Vilanova Artigas e a sua Contribuição à Arquitetura Brasileira. Por se tratar de 
um estudo mais preciso sobre a vida de nosso arquiteto, sua pesquisa tornou-se referência 
para a publicação de outros trabalhos. Em nossa pesquisa, apoiamo-nos na dissertação de 
Thomaz e consultamos a documentação pessoal de Artigas, pertencente ao acervo de obras 
raras da Biblioteca da FAUUSP. Esse material foi organizado em nove volumes, pelo arquiteto 
José L. Telles dos Santos, e contém documentos importantes, como as entrevistas concedidas 
por Artigas ao arquiteto Rodrigo Lefèvre e ao pesquisador Eduardo Jesus Rodrigues, em 1962, 
e à arquiteta Marlene Yurgel, em 1978. Em ambas entrevistas Vilanova Artigas falou sobre o 
início da carreira como arquiteto e as experiências compartilhadas com Oswaldo Bratke e 
Gregori Warchavchik. Além das entrevistas, há o estudo desenvolvido por Artigas sobre a 
importância do desenho industrial no Brasil e o relatório do Encontro de Especialistas sobre o 
Ensino de Arquitetura, realizado em 1970, pela Unesco, na Suíça. 
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razão, sua mãe mudou-se para Teixeira Soares, interior do Paraná, com seus 

três filhos: João Batista, Joel e Giocondo. 

 

Em Teixeira Soares, Dona Alda iniciou a sua carreira no magistério, 

lecionando no curso primário da rede pública de ensino. Artigas permaneceu 

nesta cidade até os 10 anos de idade e em seguida mudou-se para a casa de 

seus avós paternos, em Curitiba, onde deu continuidade aos seus estudos.69 

 

Na capital paranaense, Artigas concluiu o curso secundário e, em 1932, 

prestou vestibular para a Escola de Engenharia do Paraná. Decidiu cursar 

engenharia porque tinha facilidade em estudar matemática, mas, por outro 

lado, gostava de desenho e de poesia. Inicialmente, não anunciou sua aptidão 

para o desenho e seu gosto pela poesia, uma vez que seu avô paterno, João 

Evangelista Artigas, do qual recebera uma educação rígida e conservadora, 

considerava essas atividades femininas. 

 

Entrei para a Escola de Engenharia do Paraná 
porque eu era um moço que tinha facilidade para a 
Matemática. Os arquitetos, hoje, entram para a 
Arquitetura porque têm facilidade para o desenho. 
Desenhar a gente desenhava mas, se eu dissesse 
para o meu avô Artigas, que era um homem severo 
e que me parece, hoje, uma figura do Garcia 
Marques, que eu gostava de desenho, ele acharia, 
um pouco desconfiado, que não tinha a machidão 
necessária para ser descendente dele. Porque o 
desenho era tido como um exercício feminino, de 
fundo de quintal, escondido. Desenhar? � Isso não 
era coisa de homem, deixa de besteira. Mas, a 
matemática era masculino. Esse foi interstício 
dentro do qual eu entrei para Engenharia para 
depois descambar para a Arquitetura.70 

 

Portanto, a opinião do avô paterno foi decisiva e direcionou a escolha de 

Artigas para a formação técnica. No entanto, o futuro arquiteto almejava ter 
                                                
69 Em depoimento ao arquiteto Rodrigo Lefèvre, em outubro de 1962, Artigas comentou sobre 
os tempos de ginásio e as aulas com os professores Dario Velloso, de História Universal, 
Lizímaco Ferreira da Costa, de Química, e o alemão Guido Straub, de História Natural. Esses 
professores incentivaram o futuro arquiteto a descobrir o gosto pela arte e a literatura. Ver: 
SANTOS, José L. Telles dos (org.). Cópia da Documentação Pertencente ao Professor João 
Batista Vilanova Artigas. vol.4. São Paulo: Biblioteca da FAUUSP, 1998. s/p. 
70 Cf. FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Vilanova Artigas. São Paulo: Editora Blau, Instituto Lina Bo 
e P. M. Bardi, 1997. p.15. 
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acesso à vida cultural e artística, o que poderia acontecer se fosse estudar em 

São Paulo. Com o apoio de sua mãe, estabeleceu-se, no ano seguinte, na 

capital paulista, no intuito de prosseguir seus estudos na Escola Politécnica de 

São Paulo, já que esta faculdade oferecia o curso de engenharia civil e 

engenharia-arquitetura.71 Ao chegar em São Paulo, Artigas se submeteu a 

vários exames que regularizariam a sua transferência para a faculdade. 

 

Como aluno da Politécnica, estabeleceu contatos com professores 

influentes na faculdade e na sociedade paulista, entre os quais os engenheiros 

Francisco Prestes Maia e Luís Inácio Romeiro de Anhaia Mello. Para Artigas, a 

sua aproximação a esses mestres foi imprescindível para compreender a visão 

urbana das cidades, as tramas das políticas públicas e a elaboração dos 

planos de avenidas. Artigas assim descrevia os dois mestres: 

 

A verdade é que a visão urbanística do Prestes 
Maia era, pra quem vê o plano de avenidas, hoje, 
engenheirosa, de meio fio, de alargamento de 
avenida, de conciliação entre desapropriação e 
alargamento, coisa muito peculiar. Já o Anhaia 
procurava formular algumas estruturas teóricas e 
buscar o urbanismo nacional que precisava ver 
quais as conjunturas sócio-econômicas que 
levaram a cidade a ser isso ou aquilo; como o 
espaço da cidade era manipulado por interesses 
legítimos do profissional cristão e moralmente 
patriota [...] Anhaia nunca foi particularmente um 
arquiteto de prédios, mas foi um arquiteto que 
orientou a arquitetura para o lado do Urbanismo.72 

 

O contato com os professores Prestes Maia e Anhaia Mello73 abriu 

caminhos para o futuro arquiteto ingressar na carreira acadêmica. Em 1940, 

                                                
71 A diferença entre os cursos de engenharia civil e de engenharia-arquitetura é que este último 
possuía em sua grade curricular o programa de Pequenas e Grandes Composições, composto 
por aulas de História da Arquitetura e de Estética e Urbanismo, ministradas pelo professor 
Anhaia Mello. Ibidem. p.17. 
72 Cf. THOMAZ, Dalva E. Um Olhar Sobre Vilanova Artigas e a sua Contribuição à Arquitetura 
Brasileira. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FAUUSP, 1997. p. 42. 
73 Segundo Candido Malta Campos, Prestes Maia e Anhaia Mello não compartilhavam da 
mesma visão urbanística. Para Maia, uma cidade deveria iniciar seu plano de urbanização com 
a estruturação da malha viária � organização do Plano de Avenidas. Acreditava que essa 
medida era a melhor expressão modernizadora e que poderia melhorar a infra-estrutura de 
uma cidade como São Paulo, que apresentava um crescimento urbano avassalador. Já Anhaia 
Mello partia de questões artísticas para compreender o universo do urbanismo. Existia a 
preocupação em associar as correntes estéticas às necessidades materiais e sociais de uma 
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Artigas foi convidado para ser professor assistente de Maia, na cadeira de 

Composição Geral e Estética. Desde então, sua atividade como professor só 

foi interrompida com a instauração da ditadura militar. 

 

No final de 1935, Artigas iniciou a sua profissionalização estagiando 

como desenhista no escritório Brakte e Botti, onde trabalhou por dois anos. O 

escritório era dirigido por dois jovens engenheiros formados pela Escola de 

Engenharia Mackenzie, Oswaldo Arthur Bratke e Carlos Amélio Botti, 

profissionais com grande prestígio entre a burguesia paulistana. O estágio teve 

grande importância na formação de Artigas, que teve, então, a oportunidade de 

adquirir experiência no manuseio de materiais e nas técnicas construtivas da 

construção civil. Além disso, Artigas pôde estabelecer contatos e conquistar 

futuros clientes. 

 

[...] Fui trabalhar de desenhista. O Bratke era quem 
desenvolvia os projetos e o Botti também. A gente 
fazia os detalhes, as folhas de caixilhos, dispunha 
os desenhos naquelas folhas enormes, fazia os 
carimbos, etc. Acompanhávamos também a 
execução das obras, íamos lá, discutíamos os 
detalhes com os mestres. Eram as casas para 
clientes ricos que estavam sendo construídas por 
aí. À tarde, eu, o outro desenhista e o Bratke, nos 
reuníamos, no escritório, com cinco ou seis 
empreiteiros.74 

 

O estágio na Bratke e Botti agregou experiência à formação de Artigas, 

principalmente quanto ao domínio na execução das obras e ao 

aprofundamento na linguagem técnica dos projetos. A experiência encorajou o 

arquiteto a abrir seu próprio escritório e a ter autonomia profissional. 

 

Paralelamente ao estágio que realizava na prestigiada construtora e às 

aulas na Politécnica, Artigas freqüentava o curso de desenho livre na Escola de 

Belas Artes de São Paulo, onde se aproximou dos artistas Francisco Rebolo, 

Alfredo Volpi, Mário Zanini, Aldo Bonadei, Clóvis Graciano, Tereza D�Amico e 

                                                                                                                                          
cidade. Sobre o assunto, ver: CAMPOS, Candido M. �Três prefeitos I� e �Três prefeitos II�. In: 
Os Rumos da Cidade � Urbanismo e Modernização em São Paulo. São Paulo: Editora Senac, 
2002. 
74 Cf. FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Op. cit., 1997. p.17. 
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Virgínia Camargo, que no futuro seria sua esposa. O grupo de artistas, 

conhecido inicialmente como Família Artística Paulista, foi nomeado pelos 

críticos de arte como Grupo Santa Helena.75 

 

Durante o período em que esteve envolvido com o universo artístico do 

Santa Helena, Artigas, com alguns de seus desenhos, participou da 2ª 

Exposição do Grupo, que foi realizada em 1939, no Automóvel Clube, situado, 

então, na rua Líbero Badaró.76  

 

O contato com esses artistas trouxe um diferencial à formação do 

arquiteto, que, além de desenvolver a prática do desenho e da pintura, ampliou 

seu conhecimento artístico e, posteriormente, passou a trabalhar em parceria 

com os integrantes do Grupo Santa Helena, associando arquitetura e artes 

plásticas. 

 

Quando eu me formei, por exemplo, arquiteto, já 
estava em contato com o movimento artístico 
paulista bem estreito. Em suma, eu creio que o que 
mais me influiu mesmo, em mim, para a carreira de 
arquiteto, foi muito menos um curso de arquitetura 
que eu pudesse ter feito, sem querer com isso 
desmerecer de nenhuma forma o processo de 
formação dentro da Politécnica, que teve seu valor, 
não há dúvida nenhuma, é claro, deu critério 
científico para a avaliação de uma porção de 
coisas.77 

 

Ao que tudo indica, Artigas esteve muito presente nos projetos do Grupo 

Santa Helena, participando de mostras e exposições, o que ampliou o olhar 

artístico do arquiteto e enriqueceu a sua formação politécnica. 

 

                                                
75 Passaram a integrar o Grupo Santa Helena os artistas Alfredo Volpi, Mario Zanini, Alfredo 
Rullo Rizzoti, Fulvio Pennacchi, Aldo Bonadei, Clóvis Graciano, Francisco Rebolo e Manuel 
Martins. Esse grupo de artistas era composto por intelectuais de esquerda que tinham 
admiração pelo socialismo soviético e se inspiravam nos artistas do expressionismo alemão 
Käthe Kolwitz e Ernest Ludwig Kirchner, que tinham por objetivo expressar por meio da arte as 
condições sociais da Europa pós-guerra. Vale ressaltar que Santa Helena era o nome do 
edifício onde o grupo se reunia na Praça da Sé, em São Paulo. Sobre o assunto, ver: ZANINI, 
Walter. A Arte no Brasil nas Décadas de 1930 -1940: O Grupo Santa Helena. São Paulo: 
Nobel, Edusp, 1991. 
76 Cf. THOMAZ, Dalva. Op. cit., 1997. p.50. 
77 Depoimento a Rodrigo Lefèvre, em 1962. In: SANTOS, José L. Telles dos. Op. cit., 1998. s/p. 
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Apesar da participação intensa no universo das artes, Artigas ainda tinha 

um curso de engenharia-arquitetura para concluir. Mas, antes mesmo de 

terminar o curso na Politécnica, no final de 1937, Vilanova Artigas decidiu 

organizar o escritório Marone & Artigas78, em parceria com o engenheiro Duílio 

Marone, profissional de situação financeira privilegiada e de família conhecida 

pela burguesia paulista.  

 

Eu era um moço pobre, eu era um menino do 
Paraná. Ele (Duílio Marone) era um moço daqui, de 
família, rico. Era meu colega na escola. Ele fazia 
civil e eu fazia o curso de engenheiro-arquiteto. Fui 
colega dele todos os anos. No ano de 36, que era o 
ano que eu ia me formar, eu ia me formar junto com 
ele. Aí eu me atrasei, e fazia os dois cursos, de 
engenheiro-arquiteto e de civil. Eu ia me formar em 
um em 36, e no outro em 37. Então larguei o curso 
de civil, e me formei em 37. mas nós combinamos 
montar o escritório, e alugamos uma sala imunda lá 
na rua São Bento, n°484. Também eu acredito que 
organizar uma sociedade em 37 não era tão difícil 
como é hoje. O Marone era um moço rico. O pai 
dele era sócio da casa da Fachada, e eles tinham 
outras propriedades.79 

 

Depois de alguns anos de sociedade, divergências distanciaram as 

opiniões de Artigas e Marone. Vilanova Artigas, devido ao estágio realizado no 

escritório Bratke e Botti, tinha uma experiência profissional e uma prática 

arquitetônica já desenvolvida, ao contrário de Marone. Além disso, Artigas, 

preocupado com os valores humanos, defendia uma arquitetura voltada para 

os compromissos sociais, enquanto Duílio Marone era defensor de uma 

arquitetura direcionada às relações comerciais e imobiliárias. As diferenças 

econômicas e ideológicas também colaboraram para o fim da sociedade, que 

perdurou até o ano de 1944.80 

                                                
78 Durante a pesquisa, notamos que existe uma controvérsia quanto ao ano preciso da 
fundação do escritório Marone & Artigas. As publicações coordenadas pela Fundação Vilanova 
Artigas indicam o ano de 1940. Já a biógrafa Dalva Thomaz afirma que a fundação ocorreu 
entre os anos de 1937 e 1938. Esta pesquisa tem como referência o depoimento de Vilanova 
Artigas concedido ao arquiteto José L. Telles dos Santos, em 16 de julho de 1980. 
79 Cf. THOMAZ, Dalva E. Op. cit., 1997. p.52-53. 
80 Considerando-se que a sociedade Marone & Artigas tenha sido fundada entre os anos de 
1937 e 1938, o escritório produziu, até 1944, aproximadamente 67 projetos, entre residências e 
reformas. Com o desfecho da sociedade, Artigas convidou o arquiteto Carlos Cascaldi para 
desenvolver projetos em parceria. Segundo Cascaldi, ambos nunca formaram legalmente uma 
sociedade. Ibidem. p.122. 
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Para ele servia qualquer negócio, porque ele tinha 
rendas da família, era rico e também acomodado. 
Para mim era importante ter o escritório, eu não 
tinha nada, eu era um moço pobre, e não tinha o 
que perder. Ele só se importava se o negócio 
estava rendendo.81 

 

Contudo, a condição social de Marone, moço rico da sociedade 

paulistana, foi favorável para o rendimento do escritório. A Marone & Artigas 

construiu casas principalmente para a burguesia da cidade paulista, localizadas 

nos bairros de Perdizes, Pacaembu, Ibirapuera e Chácara Santo Antônio. 

 

Em 1938, além de administrar projetos residenciais no seu escritório, 

Artigas passou a trabalhar na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado 

de São Paulo, a convite de seu professor Alexandre Albuquerque. A 

experiência foi curta, mas, ao que tudo indica, o trabalho no órgão público 

aproximou Artigas a Warchavchik.82 

 

No final da década de 1930, Artigas e Gregori Warchavchik participaram 

do concurso para a elaboração do projeto do Paço Municipal de São Paulo, 

organizado pelo professor Prestes Maia. A dupla de arquitetos ficou 

classificada em 2º lugar, com um projeto audacioso denominado �Praça 

Cívica�, que propunha a união da praça a ser inaugurada em frente ao Palácio 

Municipal às praças da Sé e Clóvis Bevilacqua.83 

 

O projeto elaborado em parceria com o renomado arquiteto russo teve 

projeção nacional e repercussões promissoras para ambas as partes. Segundo 

Artigas, o resultado satisfatório do concurso foi o passaporte para o seu 

ingresso na vida acadêmica como professor da Escola Politécnica. 

 

Prestes Maia tinha sido meu professor querido. 
Fizemos o concurso e, aos 23 anos de idade, 
participei como sócio do Warchavchik. E ganhei o 
2° lugar. Então, o pessoal da Politécnica percebeu 
que eu tinha feito alguma coisa e me cotou para ser 

                                                
81 Ibidem. p.131. 
82 Ibidem. p.56. 
83 Cf. ARTIGAS, Rosa; OHTAKE, Rui (coords.). Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Tomie 
Ohtake, 2003. p.41. 
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assistente de Arquitetura da Escola Politécnica, de 
onde eu tinha saído. E aí a minha carreira de 
ensino começa aí.84 

 

No percurso traçado por Artigas, há muitos feitos dignos que compõem a 

história da arquitetura e do seu ensino no Brasil. Talvez o principal deles tenha 

sido a fundação da FAUUSP85, com o objetivo de desvincular o ensino de 

arquitetura do curso de engenharia da Politécnica. 

 

Mesmo com pouca idade, Artigas já havia consolidado uma carreira 

promissora, ainda que cheia de percalços, como a experiência da sociedade 

Marone & Artigas. Em contrapartida, o jovem arquiteto teve uma formação 

artística importante com os artistas plásticos do Grupo Santa Helena, 

estabeleceu contatos com profissionais renomados e ingressou na carreira 

acadêmica. Aos 23 anos, Artigas estava prestes a ser reconhecido como um 

dos arquitetos mais importantes de São Paulo.86 De sua prancheta sairiam, 

ainda, casas, hospitais, sindicatos, escolas, clubes e até um estádio de futebol. 

  

Ao mesmo tempo em que a arquitetura desenvolvida por Artigas era 

considerada uma das melhores expressões da arquitetura moderna paulista, 

grande parte de seus projetos provocavam questionamentos e críticas. Seu 

trabalho podia ser considerado revolucionário em alguns sentidos; seus 

projetos tinham acabamento baseado em materiais que, apesar de simples, 

traziam originalidade e beleza plástica às suas obras. Outro fator, talvez o mais 

importante, que o destacou profissionalmente foi a projeção que fez de uma 

arquitetura humanista, já que desenhava o espaço considerando as 

                                                
84 Cf. FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Op. cit., 1997. p.20. 
85 A FAUUSP foi fundada em 24 de agosto de 1948. A faculdade iniciou as suas atividades no 
antigo casarão art-nouveau, concedido pela família Álvares Penteado, na rua Maranhão nº 88. 
A construção foi tombada pelo Condephaat, em 1978, e, atualmente, é sede do Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Revista A Construção em São Paulo. n°1334. 
FAU: o retrato da Arquitetura Brasileira. São Paulo, 1973, p.36-40. 
86 Mesmo reconhecendo a importância de Oscar Niemeyer como um dos maiores 
representantes da arquitetura moderna brasileira, Artigas ficava orgulhoso quando os críticos 
mencionavam o seu nome como representante em São Paulo: �Aí o Marcelo Roberto que tinha 
vindo prá São Paulo em 1944, vou te contar uma confissão pessoal meio vaidosa. Aí, ele voltou 
pro Rio de Janeiro e disse: �Lá em São Paulo só tem um arquiteto, é um moço chamado Artigas 
[...]�. O Marcelo era talvez o rapaz mais inteligente dessa época [...]. Você pode dizer o que 
quiser do Marcelo, mas ele era uma pessoa de uma personalidade marcada�. Entrevista 
concedida ao pesquisador Eduardo Jesus Rodrigues e à arquiteta Marlene Yurgel, em 
novembro de 1978. Cf. SANTOS, José L. Telles dos (org.). Op. cit., 1998. p.27. 
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necessidades dos indivíduos que iriam desfrutá-lo. Como considerava Lina Bo 

Bardi:  

 

Artigas é um temperamento retraído. Trabalhava na 
sombra [...] para ele arquitetura é trabalho 
realizado, acabado, resolvido em cada pormenor. A 
sua é uma arquitetura humana [...]. A casa de 
Artigas, que um observador superficial pode definir 
como absurda, é a mensagem paciente e corajosa 
de quem vê os primeiros clarões de uma nova 
época: a época da solidariedade humana.87 

 

Artigas concentrou seus esforços em projetar construções objetivando 

um conjunto harmonioso entre a obra, os homens e o meio ambiente. Seu 

caráter humanista estava presente também na sala de aula, onde incentivava 

seus alunos a lutar por uma arquitetura democrática e acessível à população. 

Seu maior objetivo era tornar possível a arquitetura popular. 

 

Como arquiteto, Artigas apoiou-se basicamente em dois nomes da 

arquitetura internacional: no americano Frank Lloyd Wright, e no franco-suíço 

Le Corbusier.88 Essas referências demarcaram a carreira de Artigas nas suas 

duas fases. 

 

A primeira fase89 da carreira de Artigas foi constituída pelas obras do 

início da sua prática profissional, entre os anos de 1938 e 1944. Nesse período, 

os projetos de Artigas, em sua maioria de residências, eram caracterizados 

pela forte influência da estética wrightiana. No entanto, era possível identificar 

                                                
87 BARDI, Lina B. �Casas de Vilanova Artigas�. In: Revista Habitat. nº1. São Paulo, 1950. p.02-
16. 
88 Pode-se dizer que a mudança do estilo wrightiano para a linguagem corbusiana esteve 
associada a um período de maturidade de pensamento, sendo que os fatores políticos 
desempenharam um papel de extrema importância. Segundo Yves Bruand, Artigas começou a 
rever as técnicas desenvolvidas por Wright, próximas a uma tradição colonial americana; o 
estilo representava a negação do progresso, no qual o homem era sempre submisso à 
natureza. Não era compatível continuar desenvolvendo esse estilo, a arquitetura paulista 
necessitava conhecer outras técnicas. Talvez a negação das teorias wrightianas estivesse 
relacionada ao seu engajamento político no PCB; com isso, Artigas passou a ter uma postura 
mais crítica em relação aos EUA. Apoiar-se numa arquitetura com base nos ideais norte-
americanos era consentir com o imperialismo, inaceitável para um ativista político comunista. 
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2002. 
p.295. 
89 Na opinião de Artigas, a primeira fase de sua carreira não foi muito divulgada em virtude dos 
poucos registros e da falta de material iconográfico, mas considera a fase mais criativa. 
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em alguns de seus projetos as soluções arquitetônicas propostas por Gropius e 

Mies van der Rohe. 

 

Essa identificação com a tendência americana terminou em 1945, 

quando Artigas passou a desenvolver projetos maiores, como edifícios, 

hospitais, estádios, e fez a opção pela linguagem corbusiana. Desse período 

em diante, que chamamos de segunda fase, o arquiteto realizou as primeiras 

construções objetivando a interligação dos espaços, isto é, a combinação entre 

os espaços internos e externos com a execução de rampas e a utilização de 

pilotis90. Em 1953, Artigas deu início ao processo de revisão de suas propostas 

artísticas e, por conseguinte, passou por um amadurecimento de sua carreira 

profissional. A partir de então, seus projetos apresentaram a incorporação 

quase que exclusiva do concreto armado e de materiais em estado bruto, além 

de agregarem as experiências artísticas acumuladas ao longo de sua prática 

profissional. 

 

Muitos arquitetos delimitam a trajetória arquitetônica de Artigas em três 

dimensões. Entretanto, neste estudo considera-se que as construções 

edificadas pelo arquiteto nos anos que se seguiram à revisão artística fizeram 

parte do amadurecimento da linguagem corbusiana e da sua adaptação à 

realidade social brasileira. 

 

Vilanova Artigas dedicou-se intensamente à arquitetura, mas sempre se 

interessou também pela política de seu tempo. O arquiteto atuou como 

militante do PCB, sendo posteriormente perseguido e cassado pela ditadura 

militar. 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 Pilotis são colunas que sustentam um edifício deixando o espaço térreo livre para a 
circulação. 
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2.2 � VILANOVA ARTIGAS E O ENGAJAMENTO POLÍTICO 

 

O ano de 1945 criou novas expectativas para a humanidade. Chegava 

ao fim a 2ª Guerra Mundial e havia a esperança de um mundo sem combates e 

lutas � mal sabiam os homens que em pouco tempo haveria a conflagração de 

um novo conflito, a Guerra Fria. Grandes mudanças refletiam em nosso país 

com a renúncia de Getúlio Vargas, o fim do Estado Novo e a legalização de 

vários partidos políticos, inclusive do PCB. 

 

Para Vilanova Artigas, o ano de 1945 foi decisivo. Ele dava início a uma 

nova fase em sua carreira como arquiteto e ingressava no ativismo político. No 

âmbito da arquitetura, notava-se a presença da linguagem corbusiana nos 

projetos. Artigas obteve êxito na construção de grandes edifícios em São Paulo 

e no Paraná. No plano político, o arquiteto, influenciado por sua esposa, a 

artista plástica Virgínia Artigas, filiou-se ao PCB.91 A aproximação a esse 

partido ocorreu por meio dos integrantes do Grupo Santa Helena, num 

momento em que o PCB já era reconhecido como uma promissora força 

política no país. 

 

Em pouco tempo de filiação, a militância política passou a ocupar boa 

parte de seu tempo, mesmo diante dos problemas gerados no interior do 

partido.92 Para Artigas, a sua integração no PCB afirmou o seu idealismo 

político e possibilitou o contato com vários artistas e intelectuais, o que lhe 

garantiu projetos importantes em sua carreira, como as três residências do 

professor da Faculdade de Medicina José Mário Taques Bittencourt, a reforma 

das instalações da Livraria Monteiro Lobato, de propriedade da família de Caio 

                                                
91 Virgínia Artigas filiou-se ao PCB na unidade do Brás, dedicou-se intensamente como 
ilustradora dos periódicos da esquerda, como o jornal de reforma agrária Terra livre, o Notícias 
de Hoje e a revista Fundamentos, registrando as manifestações operárias e os comícios. Cf. 
ARTIGAS, Rosa; OHTAKE, Rui (coords.). Op. cit., 2003. p.246-248. 
92 Após a sua legalização, o PCB já era o quarto maior partido do país, com aproximadamente 
200 mil militantes. Fazia a oposição mais forte contra o governo Dutra. Apesar de muitos 
integrantes, o partido não tinha uma organização política una. Era formado por dois grandes 
segmentos: o grupo da Comissão Nacional de Organização Provisória - CNOP, com sede no 
Rio de Janeiro, com o apoio a Getúlio Vargas; e o Comitê de Ação - CA, que defendia a luta 
aberta contra a ditadura imposta pelo Estado Novo. Ou seja, havia grupos distintos dentro do 
próprio partido. Sobre o assunto, ver: CHILCOTE, Ronaldo H. Partido Comunista Brasileiro - 
Conflito e integração. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1982. p.95. 
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Prado Júnior, e a construção dos escritórios do militante anti-salazarista 

Manoel Antonio Mendes André. 

 

Em 1946, ano em que estava envolvido com projetos arquitetônicos e 

com o engajamento político, Artigas foi contemplado com uma bolsa de 

estudos concedida pela Fundação John Simon Guggenheim. A concessão de 

bolsas foi facilitada em razão dos investimentos culturais que o empresário 

americano Nelson Rockefeller realizava no Brasil, como a criação do Museu de 

Arte de São Paulo - Masp (1947) e do Museu de Arte Moderna de São Paulo - 

MAM (1948). A aproximação cultural entre os EUA e o Brasil estava dentro do 

programa da Política da Boa Vizinhança (Good Neighboor Policy), expressão 

criada pelo presidente americano Hebert Hoover.93 

 

No mesmo ano, o arquiteto embarcou para os Estados Unidos para 

estudar arquitetura moderna e conhecer os trabalhos desenvolvidos na área 

habitacional da Massachussets Institute of Tecnology - MIT. Em uma carta 

remetida ao arquiteto Henrique Mindlin, Artigas justificou a importância dessa 

viagem e afirmou o seu interesse em conhecer o ensino e a grade curricular do 

curso de arquitetura das universidades norte-americanas. Seu intuito era 

agregar o conhecimento adquirido na viagem à implementação da FAUUSP, 

que seria fundada em 1948. 

 

O que mais me interessa no momento ver nos 
EEUU é realmente a parte que se refere ao ensino. 
Por mais que a gente leia sobre o �Bauhaus� p. 
exemplo, não imagina como as cousas se passam 
praticamente; o que é mais importante, nós só 
poderemos desfrutar um progresso real da 
Arquitetura Brasileira quando as escolas lançarem 
anualmente um número substancioso de 
arquitetos.94 

 

Para realizar a presente pesquisa, procurou-se buscar novos 

documentos sobre a bolsa de estudos e o período em que Artigas permaneceu 

                                                
93 TOTA, Antonio P. O Imperialismo Sedutor - A Americanização do Brasil na Época da 
Segunda Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 2000. p.28. 
94 Carta enviada por Artigas, em 17 de agosto de 1946, ao arquiteto Henrique Mindlin. Apud 
FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Op. cit., 1997. p.27. 
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nos EUA, com o objetivo de entender o motivo que levou o arquiteto a estudar 

arquitetura moderna no país dos ianques e a reação dos membros do PCB 

diante do fato, mas não foi possível encontrar nenhuma referência que 

esclarecesse tais questões. Entretanto, a arquiteta Adriana Irigoyen destaca a 

transcrição de alguns documentos inéditos sobre o plano de estudos que 

Artigas apresentou à Fundação Guggenheim para pleitear a bolsa. 

 

Os Estados Unidos representam no momento uma 
grande fonte para estudo e investigação em 
arquitetura, não só pelo que alguns de seus 
arquitetos já fizeram, como também porque tem 
atualmente quase que o monopólio dos grandes 
arquitetos do mundo. F. L. Wright, Walter Gropius, 
R. Neutra, somente para começar uma grande lista. 
A influência que estes mestres podem ter no 
desenvolvimento da arquitetura americana, nós 
brasileiros podemos julgar bem, lembrando, como 
freqüentemente fazemos, o efeito no Rio de Janeiro 
da visita de Le Corbusier. Já em São Paulo, a 
minha cidade, as coisas têm-se passado de 
maneira bem diferente. Condições especiais têm 
dificultado maiores raízes para a arquitetura 
moderna. O que nos tem faltado, pretendo trazer da 
América. [...] Espero que os estudos que eu venha 
a fazer tragam apreciáveis vantagens para a 
arquitetura brasileira. Em meu país trata-se 
justamente agora, da reorganização dos cursos 
oficiais de arquitetura. Nessa tarefa, e na de ensinar 
na minha universidade, poderia colaborar ajudando 
os arquitetos modernos de minha pátria, se 
pudesse juntar aos meus conhecimentos, a 
experiência que a América e os seus homens me 
pudessem proporcionar. A Universidade de São 
Paulo é interessada direta em meus estudos e 
providenciará a publicação do que eu julgar 
necessário.95 

 

Ao desembarcar nos EUA, Artigas aproveitou para viajar por vários 

estados e conhecer as universidades e a arquitetura desenvolvida pelos norte-

americanos. Teve, assim, a oportunidade de apreciar pessoalmente as obras 

do mestre Wright. Entre estudos e viagens, entrou em contato com o 

                                                
95 Cf. IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas - Duas Viagens. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
p.148. 
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Movimento pela Independência e Organização dos Homens de Cor e também 

com o Partido Comunista Americano.96 

 

Enquanto Artigas estabelecia contatos com o PC americano, a situação 

do PCB não era das melhores. Em maio de 1947, o Supremo Tribunal Federal 

decidiu cassar o registro do partido, alegando que o seu programa político 

contrariava o regime democrático estabelecido no país. A partir de então, o 

Ministério do Trabalho passou a intervir nos sindicatos e em outras instituições 

dirigidas por comunistas. Em 7 de janeiro de 1948, uma lei aprovada pelo 

Congresso Nacional cassou os mandatos de vereadores, deputados e 

senadores. O partido respondeu às medidas do governo Dutra com uma ação 

estreita e sectária contra a política autoritária que havia sido estabelecida no 

Brasil.  

 

A política de controle sobre o avanço das idéias comunistas foi 

intensificada com o lançamento da Doutrina Truman. No Brasil, os comunistas 

e os socialistas declaravam acirradamente uma posição anti-imperialista, 

embora muitos partidos, sindicatos e movimentos sociais estivessem na 

ilegalidade. O PCB e as demais forças de esquerda enfrentavam uma situação 

difícil diante das ofensivas anti-comunistas. No fervor dos embates políticos, 

Vilanova Artigas retornou ao Brasil e intensificou a sua participação no partido.  

 

No final de 1949, Artigas ingressou no conselho editorial da Revista 

Fundamentos97, também conhecida como Revista de Cultura Moderna. O 

periódico, fundado pelo escritor Monteiro Lobato em 1948, contava com a 

iniciativa dos militantes e simpatizantes do PCB e de intelectuais de diversas 

áreas do conhecimento. Inicialmente, publicou matérias sobre literatura, 

cinema, teatro e artes. Armênio Guedes98, em depoimento à pesquisadora 

                                                
96 Cf. SAWAYA, Sylvio B.; MACUL, Márcia. �Artigas, amigo e mestre�. In: RIBEIRO, Ana Isabel. 
A Cidade é uma Casa. A Casa é uma Cidade. Almada, Portugal: Casa da Cerca - Centro de 
Arte Contemporânea, 2001. p.45. 
97 Nesse período, surgiram outras revistas de caráter partidário, como a Horizonte (RS) e 
Joaquim (PR). Alguns exemplares dessas revistas integram a coleção do PCB, pertencente ao 
acervo documental do Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista 
� Cedem, UNESP. 
98 Armênio Guedes era um dos dirigentes do PCB; militou entre os anos de 1935 a 1982. 
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Janaina Figueiredo, relatou os principais objetivos da Revista Fundamentos no 

início da sua fundação. 

 

Nós então resolvemos fazer uma revista para 
justamente ser um ponto de apoio do nosso 
trabalho em frente com a intelectualidade 
progressista de São Paulo. Então tinha que ser uma 
revista marxista, de orientação marxista, mas uma 
revista que os marxistas tivessem [...] um canal 
para expressarem suas idéias no terreno da cultura. 
Mas, que também fosse até para intelectuais não 
marxistas, mas progressistas, democratas.99 

 

A Revista Fundamentos circulou de 1948 a 1956100, divulgando a prática 

marxista-leninista, as críticas ao imperialismo e reflexões sobre os movimentos 

comunistas internacionais. O conselho de redação da Revista contou com a 

participação de artistas e intelectuais renomados, tais como Aníbal M. 

Machado, Aparício Torelli, Artur Ramos, Astrojildo Pereira, Caio Prado Júnior, 

Cândido Portinari, Clóvis Graciano, Edison Carneiro, Fernando Henrique 

Cardoso, Galeão Coutinho, Graciliano Ramos, Leo Ribeiro de Moraes, Mário 

Schenberg, Moacir Wernek de Castro, Oscar Niemeyer, Samuel Barnsley, 

Sérgio Buarque de Holanda e Vilanova Artigas.101 Cada intelectual podia 

contribuir com a publicação de artigos e ensaios, cada um em sua 

especialidade. O objetivo era fortalecer a cultura nacional e protegê-la das 

influências norte-americanas. Portanto, a natureza e o teor dos artigos eram 

marcados por forte rejeição ao americanismo.  

 

Para Artigas, a Revista Fundamentos foi um veículo importante para a 

publicação de seus ensaios sobre arquitetura moderna. Grande parte de seus 

escritos tinha conteúdos polêmicos e apresentava um discurso até mesmo 

                                                
99 FIGUEIREDO, Janaina de. Revista Fundamentos: Arte, Partido e Intelectuais no Brasil. 
Dissertação de Mestrado, São Paulo, UNESP-Franca, 2002. p.29. 
100 A revista apresentou quatro fases, com a alteração dos membros do conselho editorial e 
mudanças em sua diagramação e conteúdo. A primeira fase compreende os anos de 1949 e 
1950, período em que a revista concentrou-se em analisar a realidade brasileira e as questões 
culturais por meio da teoria marxista-leninista. Entre 1950 e 1953, grande parte dos artigos 
publicados apresentavam uma postura anti-americana e nacionalista, em razão do manifesto 
publicado em agosto de 1950, que direcionou a posição radicalizada do PCB. Entre 1954 e 
1955, o periódico procurou retomar os ideais políticos da primeira fase. E a última fase 
permaneceu por quase um ano, até setembro de 1956, quando a revista partiu para um viés 
ensaístico, com a publicação de contos e poemas. Ibidem. p.29. 
101 Ibidem. p.30. 
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panfletário. O arquiteto assumiu que alguns de seus ensaios foram gestados no 

apogeu da Guerra Fria e traziam críticas aos acontecimentos políticos e 

culturais no Brasil e no mundo. Os textos estavam, portanto, estritamente 

envolvidos com as questões da época. Artigas explicou as polêmicas e as 

críticas apresentadas em seu discurso: 

 

Dos textos reunidos, os que primeiro publiquei são 
de 1951 e 1952, em Fundamentos, uma revista de 
cultura política de cuja direção participei. São �Le 
Corbusier e o imperialismo� e �Os caminhos da 
arquitetura moderna�. Dificilmente pode-se 
compreendê-los hoje sem considerar o complexo 
político-cultural dentro do qual foram concebidos. 
Começava a Guerra Fria e, com ela, o fim da 
unidade entre os intelectuais e artistas que 
participaram a seu modo dos horrores da guerra 
recém-terminada. A ruptura da unidade abriu uma 
batalha ideológica e política travada entre os grupos 
que se formaram: os do campo da paz, como 
dizíamos então, cujos lances e escaramuças mais 
ruidosos deram-se entre os escritores. A briga teve 
passagens de violência descontrolada, expressa 
em termos rudes e �falar claro� dos quais meus 
artigos de então usaram e abusaram.102 

 

O artigo �Le Corbusier e o imperialismo�, publicado na Fundamentos em 

maio de 1951, foi o ensaio mais comentado e discutido da história da 

arquitetura brasileira. Artigas, que o escreveu durante o auge da sua militância 

no PCB, desferiu críticas ao arquiteto franco-suíço, que, até o momento desta 

publicação, era um nome intocável entre os arquitetos brasileiros devido ao seu 

prestígio. 

 

A polêmica girava em torno de um sistema de medida desenvolvido por 

Corbusier denominado Modulor.103 A princípio, este poderia resolver os 

problemas métricos dos sistemas construtivos e industriais nos EUA, onde 

prevaleciam duas unidades de medidas, o pé-polegada e o sistema métrico 

                                                
102 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.17. 
103 O Modulor consiste num sistema de medida padrão, partindo da premissa de que as 
unidades são proporcionais as da figura humana. O padrão seria de aproximadamente 1,75m 
definido por Le Corbusier a altura média humana. Segundo Artigas, o Modulor era um plano de 
vendas que colocava nas mãos do imperialismo americano a última salvação da burguesia. 
ARTIGAS, João B. V. �Le Corbusier e o Imperialismo�. In: Revista Fundamentos. nº18, ano III. 
São Paulo, maio/junho de 1951. p.8, 9, 27. 
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decimal. A padronização do sistema de medidas poderia fortalecer os 

industriais americanos e ampliar a atuação e a dominação de novos mercados, 

num momento em que os EUA objetivavam se afirmar como potência mundial. 

 

O descontentamento de Artigas não era relacionado diretamente ao 

sistema de medida, mas sim às atitudes políticas de Corbusier, que se absteve 

ao invés de manifestar o seu posicionamento referente aos planos políticos do 

imperialismo. 

 

Para Artigas, a postura de Le Corbusier era similar a de um procurador 

do capitalismo, uma vez que compactuava com a ideologia da classe 

dominante. Nesse sentido, a arquitetura e a cultura brasileira não precisavam 

ser por ele conhecidas; bastava desprezá-las. Já eram suficientes as ações 

culturais e de urbanização introduzidas pelo imperialismo no Brasil.104 

Relacionar-se com os ianques era definitivamente inaceitável, reiterava o 

arquiteto: 

 

Corbusier � o homem, o intelectual apolítico e, 
como tal, a serviço do imperialismo [...]. A 
linguagem de Le Corbusier, é a pior linguagem dos 
inimigos do nosso povo, o imperialismo americano. 
Cumpre-nos repudiá-la.105 

 

O discurso de Artigas em relação a Le Corbuiser era envolvido por uma 

crítica assaz e, de certa forma, estratégica, já que era também uma maneira de 

denunciar a sua insatisfação com os americanos. A proposta métrica de 

Corbusier foi apenas um pretexto para Artigas demonstrar o acirramento 

político em que vivia o mundo nos anos 50. 

 

                                                
104 Na década de 1950, a cidade de São Paulo contou com os investimentos em urbanização 
propostos pela Corporação Internacional de Economia Básica - Ibec, representada por 
Rockefeller. Artigas acreditava que os problemas em torno da urbanização das cidades não 
seriam resolvidos apenas com a intervenção imperialista e com os recursos do capital externo. 
As questões que envolviam a organização do plano urbanístico e das moradias populares de 
uma cidade crescente como São Paulo só poderiam ser concretizadas quando os arquitetos e 
as massas se organizassem e lutassem contra a intervenção e dominação estrangeira. 
105 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.27. 
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Tudo indica que Artigas estava muito envolvido com o trabalho na 

Revista Fundamentos. No mesmo ano, publicou mais três artigos sobre arte, 

inflamados por críticas nitidamente políticas. Alguns de seus escritos foram 

publicados na segunda fase da Revista (1950-1953), quando o conteúdo do 

periódico se limitava a denunciar as práticas imperialistas e a divulgar os 

projetos políticos enunciados pelo PCB.106 Nesta perspectiva, o mais comum 

na revista eram as expressões: �Abaixo aos grilhões do colonialismo ianque�, 

�O imperialismo é uma arma de opressão�, �A luta pela paz dirige-se à União 

Soviética�. 

 

Nos primeiros anos da década de 1950, a Fundamentos era considerada 

a expressão máxima do anti-imperialismo. As proclamações políticas do PCB 

eram comumente publicadas em forma de artigos, manifestos e ilustrações. 

Nessa mesma direção seguiam os textos de Vilanova Artigas. 

 

Em �A arte dos loucos�, o arquiteto mencionou a inauguração de uma 

exposição de pintura e escultura dos doentes mentais do Hospital do Juqueri, 

realizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. No entanto, a crítica 

central era acerca da maneira como a burguesia veiculava essas 

manifestações de forma ilustrativa, sem qualquer tipo de estudo ou base 

científica. 

 

Para o leitor desavisado, pode parecer que a 
iniciativa não passa de mais uma demonstração de 
�originalidade� de pesquisadores desocupados, que 
descobrem um ambiente novo para a arte, como os 
corredores dos hospitais de insanos. Muito ao 
contrário. A tentativa de erigir a arte dos loucos em 
manifestação artística à parte, com um valor em si, 
como se fosse uma escola nova de criação, tem um 
passado já longo, muito palmilhado por teóricos, 
psiquiatras e críticos de arte, que, de mãos atadas, 
chafurdam nas misérias humanas que a burguesia 

                                                
106 Em agosto de 1950, Prestes anunciou a criação da Frente Democrática de Libertação 
Nacional -FDLN, um programa para reafirmar o projeto político do PCB, constituído por nove 
pontos básicos: a defesa de um governo popular democrático; a paz contra a guerra 
imperialista; a nacionalização das empresas imperialistas; a reforma agrária; o 
desenvolvimento da economia nacional; liberdade democrática para o povo; melhoria das 
condições de vida; educação obrigatória e gratuita; e a formação de um exército popular de 
libertação nacional. CHILCOTE, Ronaldo H. Op. cit., 1982. p.107-108. 
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capaz de extinguir, mantém, e das quais no final, se 
aproveita para levantar o edifício de suas teses 
decadentes. Vários outros museus brasileiros 
compareceram ante o público com exposições 
deste tipo, ainda recentemente. O Museu de Arte 
do jornalista Assis Chateaubriand, por exemplo, 
reivindica para si a glória de ter sido o primeiro a 
exibir trabalhos artísticos de alienados [...]. Também 
a revista �Habitat�, para não ficar atrás, e com a 
riqueza gráfica de que dispõe para esconder uma 
literatura de quarta classe, reproduz a cores em seu 
segundo número as composições de um demente 
[...].107 

 

Nesse sentido, Artigas considerava que a �arte dos loucos� não era 

apenas a produção dos portadores de patologias mentais, mas sim dos artistas 

que aceitavam parcerias culturais com os imperialistas. 

 

É preciso lutar contra a realidade. Para isso se 
organizam, armam-se das teorias mais 
extravagantes, como a que acabamos de ver. Os 
museus de São Paulo e Rio de Janeiro, as revistas 
e os jornais burgueses, estipendiados por 
Rockefeller, ou melhor, pelo imperialismo 
americano, encarregam-se de gastar as verbas 
resultantes de seus acordos culturais, na tarefa 
urgente para êles, de desviar os artistas do 
caminho justo, de impedir a marcha de nossa 
libertação, de submeter nosso povo às condições 
da mais infame subserviência.108 

 

Essa era a forma como Artigas atacava toda e qualquer influência dos 

norte-americanos nas atividades culturais brasileiras. Na ocasião do 

lançamento da I Bienal de Artes, em outubro de 1951, o arquiteto publicou o 

artigo �A Bienal é contra os artistas brasileiros�, que despertou inúmeras 

polêmicas entre os intelectuais e os artistas paulistas, já que Artigas era um 

dos colaboradores do MAM.109 

 

                                                
107 ARTIGAS, João B. V. �A arte dos loucos�. In: Revista Fundamentos. nº20, ano IV. São 
Paulo, julho de 1951. p.22. 
108 Ibidem. p.24. 
109 Em 1948, Artigas projetou o Museu de Arte Moderna de São Paulo, instalado na rua Sete de 
Abril, e tornou-se um dos seus membros fundadores. Em 1951, afastou-se das atividades do 
museu, com boicote à organização da Bienal. 
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O fato é que, para a realização desse evento, Francisco Matarazzo 

Sobrinho destinou grandes recursos financeiros para a divulgação e premiação 

dos artistas participantes. Além disso, sua esposa, Yolanda Penteado, viajou à 

Europa para convidar pessoalmente os artistas e efetuar possíveis acordos 

culturais, uma vez que a Bienal brasileira deveria ser tão importante quanto a 

Bienal de Veneza. Esses fatores atraíram a atenção da imprensa, que, então, 

concentrou seus esforços para noticiar com exclusividade o acontecimento.  

 

Simultaneamente, outros eventos culturais aconteceram no país, como o 

IV Congresso de Escritores110, que, ao contrário da Bienal, não teve 

repercussão e não foi noticiado pela imprensa. Vale ressaltar que o fato de a 

imprensa não ter apregoado o acontecimento poderia estar associado às 

questões nitidamente anti-imperialistas tratadas no Congresso; portanto, não 

seria conveniente difundir essas idéias. 

 

A forma como a Bienal foi divulgada pelos canais de comunicação 

contrariou Artigas, que reiterou suas críticas às práticas imperialistas: 

 

A Bienal é no seu conjunto pela guerra, a favor do 
imperialismo americano? Contra a libertação de 
nossa pátria desse polvo que nos suga? Por isso 
teve propaganda, tem páginas abertas nos jornais 
burgueses? Que a imprensa é vendida aos ianques, 
isso todos sabemos.111 

 

Após a ofensiva contra os meios de comunicação, Artigas contestou a 

forma como a Bienal foi organizada, já que o evento privilegiou a presença dos 

artistas internacionais e menosprezou os artistas brasileiros. Além do mais, a I 

Bienal esteve próxima de ser uma galeria de obras abstratas, o que provocou a 

indignação de Artigas. O arquiteto explicou que o abstracionismo, para os 

imperialistas, era o movimento mais importante nos anos 50, pois evitava que 

os artistas apresentassem em suas obras os problemas do povo, a revolta 

                                                
110 O IV Congresso de Escritores foi realizado em Porto Alegre (RS) e discutiu os interesses 
dos escritores brasileiros e a lei de direitos autorais, votou monções de paz e libertação 
nacional, e declarou a luta contra o orçamento de guerra. 
111 ARTIGAS, João B. V. �A Bienal é contra os artistas brasileiros�. In: Fundamentos. nº23, ano 
IV. São Paulo, dezembro de 1951. p.10-12. Reproduzido em ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 
2004. p.31. 
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popular, a miséria e o atraso, impedindo que a realidade social fosse divulgada 

em várias partes do mundo. 

 

A Bienal é manobra imperialista. [...] O imperialismo 
não gosta das culturas nacionais! E lá foram os 
nossos artistas para o porão da Bienal para 
completar as provas que os críticos e comentadores 
da exposição têm ventilado da fraqueza dos artistas 
brasileiros que não suportam o contraste com seus 
colegas europeus.112 

 

Às vésperas da II Bienal, realizada em 1953, Artigas voltou a polemizar e 

não mediu palavras para reprovar novamente as atitudes de Francisco 

Matarazzo Sobrinho, que, no manifesto de 1951, foi acusado de favorecer o 

fascismo. A Bienal de 1953 foi semelhante à primeira. Ao examinar o manifesto 

com o título �A Bienal é contra os artistas e o povo�, nota-se que Artigas pouco 

mencionou a Bienal. O escrito era um ataque particular ao diretor do evento. 

Em síntese, dizia o arquiteto: 
 

Estamos às vésperas de uma segunda Bienal de 
São Paulo. A propaganda bombástica que 
precedeu a primeira Bienal, repete-se agora 
integralmente nada de novo. A imprensa que 
guarda um silencioso criminoso ante o acordo 
militar que o governo deste nosso país acaba de 
celebrar com os EE.UU., acordo que na prática nos 
vende ao imperialismo ianque, é a mesma imprensa 
que inteira se deixa arregimentar a favor do 
�grande� movimento artístico liderado pelo Sr. 
Francisco Matarazzo Sobrinho. Não haveria nada 
demais que os jornais paulistas aderissem à 
propaganda da exposição; mas o que se passa não 
é isso. Estão arregimentados na sua grande 
maioria, isto é subvertem os acontecimentos, 
engavetam notícias de manifestações de artistas 
em relação à Bienal, mentem e falsificam os fatos. 
Ordens de Matarazzo que são evidentes sinais de 
fraqueza. Têm medo do debate e não confiam nos 
resultados. Pretendem convencer os artistas com 
prêmios, chantagem e ameaças, e o povo em geral 
com uma propaganda gigantesca. [...] Não é difícil 
compreender que o Sr. Matarazzo e todos os 
aliados do imperialismo no Brasil, desejam tão 
ardentemente ver os artistas brasileiros passados 
para o campo do abstracionismo. É que a arte 

                                                
112 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. 
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abstrata não versa os anseios populares, não versa 
aqueles problemas do povo para cuja solução é 
necessário destruir a clique imperialista que oprime 
nossa pátria e com a qual estão os interesses do 
Sr. Matarazzo e mais um ínfimo grupo de 
brasileiros. A arte abstrata é cara a estes 
reacionários porque isola os artistas brasileiros de 
todos os temas que sendo nacionais falam a 
linguagem do povo, hoje, pede liberdade e paz, 
pede a luta contra o imperialismo e seus 
serviçais.113 

 

A partir dos escritos de Artigas é possível observar que as Bienais 

tinham por iniciativa divulgar e ampliar o mundo das artes, mas, 

concomitantemente, estabeleciam um critério de seleção dos artistas 

estritamente rigoroso, chegando a ser anti-democrático e excludente. A 

inauguração da Bienal indicava a criação de mais um espaço em que o 

imperialismo norte-americano poderia intervir. Dessa forma, nem todo artista 

tinha acesso ao evento. Dava-se preferência à apresentação dos grandes 

nomes da arte que possuíssem produções em famosas galerias e em coleções 

particulares. 

 

Diante desse quadro, percebe-se que Artigas era um militante fiel ao 

PCB assumindo literalmente a posição radicalizada do partido: o nacionalismo, 

a campanha pró-soviética e o anti-americanismo, impresso no Manifesto de 

Agosto de 1950. 

 

Nem Frank Lloyd Wright foi isentado das observações criteriosas do 

arquiteto. No ensaio �Os Caminhos da Arquitetura Moderna�114, Artigas afirmou 

que os trabalhos de Wright não atendiam às necessidades das grandes 

metrópoles, que enfrentavam o rápido crescimento populacional e o aumento 

de áreas de segregação territorial, onde a infra-estrutura era reduzida ao 

mínimo. Na concepção de Artigas, Wright idealizava um projeto urbanístico 

                                                
113 Notícias de Hoje. A Bienal é Contra os Artistas e o Povo. São Paulo, 10 de maio de 1953. 
s/p. 
114 ARTIGAS, João B. V. �Os Caminhos da Arquitetura Moderna�. In: Revista Fundamentos. 
nº24, ano IV. São Paulo, janeiro de 1952. p.20-25. Reproduzido em ARTIGAS, João B. V. Op. 
cit., 2004. p.35-50. 
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irreal, em que os moradores tenderiam a viver isolados, cultuando os ideais da 

vida no campo. 

 

Os planos urbanísticos de Wright se resumem 
numa cidade-monstro a que se chama Broadacre 
City, espalhada na área de um país. Nela os 
vizinhos se olham de telescópio e se visitam de 
autogiro, tão separados podem estar entre si, 
vivendo em parte do trabalho agrícola e em parte 
de um trabalho industrial realizado dentro da casa 
própria. A isso chama, enfaticamente, 
descentralização da indústria, volta ao campo, luta 
contra a megalópole etc.115 

 

Segundo a teoria artística de Wright, a natureza e o homem são 

elementos indissociáveis e primordiais num projeto arquitetônico e de 

urbanização de uma cidade. Quando o arquiteto norte-americano começou a 

idealizar a Broadacre City (em 1932), acreditou que apenas esses dois 

elementos poderiam resolver os problemas urbanos, sem considerar o 

crescimento desordenado das cidades. O projeto tornou-se um grande 

subúrbio nos EUA. 

 

Nesse sentido, o que vale ressaltar na crítica de Artigas é o modo como 

Wright idealizava seus projetos urbanos. Contemplar a natureza e a aproximá-

la ao homem não resolveria os problemas sociais, num momento em que o 

mundo presenciava o crescimento das misérias urbanas. 

 

Ao realizar um retrospecto da arquitetura moderna, Artigas concluiu que 

esta era liderada por duas correntes distintas, ou melhor, por dois personagens 

da mitologia grega � Apolo e Dionísio �, que , a serviço da burguesia, 

apoderou-se da arte para torná-la uma arma de opressão. O primeiro, Apolo, 

representava a tecnologia e a cidade, ou seja, Le Corbusier. O segundo, 

Dionísio, simbolizava o romantismo e o campo, atuado pela figura de Wright. 

 

Com essa associação, Vilanova Artigas afirmava que Dionísio idealizava 

uma sociedade voltada ao passado, às questões medievais, enquanto Apolo 

                                                
115 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.40. 
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idealizava o fascismo. Dessa forma, as propostas de resolver o caos urbano e 

concretizar as moradias populares percorriam rumos cada vez mais distantes. 

Dizia Artigas: 

 

Os exemplos que foram citados são suficientes, 
entretanto, para ilustrar o objetivo deste artigo, que 
é fundamentalmente o de mostrar que a obra dos 
arquitetos exprime ideologicamente o pensamento 
da classe dominante � a burguesia. E ainda mais, 
que nas circunstâncias atuais da luta entre as duas 
classes � a burguesia e o proletariado � a 
arquitetura moderna tal como a conhecemos é uma 
arma de opressão, arma da classe dominante; uma 
arma de opressores, contra oprimidos.116   

 

Estas críticas realizadas a Wright e a Le Corbusier parecem que não 

foram suficientes. No artigo �Considerações sobre a arquitetura brasileira�117, 

escrito em 1954, Vilanova Artigas estendeu os ataques a Walter Gropius, 

considerando o arquiteto um fordista e um agente do imperialismo. Nota-se que 

Artigas, embebido da atmosfera ideológica e da hostilidade explícita em relação 

aos EUA, recusava acirradamente qualquer envolvimento do Brasil com os 

americanos. Isso indica que se o contexto histórico fosse outro, talvez Artigas 

tivesse poupado os mestres da arquitetura moderna. 

 

A atuação do arquiteto como redator da Revista Fundamentos 

evidenciou as suas insatisfações perante a instabilidade política do mundo e a 

guerra que combatia e denunciava incessantemente os projetos políticos de 

uma geração que contrariava os ideais americanos. Pode-se observar que 

Artigas abraçou a luta anti-imperialista, mas, em seus artigos, que 

correspondiam os objetivos da revista e do partido, nem sempre revelou uma 

análise profunda sobre os acontecimentos. 

 

Desse modo, Artigas manteve uma vida atribulada na década de 1950. 

Conciliou as atividades no PCB às suas funções como redator da revista 

Fundamentos e ao exercício profissional como arquiteto, mas, nesse momento, 

o militante convicto vivenciava um embate político-artístico. 
                                                
116 Ibidem. p.37. 
117 Ibidem. p.51-55. 
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No ano da morte de Stálin (1953), Artigas fez uma viagem à URSS, 

acompanhado por uma delegação de artistas e intelectuais filiados ao PCB, 

entre os quais Jacob Gorender, que presenciou a sua perplexidade quanto à 

arquitetura projetada naquele país. Segundo Gorender, Artigas teria afirmado 

que era uma arquitetura antiquada e de mau gosto.118 

 

Ao retornar ao Brasil, Artigas se afastou por um tempo das atividades do 

escritório de arquitetura. A visita à URSS abalou a sua postura estética e 

também política. A biógrafa Dalva Thomaz afirma que Artigas teria passado por 

uma crise profissional e política. Em síntese: 
  

Segundo Artigas, aqueles anos tinham sido muito 
difíceis porque ele não sabia mais como projetar. 
Que a sua experiência na URSS, diante das formas 
do realismo socialista, o teria confundido a tal ponto 
que não sabia mais que rumo tomar. Além disso, 
como um militante do PCB, teria tomado 
conhecimento nessa viagem daquilo que só foi 
divulgado ao mundo ocidental alguns anos depois: 
os métodos de força utilizados por Stálin na 
implantação e manutenção de sua proposta política 
dentro da URSS.119 

 

Vale acrescentar que as polêmicas no interior do PCB intensificaram 

essa crise. Nesse período, Artigas foi pressionado pelo secretário Diógenes 

Arruda, da organização do Comitê Central, a abandonar os parâmetros da arte 

moderna, pois não condiziam com a realidade social brasileira e muito menos 

com os ideais do partido, que considerava este estilo incompatível com o 

projeto nacionalista popular defendido em agosto de 1950. 

 

O Partido Comunista começou a ter de tomar 
posições em relação à cultura. Cometeu asneiras 
lastimáveis que todos nós conhecemos por 
intermédio do Sr. Arruda dando ordens de como é 
que Jorge Amado devia escrever os seus romances 
[...]. Contudo, quando a questão chegou ao 
universo da arquitetura, aí as coisas ficaram graves: 
e aonde é que nós tivemos de ir, na década de 50, 
depois do período do culto à personalidade? Ao 
realismo socialista e construir os �bolos de noiva� 

                                                
118 THOMAZ, Dalva. Op.cit., 1997. p.208. 
119 Ibidem. p.209. 
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que a arquitetura soviética fazia naquele tempo ou 
então inventar uma cultura nacional que fosse cópia 
do barroco [...].120 

 

Segundo Marcelo Ridenti121, essa prática de arbitrariedade no 

tratamento com os militantes era muito comum na história do PCB nos anos 50, 

devido ao ápice das idéias stalinistas.122 Após a morte de Stálin, o PCB iniciou 

algumas mudanças em suas convicções partidárias, resultando na saída de 

muitos militantes e intelectuais, que passaram a integrar o Partido Comunista 

do Brasil � PC do B. A fragmentação do partido, os conflitos resultantes de 

divergências ideológicas e as pressões políticas nacionais e internacionais 

foram determinantes para o enfraquecimento do PCB. Tais problemas, entre 

outros, impediram a sua permanência no centro da atividade política, 

enfraquecendo o seu papel na sociedade brasileira. 

 

Dentre as questões supracitadas, pode-se perceber que, a partir do 

momento em que Artigas iniciou a militância no PCB, o seu ideal político 

sobressaiu ao artístico, o que dificultou o processo criativo em alguns 

momentos de sua carreira no escritório. Isso foi apenas um passo para o 

desencadeamento da sua crise profissional. A esse respeito, dizia Artigas: 

 

[...] se você tiver que olhar para a minha 
manifestação arquitetônica, mesmo a partir de 40, 
verá que eu exprimi nela uma revolta contra a 
iniqüidade das posições que se ofereciam para o 
intelectual de participar nesse meio. Ou dobra-se a 
cabeça ou então convive-se com um conjunto de 
desaforos e opressões e ordens e comandos etc. 
Então um amigo mais uma vez me disse: �Mas você 
revela mágoa nas suas coisas�. Com sinceridade, 

                                                
120 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.209. 
121 RIDENTI, Marcelo. Em Busca do Povo Brasileiro - Artistas da revolução, do CPC à era da 
tv. São Paulo: Editora Record, 2000. p.70. 
122 Para as alas mais sectárias do partido, era preciso reconhecer e valorizar a arte e a cultura 
popular, calcada nos ideais do realismo socialista, que entrou em vigor na URSS desde a 
ascensão de Stálin. Essa corrente acreditava que as manifestações artísticas deveriam ter um 
compromisso primeiro com a educação e a formação das massas, para o socialismo em 
construção na URSS. Valorizava os operários e os camponeses, além de condenar a arte 
abstrata, considerada expressão máxima do capitalismo. Em contrapartida, o realismo 
socialista tornou-se, em pouco tempo, instrumento político nas mãos de Stálin, que tinha a 
função de glorificar o sistema soviético, bem como vangloriar sua imagem como o homem 
sábio e justo acima de tudo e de todos. AMARAL, Aracy. Arte pra quê? São Paulo: Editora 
Nobel, 2003. 
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revelo, tenho mesmo uma posição meio magoada 
em relação à minha biografia de artista brasileiro 
[...]. E que também é duas vezes, ou dez, ou vinte 
vezes mais difícil para mim [...] achar uma posição 
que justifique a tomada de posição do lado da 
arquitetura enquanto arte moderna, porque até que 
ponto isso se integra paralelamente as melhores 
aspirações do nosso povo? Vamos supor, isso me 
levou a tomar também posições políticas, essa 
coisa toda. Eu me orgulho disso de alguma 
maneira, muito embora essas correlações com os 
resultados do meu trabalho me decepcionaram às 
vezes, profundamente, pela incapacidade que 
tenho de compreender se de fato as coisas que 
faço têm o significado que queria que tivessem [...]. 
Para mim é difícil, extremamente difícil, me 
satisfazer, me sentir, como se diz, sentir realizado 
por qualquer coisa que tenha feito! É uma espécie 
de realização pelo contrário, é uma espécie de 
realização dialética pelo contrário! Vai lá, olha, acha 
bonito, e passa à posição de espectador, que esta é 
realmente a que me encanta e que me satisfaz: 
quando alguma coisa minha merece alguma 
consideração. No mais, acho tudo uma porcaria.123 

 

Durante os anos 50, o arquiteto participou de várias discussões sobre o 

futuro das artes e da cultura, num momento em que havia uma acirrada disputa 

política no mundo. Até mesmo os conceitos modernos na arte e na arquitetura 

entraram nesse embate. De acordo com a crítica capitalista, os preceitos 

modernos tinham um teor revolucionário e, conseqüentemente, eram 

patrocinados pelo comunismo, que se alastrava em várias partes do mundo. 

Por outro lado, os comunistas afirmavam que a veia moderna na arte surgiu 

com os ideais de transformação social elegidos pela Revolução Soviética, mas 

não teria correspondido ao seu propósito, pois foi apropriada pela burguesia 

capitalista, a fim de afastá-la da causa popular. 

 

Esse dilema esteve presente na vida profissional de muitos arquitetos. 

Diante desse choque ideológico gerado pela Guerra Fria, Artigas chegou a 

questionar: �Onde ficamos? Ou: que fazer? Esperar por uma nova sociedade e 

continuar fazendo o que fazemos, ou abandonar os misteres de arquiteto, já 

                                                
123 Em 1979, Vilanova Artigas concedeu um depoimento à professora da FAU/Santos Lena 
Coelho Santos. O material foi publicado pela revista Projeto, em 1988, sob o título: 
�Fragmentos de um discurso complexo�. 



 88 

que eles se orientam numa direção hostil ao povo, e nos lançarmos na luta 

revolucionária completamente?�. 

 

Após o seu período de revisão artística e política, Vilanova Artigas 

concluiu que somente as mudanças nas estruturas sociais e políticas poderiam 

trazer à arquitetura soluções para o equilíbrio entre forma e conteúdo, beleza e 

finalidade.124 Dessa forma, não fazia sentido saber quem tinha razão no 

embate artístico travado entre os comunistas e os capitalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.195. 
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2.3 � DESDOBRAMENTOS DA MILITÂNCIA POLÍTICA 

 

Superado o período de crise profissional e política125, Artigas intensificou 

o seu trabalho no escritório, devido ao aumento do número de projetos. Entre 

os anos de 1958 a 1964, desenvolveu aproximadamente sessenta trabalhos de 

arquitetura e urbanização. As atividades políticas no PCB não foram 

interrompidas, ao contrário do trabalho na redação da Fundamentos, que foi 

descontinuada em 1956 por motivos políticos e pelo desgaste dos seus 

conteúdos. 

 

Como professor e um dos fundadores da FAUUSP, Artigas empenhou-

se na elaboração da reforma curricular do curso de arquitetura, apresentada 

pela primeira vez no Fórum de 1962.126 Em 1963, foi convidado para ser o 

relator e representante da América Latina no VII Congresso da União 

Internacional dos Arquitetos, realizado em Havana - Cuba. Neste evento, foram 

discutidos alguns parâmetros para a concretização da arquitetura moderna em 

países em desenvolvimento. O arquiteto possuía uma grande admiração pelos 

revolucionários cubanos, que foi intensificada quando Artigas soube que estes 

liam os artigos da Fundamentos. No ano anterior, Artigas fez uma rápida 

viagem pela China, acompanhado por um grupo de arquitetos brasileiros.  

 

Desde a superação da crise profissional, Artigas desfrutava as 

oportunidades que surgiam em sua carreira, a prosperidade do escritório e a 

intensa participação nas atividades acadêmicas. Tal desfrute só foi 

interrompido com os novos rumos políticos estabelecidos no país em 1964.  

 

                                                
125 A sua retomada profissional foi marcada pela publicação do texto �Revisão crítica de 
Niemeyer�, no qual Artigas apoiou a postura do arquiteto carioca quando este realizou uma 
auto-avaliação dos seus objetivos profissionais, pois, em muitas ocasiões, sacrificou o alicerce 
social da arquitetura, agindo como construtor, visando apenas a quantidade e originalidade dos 
trabalhos. Neste ensaio, Artigas complementou a posição crítica de Niemeyer ao afirmar que, 
freqüentemente, os arquitetos agem como se fossem especialistas da engenharia. 
126 No Fórum de 1962, foram discutidos temas como a reforma da grade curricular do curso de 
arquitetura, o fim das cátedras que seriam substituídas por departamentos, a introdução da 
disciplina de Comunicação Visual e Desenho Industrial e a criação da nova sede da FAU na 
Cidade Universitária. O objetivo dessa reforma era capacitar os arquitetos paulistas em relação 
aos problemas de pesquisa arquitetônica e de planejamento urbano da cidade. ARTIGAS, João 
B. V. Op. cit., 2004. p.168. 
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Com o golpe militar de 31 de março de 1964, os tanques de guerra e os 

manifestantes passaram a ser os destaques das principais cidades brasileiras. 

Em pouco tempo, os militares tomaram o poder e, antes mesmo do general 

Humberto de Alencar Castelo Branco assumir a presidência, decretaram, em 9 

de abril, o primeiro Ato Institucional, que deveria ser o único. 

 

Para os gestores da ditadura, o Ato Institucional era a fórmula para 

assegurar pleno poder ao presidente e reestruturar o país via Poder Executivo 

com o intuito de �restaurar� a democracia livre da corrupção e do comunismo. A 

instauração do AI-1 aposentou funcionários públicos, cassou mandatos e 

suspendeu os direitos políticos por dez anos. 

 

Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o 
processo revolucionário, decidimos manter a 
Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, 
apenas, na parte relativa aos poderes do 
Presidente da República, a fim de que este possa 
cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem 
econômica e financeira e tomar as urgentes 
medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, 
cuja purulência já se havia infiltrado não só na 
cúpula do governo como nas suas dependências 
administrativas.127  

 

Nesse momento, a instabilidade política ameaçava também as 

instituições de ensino. As universidades brasileiras tornaram-se as maiores 

exportadoras de intelectuais e cientistas do país. A USP e a Universidade de 

Brasília - UnB foram consideradas os maiores focos de concentração de 

subversivos. Para os militares, as demissões e as aposentadorias compulsórias 

resolveriam o problema da subversão; ou seja, era preciso institucionalizar o 

controle ideológico no meio acadêmico. 

 

Na USP, o reitor Gama e Silva, professor da tradicional Faculdade de 

Direito, era considerado um dos maiores apoiadores do golpe militar. Gama e 

Silva instituiu uma forte ação repressiva no interior da universidade, segundo o 

                                                
127 Ato Institucional nº 1. Diário Oficial da União de 10 de abril de 1964, republicado em 11 de 
abril de 1964, por ter saído com incorreções. 
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relatório produzido pela Associação dos Docentes da USP, posteriormente 

intitulado O Livro Negro da USP128: 

 

[...] Muito mais grave, do ponto de vista da 
integridade da instituição, foi o estabelecimento, 
pelo Reitor, de um mecanismo interno de �caça às 
bruxas�, reunindo, na própria Universidade, um 
grupo que buscava, na ligação direta com os 
órgãos de segurança, realizar um expurgo pautado 
sobre critérios pessoais de �pureza revolucionária� 
e feito sob medida permitir aos setores 
conservadores o monopólio do poder na USP. Com 
efeito, o Reitor Gama e Silva nomeou uma 
comissão especial para investigar atividades 
�subversivas� na USP, formada pelos professores: 
Moacyr Amaral dos Santos, da Faculdade de 
Direito, Jerônimo Geraldo de Campos Freire, da 
Faculdade de Medicina e Theodoreto I. de Arruda 
Souto, da Escola Politécnica. Esses representantes 
das �grandes escolas� eram todos elementos de 
confiança do Reitor.129 

 

Posteriormente, o jornal Folha de São Paulo publicou o artigo �Dedo 

Duro na USP�, ressaltando que a Universidade de São Paulo havia instalado 

uma comissão de professores renomados que aplicavam as medidas do Ato 

Institucional.130 O próprio reitor afastou da instituição cerca de 52 pessoas, 

entre professores, funcionários e alunos. Para justificar a adoção da medida, 

dizia-se que seria preciso afastar as infiltrações de idéias marxistas e 

subversivas da universidade. 

 

Vilanova Artigas131 foi um dos primeiros a integrar a lista de docentes 

afastados, em 1964. Inicialmente, foi atribuída ao arquiteto a acusação de ser o 

                                                
128 Em 28 de junho de 1978, a Associação dos Docentes da USP formou uma comissão com a 
incumbência de desenvolver um relatório pela reintegração de professores, cientistas e 
funcionários à universidade. Este parecer era parte da documentação utilizada durante o 
Congresso do Comitê Brasileiro de Anistia, realizado em novembro de 1978, publicado no mês 
seguinte pela Adusp. Para o Professor Florestan Fernandes, aposentado compulsoriamente em 
1969, o lançamento do Livro Negro da USP representou mais um passo de uma luta política: �É 
a luta da Universidade por sua autonomia, pelo trabalho crítico, pela revolução democrática no 
Brasil�. Cf. O Estado de São Paulo. Livro Negro: as punições na USP. São Paulo, 17 de 
dezembro de 1978, s/p. 
129 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA USP. O Livro Negro da USP: o controle ideológico na 
universidade. São Paulo: Adusp, 1978. p.14-15. 
130 Folha de São Paulo. Dedo Duro na USP. São Paulo, 26 de julho de 1964. s/p. 
131 Para Artigas, a sua cassação não foi algo imprevisto, pois acompanhava com atenção a 
crise que assolava o país nos últimos meses do governo de João Goulart e os momentos que 
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responsável pela implementação de disciplinas voltadas à arte e à estética no 

curso de arquitetura. Vale ressaltar que, nos anos 60, a FAU passou por um 

momento de reforma curricular132 e toda a discussão em torno da nova 

proposta de ensino era realizada por meio do Fórum, uma assembléia anual 

que reunia professores e alunos para discutir o processo de formação dos 

arquitetos, a avaliação das práticas pedagógicas e a revisão do plano de 

ensino da faculdade. Engajado na reforma, o professor Artigas não era bem 

visto entre alguns colegas da universidade. Além disso, seu ativismo político no 

PCB intrigava ainda mais a academia. 

 

Os professores, a maioria deles da Politécnica ou 
por ela nomeados, consideravam-me uma espécie 
de ovelha negra, meio perigoso. Nesse período 
acabei assumindo posições políticas à esquerda, 
com as quais eles não ficaram muito contentes. 
Passei a ser perseguido, não só como arquiteto, 
mas como um político perigoso que queria fazer a 
Revolução através da escola.133 

 

Alguns meses após o golpe militar, foi criado, em junho de 1964, o 

Serviço Nacional de Informações - SNI, idealizado pelo general Golbery do 

Couto e Silva, com o objetivo de captar informações para combater a 

subversão que se alastrava pelo Brasil. A espionagem e as ameaças eram 

alguns dos métodos utilizados pelos agentes do Serviço. Suspeitos de 

                                                                                                                                          
antecederam o golpe. Em 13 de março de 1964, Jango anunciou as reformas de base num 
grande comício realizado na Praça da República, no Rio de Janeiro, conhecido posteriormente 
como o Comício da Central do Brasil, que reuniu cerca de 150 mil pessoas. O comício foi 
transmitido pelas rádios. Artigas e alguns amigos ficaram atentos aos informes. Ao final da 
transmissão, o arquiteto afirmou preocupado: �É uma barbaridade! O governo está acuado, 
estão desesperados. Não vai dar certo!�. De certa forma, a preocupação de Artigas fazia 
sentido. Dezoito dias após o comício na Central do Brasil, os militares tomaram o poder. Cf. 
ARTIGAS, Rosa; OHTAKE, Rui (coords.). Op. cit., 2003. p.251. 
132 A reforma curricular iniciada em 1962 foi interrompida várias vezes por questões políticas no 
interior da academia. Todas as propostas de reforma no ensino foram discutidas até 1965, 
quando o engenheiro elétrico Pedro Moacir do Amaral Cruz assumiu a direção da faculdade. 
Este interrompeu as diretrizes e defendeu a idéia de instaurar as disciplinas técnicas presentes 
nos cursos de engenharia da Poli, pois as disciplinas voltadas para as teorias artísticas e 
estéticas, para ele, eram apenas artesanato. Em meio às discussões e às polêmicas, a 
faculdade foi fechada temporariamente e o diretor afastado. O arquiteto Ariosto Mila assumiu a 
direção, iniciou o projeto de Artigas na construção do novo edifício da FAU, na cidade 
universitária, e estabeleceu novamente as reformas do ensino. Cf. FIORI, Pedro A. Arquitetura 
Nova - Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Ed. 
34, 2002. p.91. 
133 FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Op. cit., 1997. p.26. 
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subversão, Artigas e a sua família passaram a ser vigiados, conforme relata a 

historiadora Rosa Artigas, filha do arquiteto: 

 

[...] um casal de investigadores que fingiam 
namorar dentro de um Volkswagen azul escuro 
passou a vigiar a casa da família. Revezavam, à 
noite, com um agente gordo que vinha em outro 
carro verde. O �material subversivo� � jornais, 
ilustrações e gravuras de Virgínia, cartazes, papéis, 
correspondência � foi jogado num poço desativado, 
no jardim dos fundos da Casinha. Os livros 
�suspeitos� iam sendo retirados embaixo do tapete 
da perua DKW, aos poucos, quando Virgínia 
passou a levar os filhos para escola. Em Santo 
Amaro, na porta do colégio, os livros eram retirados 
por uma mãe de santo, indicada por uma amiga. 
Pela solidariedade dessa mulher, quase 
desconhecida, foi possível preservar boa parte da 
biblioteca de Artigas.134 

 

O fato de Vilanova Artigas ter sido militante do PCB contribuiu para 

acelerar o decreto de sua prisão. O arquiteto permaneceu doze dias detido na 

guarnição do Exército, sediada no Parque D. Pedro II. Em 16 de setembro de 

1964, o jornal Última Hora noticiou a sua libertação com a seguinte manchete: 

�Artigas já Solto: Terror Não Pode Deter o Progresso�. 

 

Em outubro do mesmo ano, Artigas foi novamente indiciado pela junta 

militar, que decretou a sua prisão preventiva. O arquiteto foi acusado porque 

seu nome estava em uma das cadernetas135 de Luiz Carlos Prestes, 

apreendidas pela polícia. A investigação desse documento durou seis meses e 

aproximadamente 74 membros do partido foram convocados para responder 

ao inquérito. 

 

Dessa vez, Artigas deixou o país e decidiu exilar-se com a família no 

Uruguai, permanecendo em Montevidéu por alguns meses. Mesmo no exílio, o 

professor Artigas foi escolhido para ser o paraninfo dos formandos da FAU. 

                                                
134 ARTIGAS, Rosa; OTHAKE Ruy (coords.). Op. cit., 2003. p.252. 
135 As cadernetas de Luiz Carlos Prestes foram apreendidas em uma casa no bairro da Vila 
Mariana, em São Paulo. No total, 19 cadernetas ou 3.426 páginas manuscritas foram anexadas 
no processo 271/64. CHILCOTE, Ronaldo H. Op. cit., 1982.p.143. 
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Enviou o discurso aos estudantes e nas entrelinhas manifestou a sua 

indignação quanto aos problemas políticos que assolavam o país. 

 

Entretanto, hoje, o Brasil expulsa os seus quadros 
de pesquisa e de ensino, condena-o pela audácia 
revelada de terem desfrutado a liberdade de que 
dispunham na troca de idéias sobre os destinos da 
pátria. Se conquistamos, como creio, com a ação 
que temos desenvolvido, o direito de influir nos 
destinos da nacionalidade, cabe-nos resguardar 
esta conquista, envidando todos os esforços para 
assegurar a irreversibilidade dos caminhos já 
palmilhados e restabelecer o clima de liberdade que 
nos permitiu dar os passos que temos dado. [...] 
Estudantes de ontem e arquitetos de hoje, tendes 
tradições de patriotas. Não haveis de desfalecer, 
isolados, das duras lutas que trava nosso povo para 
construir uma pátria livre e independente. 
Construireis os monumentos que comemorarão a 
sua vitória.136 

 

Ao retornar para o Brasil, Artigas permaneceu na clandestinidade até 

que o pedido de habeas corpus foi aceito, permitindo que o arquiteto 

respondesse o processo em liberdade. Sua atuação no escritório e suas 

atividades acadêmicas foram, então, paralisadas. Enquanto aguardava o 

processo, contou com a solidariedade de amigos do Grêmio da FAU e de 

alguns colegas da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, que promoveram 

um abaixo-assinado solicitando a sua absolvição. O exercício do magistério foi 

reiniciado em 1967. 

 

Vilanova Artigas ficou temporariamente impossibilitado de atuar no 

escritório. Nos dois anos em que esteve na clandestinidade, 1965 e 1966, o 

arquiteto elaborou apenas um projeto, a casa de seu amigo Manoel Antonio 

Mendes André. A casa, situada no bairro da Vila Mariana (SP), foi projetada no 

período em que Artigas respondia ao Inquérito Policial Militar.137 Nesse 

momento, sua residência ainda permanecia sob vigilância e Artigas sofria as 

ameaças do Comando de Caça aos Comunistas - CCC. 

                                                
136 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.84-85. 
137 Nesse momento, projetar ainda era uma atividade lícita, até que se provasse o contrário. A 
casa conhecida como Mendes André foi resultado de uma parceria com o engenheiro Mário 
Franco, que assessorou Artigas na articulação do aço e do concreto armado, unindo tecnologia 
e arquitetura. 
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A militância política de Artigas estava conturbada, visto que, após o 

golpe, o PCB foi fortemente atingido, tendo muitos de seus militantes presos. 

Entretanto, outra questão preocupante era acerca dos embates ideológicos no 

PCB, que acentuavam a fragilidade do partido, cujo interior compreendia dois 

segmentos: aqueles que apoiavam Prestes, contrários a uma ação 

efetivamente violenta; e aqueles que seguiam os ideais de Carlos Marighella, 

defendendo a luta armada em busca do caminho revolucionário. Este confronto 

custou ao PCB a perda de importantes dirigentes, tais como Carlos Marighella, 

Jover Telles, Mário Alves de Souza Vieira, Joaquim Câmara Ferreira, Miguel 

Batista, Apolônio de Carvalho e Jacob Gorender. 

 

Em 1967, Marighella foi expulso do PCB e fundou a Ação Libertadora 

Nacional - ALN. Seguiram com ele os arquitetos e professores da FAU Sérgio 

Ferro e Rodrigo Lefèvre. Vilanova Artigas não concordava com a guerrilha e se 

manteve a favor de Prestes, permanecendo no Partido. 

 

O conflito político entre Artigas e o Grupo da Arquitetura Nova138 

estendeu-se na academia, principalmente na discussão sobre o 

desenvolvimento da arquitetura moderna. O debate intensificou-se no Fórum 

de 1968, realizado na própria FAU. Nessa assembléia, houve um confronto; de 

um lado estava Artigas, que propunha uma arquitetura com caráter 

desenvolvimentista, associado a novas tecnologias, e do outro lado estava o 

Grupo da Arquitetura Nova, que contrariava a posição do mestre e defendia a 

tese de que não poderia haver desenvolvimento na arquitetura moderna se os 

canteiros de obras mantivessem a intensa desvalorização e exploração da 

                                                
138 Os arquitetos Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império compunham o Grupo da 
Arquitetura Nova. Formaram-se pela FAUUSP e, em seguida, tornaram-se professores dessa 
mesma faculdade. Sérgio Ferro teve uma vida atribulada na militância política; passou pelo 
PCB, ALN e por último na VPR; foi preso pelo regime militar, tendo que exilar-se na França, em 
Grenoble. Montou um ateliê de pintura e atualmente dedica-se às artes plásticas. Rodrigo 
Lefèvre, antes mesmo de graduar-se em arquitetura, realizava projetos em parceria com 
Sérgio Ferro. Também foi militante do PCB e, em 1967, seguiu Marighella e Sérgio Ferro na 
ALN. Realizou alguns cenários e figurinos com Flávio Império e, em 1962, foram contemplados 
com o prêmio Saci, com a peça Todo Anjo é Terrível. Ficou um ano preso pelo regime militar. 
Flávio Império ficou conhecido pelas instalações e cenografias do Teatro Arena e do Teatro 
Oficina. Projetou os cenários dos espetáculos Morte e Vida Severina, Arena Conta Zumbi e 
Roda Viva, entre outras peças importantes dos anos 60. Ver: ARANTES, Pedro F. Arquitetura 
Nova - Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Ed. 
34, 2002. 
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mão-de-obra civil. O racha ideológico chegou ao extremo na faculdade e no 

partido. 

 

Vi rapazes, em 68, tentarem seguir a luta armada. 
Eu os impedi, apesar de ter transformado alguns 
deles em meus inimigos. Mas tenho a impressão de 
que, com isso, salvei uma centena de jovens que 
hoje, estariam nas listas dos desaparecidos 
políticos do período da repressão. Isto está no meu 
coração como a melhor contribuição política que dei 
à juventude de minha pátria.139 

 

Enquanto o PCB tentava minimizar os conflitos internos, outros grupos 

que se opunham ao regime militar � tais como os movimentos estudantis, dos 

trabalhadores e instituições postas na ilegalidade � tomavam fôlego. Os grupos 

da luta armada, como a ALN, deram início às suas primeiras ações, entre as 

quais a explosão da bomba no consulado americano, em São Paulo. A 

Vanguarda Popular Revolucionária - VPR também participou de um atentado à 

bomba, explodindo o Quartel General do II Exército. Concomitantemente, 

ocorriam as greves operárias em Contagem (MG) e em Osasco (SP). 

 

Enquanto aguardava o processo em liberdade, em 1967, Artigas 

dedicava-se à elaboração do projeto residencial da demógrafa Elza Salvatori 

Berquó, que também foi aposentada pelo AI-5. Artigas realizou o desenho da 

casa como um arquiteto-presidiário, conforme ele próprio relatou. Por isso, esta 

obra era a concretização de um protesto às condições culturais e políticas que 

se vivia naquele momento.140  

 

A casa de Elza Berquó foi projetada combinando o refinamento técnico 

com a linguagem artística Pop Art.141 O diferencial desse projeto é a 

sustentação da casa, feita com troncos de árvores ao invés de pilares de 

concreto. Os troncos compõem o cenário da residência como se fossem partes 

do  jardim  de  inverno.  Para não comprometer as estruturas da edificação, sua  

                                                
139 THOMAZ, Dalva. Op. cit., 1997. p.317. 
140 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.211. 
141 O movimento artístico Pop Art teve início nos anos 50 e atingiu seu auge na década de 
1970, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Essa linguagem artística fundamenta-se 
pelo uso intenso de imagens da sociedade de consumo e da cultura popular. 
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planta é livre; assim, as paredes podem ser removidas. O pavimento da casa é 

composto por diferentes revestimentos � pedras, madeiras, ladrilhos e 

cerâmicas �, no intuito de demonstrar que os fragmentos de materiais podem 

formar uma composição artística. 

 

Eu disse a Elza: �Vou fazer para você uma casa 
meio espanhola, com um jardim no meio�. E que 
fosse ainda com influência meio chinesa no jeito 
assim de botar um pau pra apoiar no concreto 
armado [...]. Tudo que a tecnologia trouxe até 
aquela época, como rigor de comportamento, nada 
mais era que uma pretensão de formular um mundo 
que nada tem que ver com aquilo e eu podia fazer 
uma coluna até com um pau torto que eu mandei 
cortar na própria mata da Chácara Flora prá botar lá 
[...] não é brincadeira.142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Imagem 3                                                                Imagem 4 

 

Interior da Casa Elza Berquó � Chácara Flora (SP). 
 

 
 

                                                
142 Entrevista ao pesquisador Eduardo Jesus Rodrigues e à arquiteta Marlene Yurgel, em 
novembro de 1978. Cf. SANTOS, José L. Telles dos (org.). Op. cit., 1998. p.11. 
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         Imagem 5 
 

         Corte longitudinal da casa Elza Berquó. 
 

A intenção do arquiteto ao construir essa casa era manifestar suas 

indignações políticas e mostrar as possibilidades da arte, valorizando 

elementos presentes em construções populares. 

 

Quando estava construindo essa casa, o mestre de 
obras, um homem inteligente e rude, disse: - 
�Doutor, essa casa que o senhor está construindo 
parece casa do povo. A casa que a gente fazia lá 
na Bahia.� Ele sentiu a organização, meio 
desorganizada, que não era a casa elitista. Era 
igualzinha a uma desordem com a qual é possível 
construir a casa popular. Me senti compreendido e 
capaz de usar uma linguagem que o meu pedreiro 
sempre entende, de uma maneira ou de outra.143 

 

Nesse ínterim, o general Artur Costa e Silva já havia tomado posse da 

presidência, apoiado pelos militares da linha dura. A partir de então, o 

presidente fez com que a ditadura se consumasse e atingisse o seu auge. Em 

13 de dezembro de 1968, Costa e Silva fechou o Congresso e instituiu o AI-5. 

Este concedia ao presidente poder ilimitado e extinguia o hábeas corpus. 

Assim, rapidamente, estabeleceu-se uma intensa política de prisão e cassação 

de líderes estudantis, operários, professores, políticos e também militares. O 

artigo 6º, parágrafo 1º, do AI-5 indicava que: 

  

                                                
143 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.229. 
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O Presidente da República poderá, mediante 
decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em 
disponibilidade quaisquer titulares das garantias 
referidas neste artigo, assim como empregados de 
autarquias, empresas públicas ou sociedades de 
economia mista, e demitir, transferir para reserva ou 
reformar militares ou membros das polícias 
militares, assegurados, quando for o caso, os 
vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo 
de serviço.144 

 

O ciclo de cassações e a perda de direitos políticos foram reforçados 

com a prática da censura aos meios de comunicações e com a tortura como 

um dos métodos de coerção. 

 

Após o AI-5, a USP retomou a prática das cassações. Nesse momento, 

a universidade era administrada pelo vice-reitor Hélio Lourenço de Oliveira, 

uma vez que o reitor Gama e Silva tirara licença para exercer o cargo de 

Ministro da Justiça. O vice-reitor havia retomado o processo de discussão da 

reforma universitária em busca da democratização. 

 

Com a promulgação do AI-5, a universidade foi novamente atingida e, 

num documento expedido em 25 de abril de 1969, foram aposentados 42 

profissionais, dentre eles os professores Florestan Fernandes, Jayme Tiomno e 

João Batista Vilanova Artigas. A aposentadoria foi assinada pelo reitor Gama e 

Silva, junto com o presidente da República e o ministro Tarso Dutra. 

 

O vice-reitor Hélio Lourenço de Oliveira protestou contra as medidas e 

teve como resposta a sua própria aposentadoria e o afastamento de mais 23 

professores, entre eles Caio Prado Júnior, Elza Salvatori Berquó, Fernando 

Henrique Cardoso, Octávio Ianni, Paula Beiguelman, entre outros intelectuais. 
 

Assim, em certo dia de abril de 1969 foram 
aposentados na USP, mediante a aplicação do AI-
5, os professores Jayme Tiomno, Florestan 
Fernandes e Vilanova Artigas. Responsável pela 
reitoria, expedi no dia seguinte um telex ao ministro 
da Educação, nos termos mais protocolares, 
solicitando sua intercessão no sentido de obter a 

                                                
144 Ato Institucional nº 5. Diário Oficial da União, de 13 de dezembro de 1968. 
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reconsideração desse ato do governo federal. Essa 
mensagem não era uma esperança, era um gesto. 
Era a incorformação da Universidade. O telex de 
retorno, subscrito pelo ministro, era quase um 
desafio: apenas indagava a opinião do reitor em 
exercício �sobre se são justos ou não quanto aos 
fundamentos ideológicos e de defesa do regime 
atos de aposentadoria de professores dessa 
Universidade expedidos pelo Governo Federal�. 
Cheguei a formular mentalmente minha resposta: 
com certeza, o que sabia era que os professores 
atingidos eram, nos campos da Física, da 
Sociologia e da Arquitetura, figuras exponenciais 
que as universidades mais importantes e autênticas 
ambicionaram ter em seus quadros. Mas não tive 
tempo para redigi-la. No mesmo dia � no mesmo 
fim de tarde, precisamente � divulgavam-se muitas 
outras aposentadorias na USP, com base no AI-5. 
Entre elas estava o meu nome.145  

 

Portanto, o AI-5 intensificou os métodos de opressão promulgados em 

1964. Além das cassações de mandatos, das censuras e dos confiscos de 

bens particulares, a prática da tortura � a pior das marcas da ditadura militar � 

se tornava ainda mais evidente. Como afirmava Elio Gaspari, o AI-5 revelou a 

prática da ignorância.146 Num retrospecto sobre os fatos ocorridos no período 

militar, Artigas afirmou: 

 

O que o golpe de 64 fez, com a censura, foi nos 
espalhar. Perdemos nossa unidade. Meu trabalho 
como homem de ensino foi podado da noite para o 
dia. O diretor da FAUUSP liquidou tudo o que 
existia desde a reforma de 62, e as coisas foram a 
tal ponto � enquanto seja uma anedota quase 
indigna � que fui obrigado a modificar meu projeto 
para o edifício da FAU para incluir a câmara escura 
do Departamento de Fotografia junto da Diretoria a 
fim de que o diretor pudesse vigiar o 
comportamento dos moços e das moças lá dentro. 
[...] A Faculdade de Arquitetura era a menor escola 
da Universidade e por que dela se tiram três 
homens? Fiz uma teoria em torno disso para me 
consolar: a FAU era a única escola de arte da 
Universidade, e a idéia de arte para o movimento 
de 64 tinha uma conotação subversiva. Quer dizer, 
o artista é essencialmente um rebelde e, na 
rebeldia, serve à subversão. Foi na música popular 

                                                
145 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA USP. Op. cit., 1978. p.47. 
146 GASPARI, Elio. �A construção�. In: A Ditadura Envergonhada. São Paulo: Cia das letras, 
2002. p.237-362. 
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brasileira, em todos os aspectos das artes plásticas, 
no teatro, que a cultura encontrou canais para dizer 
que era contra o bestialógico que havia se difundido 
naquela época.147 

 

O afastamento de Artigas da FAU já era fato consumado, não havia 

maneiras de revogar o processo. Desse modo, o arquiteto passou a dedicar-se 

ainda mais às atividades do escritório. Ao presenciar o crescimento e a 

modernização do Brasil com o milagre econômico, aderiu às iniciativas do 

governo para a construção de escolas, conjuntos habitacionais, entre outras 

obras estatais. Durante os vinte anos do período militar, elaborou cerca de 

noventa obras públicas financiadas pelo próprio governo que o perseguia. 

 

Artigas recebeu vários prêmios e foi homenageado pelos trabalhos 

desenvolvidos. No entanto, isso não o satisfazia, voltar a lecionar na FAUUSP 

era a sua grande ambição. Em 1972, o arquiteto recebeu o prêmio Jean 

Tschumi148 pelos trinta anos de atividades acadêmicas e por sua contribuição 

no desenvolvimento do programa de ensino do curso de arquitetura da FAU. 

 

O ano de 1979 foi marcado por algumas conquistas da democracia, tais 

como a abertura política e o início da anistia de presos e exilados. Nesse 

ínterim, Artigas retornou à FAUUSP, ao lado de Paulo Mendes da Rocha e Jon 

Vergareche Maitrejean, para receber as homenagens dos alunos e retomar as 

atividades acadêmicas. Contudo, houve resistências por parte dos grupos mais 

conservadores da universidade.149 

 

No dia da reintegração, Artigas afirmou que não tinha muitas 

expectativas para reassumir seu cargo na universidade, mas mostrou-se 

entusiasmado com o seu retorno: 

                                                
147ARTIGAS, João B. V. �A função social do arquiteto�. In: Caminhos da Arquitetura. São Paulo: 
Cosac & Naify, 1999. p.166. 
148 O prêmio leva o nome de um arquiteto suíço falecido em 1971 e é concedido pela União 
Internacional dos Arquitetos - UIA ao profissional que propõe soluções em busca da qualidade 
do ensino de arquitetura. 
149 O evento foi realizado na FAUUSP, no dia 14 de setembro de 1979, reunindo cerca de mil 
pessoas. No mesmo dia, a faculdade promoveu a exposição dos riscos originais do projeto de 
arquitetura do prédio da FAU, na Cidade Universitária, desenvolvido por Vilanova Artigas. 
KEESE, Jefferson L. (org.). Anistia na FAUUSP - A reintegração dos professores cassados pelo 
AI-5. São Paulo: GFAU, 1998. 
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Eu tinha combinado com o Paulo Mendes da Rocha 
e Jon Maitrejean, que ia abandonar a minha 
condição de decano deste processo, meio forçado, 
e que a linguagem daqui pra frente passava pra 
boca deles. Mas realmente não posso deixar de 
comunicar-lhes, aqui, o que me vai na alma nesse 
momento, se é que na minha alma cabe a 
sensação de reencontrá-los hoje aqui. Há almas 
grandes, mas a minha, pra tanto não chega. É 
invólucro menor do que o vosso entusiasmo e 
menor do que as minhas intenções. Eu tenho 
impressão de que nós podemos nos unir na 
constatação de que inauguramos neste momento 
uma etapa nova da vida cultural brasileira, 
quaisquer que sejam os obstáculos que tenham 
havido e que possam nos oferecer daqui pra frente. 
Em contato com a Faculdade de Arquitetura, 
qualquer coisa renasce em mim. É talvez porque 
isto represente uma parte da minha própria 
essência.150 

 

No ano seguinte, Artigas foi convidado para ser professor auxiliar do 

curso, o cargo mais baixo da hierarquia universitária.  

 

E voltei com o mesmo entusiasmo com que tinha 
largado, envolvido ainda com a idéia de faculdade 
que desenvolvi na reforma de 1962, que na minha 
visão, era, como deveria ser uma escola de 
arquitetura. E percebi uma figura estranha, meio 
fora de lugar na Universidade de hoje.151 

 

Em 1984, Artigas prestou o concurso para professor titular da disciplina 

de Projeto na faculdade que ele próprio projetou e fundou. 
 

Eu poderia ter feito o concurso em 1980, mas havia 
a possibilidade do meu nome ser incluído numa 
lista sextupla e ser indicado para dirigir a escola. 
Como faço 70 anos no próximo ano e tenho apenas 
6 meses na FAU, o concurso foi então aberto para 
mim. Não digo isso com mágoa. Tenho um orgulho 
grande do meu passado, das minhas ilusões de 
realizar essa pequena obra, que sinto muito bem. 
Duro seria se não tivesse nada pra dizer e 
chegasse nesta hora ainda esperando uma 

                                                
150 Ibidem. 
151 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.167. 
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oportunidade [...]. É papel cumprido 
integralmente.152 

Após vinte anos de intensa repressão, a ditadura militar, paulatinamente, 

se esfacelava, depois de calar, torturar e matar vários brasileiros. Muitos não 

tiveram a oportunidade de presenciar a democracia brasileira sendo novamente 

estabelecida, como Vilanova Artigas, que faleceu no início de 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
152 Depoimento de Vilanova Artigas em 1984 e publicado na Revista Módulo nº especial 
Vilanova Artigas. Rio de Janeiro: Editora Módulo, 1985. p. 36. 



 104 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

III � POR UMA NOVA ARQUITETURA MODERNA PAULISTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 6 

 

Artigas em seu ateliê em São Paulo, sem data. 
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3.1 � EDIFÍCIO LOUVEIRA: TRADIÇÃO VERSUS INOVAÇÃO 

 
Arquitetura, é construção e arte. Arte não tem livro 
de regulamento que ensine. Nasce dentro de cada 
um e desenvolve-se como conjunto de 
experiências. O valor artístico é um valor perene, 
enorme, inestimável. É um valor sem preço e sem 
desgaste. Pelo contrário aumenta com os anos à 
proporção que os homens se educam para 
reconhecê-lo.153 

            
Vilanova Artigas foi voz dissonante na formação e no desenvolvimento 

da arquitetura moderna paulista. Preocupado com o estabelecimento de uma 

arquitetura adequada à vida moderna, o arquiteto marcou a paisagem paulista 

com construções de linhas simétricas e inovadoras. 

 

Artigas dedicou-se à pesquisa e ao estudo de cada pormenor de suas 

obras. Durante a sua vida, estudou todas as soluções arquitetônicas, tais como 

a aplicação das cores, o cuidado com a acústica, a iluminação, o desenho das 

formas, os detalhes das peças mobiliárias e até mesmo os projetos de artes 

plásticas que seriam integrados à construção. Para ele, essas questões 

sempre foram assuntos de igual importância; ou seja, elaborar um projeto de 

arquitetura significava zelar por todos os seus aspectos. 

 

Sou de uma geração que procurou solução para 
todos os problemas. No meu tempo era possível ser 
meio enciclopedista, entregar-se individualmente à 
tarefa de pensar essas questões.154 

 

Em sua concepção, o arquiteto moderno, ao projetar uma casa, um 

edifício ou realizar uma intervenção urbana, deveria considerar esses 

                                                
153 ARTIGAS, João B. V. �Carta a um cliente�. In: RIBEIRO, Ana Isabel. A Cidade é uma Casa. 
A Casa é uma Cidade. Almada, Portugal: Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, 
2001. p.10.  
154 ARTIGAS, João B. V. Caminhos da Arquitetura. 4ª edição. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
p.172. 



 106 

elementos e associá-los ao cotidiano dos homens. O intuito de Artigas era 

possibilitar a harmonia entre a arte, a edificação, a paisagem urbana e a 

população. Esse era o sentido humano que caracterizava as suas obras. 

 

Com base nesse conjunto de princípios, associado ao seu gênio 

inventivo e inovador, Artigas elaborou uma arquitetura ímpar. Entretanto, a 

ousadia de seus critérios artísticos intrigou a opinião de muitos engenheiros e 

arquitetos de seu tempo. Assim, a dedicação ao ensino superior foi a forma que 

Artigas encontrou para reafirmar a sua teoria arquitetônica. 

 

Arquiteto ativo durante quase meio século, foi responsável por uma 

arquitetura audaciosa e das mais notáveis. Iniciou e concentrou grande parte 

de seus trabalhos em São Paulo, num momento em que sucediam um rápido 

crescimento vertical e uma intensiva extensão da malha urbana. A partir de 

então, a população paulista presenciou formas diferentes de morar, além da 

diversidade de materiais e de técnicas construtivas.  

 

Depois de esclarecidas algumas questões acerca do universo artístico-

político em que se inseriu Vilanova Artigas, pretende-se agora analisar as 

questões específicas de sua produção na arquitetura. O presente capítulo tem 

o objetivo de apresentar a excentricidade de Artigas na prática arquitetônica e a 

variação do seu repertório plástico e artístico a partir de 1945, quando os seus 

projetos passaram a ter uma profunda influência das teorias de Le Corbusier. 

 

Para compreender visualmente esse processo de mudanças, vale 

ressaltar que o arquiteto incorporou em seus projetos a estrutura dorsal, muito 

semelhante ao projeto dom-ino155, o uso constante do concreto, o jogo de 

rampas em níveis desencontrados e as experiências realizadas em relação ao 

acabamento de uma edificação. Os caminhos que levaram Artigas a trabalhar 
                                                
155 O projeto Dom-Ino (1914-1915) é característico nos trabalhos desenvolvidos por Le 
Corbusier, cuja armação estrutural do projeto consiste numa ossatura simples de concreto 
armado. O projeto foi idealizado para a produção de casas em massa. Corbusier denominou de 
Dom-Ino para que a casa fosse flexível como uma peça de dominó. Os pisos e as lajes são de 
concreto sustentados por colunas independentes das paredes que não são mais estruturais. O 
sistema Dom-Ino contribuiu com os principais ideais da arquitetura de Le Corbusier: pilotis, 
teto-jardim, planta livre, janelas contínuas e fachada livre. STEVENSON, Neil. Para Entender a 
Arquitetura. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.84-85. 
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com esses elementos são resultados da combinação entre o rigor no ofício 

construtivo e uma visão perspicaz das transformações sociais e espaciais do 

meio urbano.  

 

Pode-se dizer que, a partir da década de 1940, houve uma fase de 

grandes mudanças em São Paulo, que futuramente seria conhecida como a 

cidade do trabalho, a cidade que não pára e a maior metrópole cosmopolita da 

América do Sul. Foi exatamente nessa década que Artigas impulsionou sua 

carreira como arquiteto com a elaboração de projetos de grande porte, obras 

singulares com o seu exclusivo e intransferível selo pessoal.156 

 

Entre os anos de 1944 e 1945, Artigas iniciou o projeto do Edifício 

Louveira, cujos proprietários eram Alfredo, Esther e Lia Mesquita, membros de 

uma família tradicional da cidade. O local escolhido para a construção do 

edifício foi o bairro de Higienópolis (SP), mais precisamente um terreno de 

esquina localizado entre a Rua Piauí e a Praça Vilaboim. 

 

Nesta época, o bairro tinha um grande prestígio entre a alta burguesia 

paulistana e era tão importante quanto a próspera Avenida Paulista. Devido à 

sua proximidade à região central, o bairro era configurado pela arquitetura dos 

grandes e luxuosos casarões, propriedades da elite do café, uma das 

responsáveis pela alta especulação imobiliária do local.157 No início do 

processo de verticalização em Higienópolis, os moradores e proprietários de 

terrenos do local investiram na construção de edifícios, visando o aumento da 

renda e também o uso de suas famílias, com o propósito de preservar a 

tradição patriarcal. Com isso, os primeiros apartamentos eram verdadeiros 

artigos de luxo, caríssimos para época.158 O bairro de Higienópolis ostentou por 

muito tempo a imagem aristocrática, tornando-se uma das regiões mais nobres 

da cidade.  

 
                                                
156 Cf. VALENTIM, Fábio R. Casas para o Ensino: As escolas de Vilanova Artigas. Dissertação 
de Mestrado, São Paulo, FAUUSP, 2003. p.107. 
157 HOMEM, Maria Cecília N. Higienópolis - Grandeza e decadência de um bairro paulistano. 
São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico e Divisão do Arquivo Histórico, s.d. 
158 Os primeiros prédios de apartamentos eram conhecidos pelos paulistas como os cortiços de 
ouro. Ibidem. p.154. 
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Nesse ínterim, o Edifício Louveira tornou-se um marco em Higienópolis, 

uma vez que trouxe à região uma nova concepção arquitetônica de morar, em 

termos conceituais e técnicos. O seu desenho inovador desafiou o arranjo 

construtivo dos primeiros edifícios do bairro, como os Prédios Alagoas, Santo 

André e Augusto Barreto, erguidos entre os anos de 1933 a 1937. 

 

A questão que mais intrigava os engenheiros e os arquitetos da 

prefeitura era referente às fachadas cegas, sem qualquer tipo de abertura, que 

ficavam voltadas para a Praça Vilaboim, uma solução diferente das 

construções tradicionais, o que dificultou a sua aprovação pelos órgãos 

públicos. 

 

Aí, em 46 quando eu fui pra, pros Estados Unidos já 
tinha projetado o Louveira, você compreende? O 
Louveira eu fiz em 44, 45 [...]. Quando voltei dos 
Estados Unidos fui realizar o projeto que tinha sido 
aprovado pela Prefeitura durante o ano em que 
estava lá, demorou um ano. Fiquei um ano nos 
Estados Unidos e foi um ano que a Prefeitura 
gastou para aprovar, voltei pra cá só para 
elaborar.159 

 

No que se refere à introdução de novos elementos da linguagem 

arquitetônica no projeto, dizia Artigas: 

 

Meus colegas que faziam a aprovação na prefeitura 
não gostaram muito dos meus problemas � quer 
dizer, eles criaram sempre dificuldades para a 
aprovação. Quando apareci com o desenho da 
fachada que eram quatro riscos, meu colega (cujo 
nome não digo porque pode ser interpretado 
erradamente) pôs as mãos na cabeça: �Não, 
Artigas, essa não vai passar; dois riscos aqui, sem 
nenhuma janela, isso não dá, desculpe, mas isso 
não vai dar para aprovar�. Acabei adotando a 
posição que em geral adotava, construindo tudo, e 
depois que estava construído ninguém teve 
coragem de dizer que eu tinha de abrir janelas no 
lugar da empena [...].160 

                                                
159 Entrevista ao pesquisador Eduardo Jesus Rodrigues e à arquiteta Marlene Yurgel, em 
novembro de 1978. Cf. SANTOS, José L. Telles dos (org.). Cópia da Documentação 
Pertencente ao Professor João Batista Vilanova Artigas. vol.4. São Paulo: Biblioteca da 
FAUUSP, 1998. p.26. 
160 ARTIGAS, João B. V. Op.cit., 2004. p.227. 
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Nesta obra, Artigas deixou em evidência as principais características do 

racionalismo. Ou seja, as formas arquitetônicas foram elaboradas para atender 

aos problemas objetivos do projeto, principalmente em relação ao sistema 

estrutural e aos materiais de construção.161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Imagem 7                                                              Imagem 8 
 

Vista do Edifício Louveira � Higienópolis (SP). 
 

Para aproveitar integralmente o terreno de esquina e poder visualizar a 

geografia do seu entorno, Artigas traçou o Edifício Louveira em dois blocos 

paralelos posicionados de maneira a oferecer vistas privilegiadas da paisagem 

circundante. Estes blocos, com oito andares cada, foram sustentados por 

pilotis, que deixaram livre o acesso ao pavimento térreo, onde se localiza o 

estacionamento e a área de circulação do edifício. 

 

Artigas buscou valorizar a permeabilidade e a integração visual dos 

espaços internos e externos com o uso constante da luz e da transparência. 

Assim, ao elaborar o projeto, dispôs a sala e os quartos orientados ao norte, 

para receberem a luz do período da manhã, e a área de serviço e a cozinha 

para o sul. Dessa forma, a iluminação natural foi distribuída para todos os 

ambientes dos apartamentos de 140 m². 
                                                
161 Sobre o racionalismo na arquitetura moderna, ver: STEVENSON, Neil. Op. cit., 1997. p.109. 
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Outros recursos utilizados pelo arquiteto foram as cortinas de vidro para 

a sala,  a cozinha e a área de serviço, e as folhas de venezianas para os 

dormitórios. A utilização deste último material proporcionou um jogo de luz e 

sombra para os interiores dos apartamentos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagem 9 
 

Corte transversal do Edifício Louveira. 
 

A ousadia de Artigas não se restringiu às questões técnicas, já que o 

acabamento e o revestimento do edifício foram planejados detalhadamente. 

Num único projeto arquitetônico, o arquiteto utilizou cores como azul, rosa, ocre 

e amarelo. Os pilotis, a passarela e os degraus do hall de entrada foram 

revestidos com pastilhas de vidro, material pouco utilizado nos anos 1940. A 

preocupação com o acabamento foi mais além; o Edifício Louveira tem em seu 

hall um painel criado por Francisco Rebolo, intitulado Paisagem. 
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Imagem 10 
 

Painel Paisagem � Francisco Rebolo. 
 

Posteriormente, algumas obras projetadas pelo arquiteto incluíram peças 

de outros nomes das artes plásticas, como os afrescos de Mário Gruber e 

Francisco Brennand e as esculturas de Caciporé Torres. Dessa forma, nota-se 

a importância do entrosamento entre todas as categorias das artes plásticas, 

contribuindo para acentuar o valor artístico da arquitetura. 

 

Nesse tempo comecei a elaborar grandes vãos � 
sei que isso já era uma inspiração formal da casa 
popular paranaense. Tenho um mural que você 
precisa ver, numa escola de Itanhaém, que me foi 
dado de presente pelo Brennand, uma preciosidade 
artística. O Flávio Motta sabe disso. E acabei 
pagando a instalação do mural na frente da escola. 
As professoras protestaram porque o mural é um 
Anchieta e os itanhaenses � a cultura das nossas 
professoras secundárias não pode assimilar um 
Anchieta feito pelo Brennand. É a coisa mais bonita 
que você pode imaginar [...]. Combinei com o 
Rebolo, que estava muito interessado em afrescos. 
Ele fez algumas coisas em afresco e tal, e se a 
gente fizesse uma relação num afresco sem o 
pintor, ou só com a orientação do pintor, eu poderia 
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fazer os maiores afrescos do mundo só com os 
operários, dizendo �ponha a massa pra cá�, etc.162 

 

Além de ter associado as artes plásticas à arquitetura, ação cultuada 

pelos modernos, Artigas foi o responsável por outra inovação no Louveira: 

interligou os dois prédios independentes com uma rampa e um jardim, que, 

além de terem acrescentado beleza ao projeto, desempenharam a função 

social da arquitetura � a de integrar e estabelecer a comunicação direta entre 

os moradores dos dois blocos. Segundo Artigas, a tipologia deste edifício 

tornou-se exemplo para outras construções na cidade de São Paulo. 

 

Este é o Edifício Louveira, que tem também um 
significado interessante porque é um tipo de 
aproveitamento de terreno, ou de forma de edifício, 
que serviu de base para a construção de outros 
edifícios de São Paulo � houve um momento em 
que havia dezessete edifícios em propaganda, nos 
classificados de O Estado de S. Paulo, copiados 
dessa mesma forma. Ele tem um tipo de 
implantação que meus colegas arquitetos nunca 
deixaram de me elogiar porque assimila a praça 
(Vilaboim) e pela contribuição que dei com a 
organização deste edifício.163 

 

Na realidade, Artigas sempre esteve apreensivo com o planejamento 

urbano da cidade. Por isso, ao elaborar um projeto, também se preocupava 

com as áreas em torno do terreno, para que a construção não 

descaracterizasse os outros espaços. 

 

A idéia de executar um projeto de paisagismo entre os prédios era 

estabelecer uma continuidade com a Praça Vilaboim; ou seja, Artigas integrou 

a obra com a paisagem urbana. As praças, em seu conjunto, humanizam e 

estimulam a convivência. Segundo a análise do arquiteto Flávio Luiz 

Marcondes Bueno de Moraes, o arquiteto trouxe a praça para dentro do edifício 

e isto deve ser valorizado, pois demonstra toda a visão de Artigas referente à 

                                                
162 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.165. 
163 Ibidem. p.227. 
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conceituação de cidade, na interpretação de que toda intervenção não termina 

nos limites físicos do terreno.164 

 

 

 
 
 
 
 
 

                             

                                   Imagem 11                                                           Imagem 12 
 

   Jardim entre os blocos. 

 

Ao observarmos a obra, evidencia-se a preocupação de Artigas em não 

provocar um desconforto visual em relação à paisagem urbana; ao elaborar 

este projeto, o arquiteto procurou fazer com que as proporções e a volumetria 

não agredissem o espaço entorno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagem 13 

 

       Vista da Praça Vilaboim a partir do jardim do Edifício Louveira. 

                                                
164 Em 1991, foi realizado o primeiro estudo técnico do Edifício Louveira para iniciar o processo 
de tombamento da obra em questão. Condephaat, Ata n° 906, de 1° de abril de 1991. 
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Em 1992, quarenta e seis anos após o início do projeto, o Edifício 

Louveira foi tombado pelo Condephaat.165 Dessa forma, a história do edifício, a 

história de seu idealizador e a de seu tempo foram preservadas. O 

reconhecimento desta obra, que é considerada uma das mais criativas do 

arquiteto, a torna ainda mais significativa. 

 

Em 1983, Artigas � que não pôde ver o dia em que o Edifício Louveira foi 

transformado em patrimônio histórico � testemunhou sobre a importância e a 

dificuldade de se preservar as obras tombadas no Brasil: 

 

A questão da preservação surge particularmente 
em nosso meio pela inevitabilidade do progresso. 
Pelas regras do capitalismo, o que não dá lucro não 
presta. Daqui a alguns anos não teremos mais a 
idéia do que aconteceu no passado e nem idéia da 
nossa própria história. As formas usadas em 
determinado momento da história continuam a 
desempenhar o papel de testemunho da época em 
que foram construídos. Testemunhos de como as 
pessoas viviam, se comportavam e mostravam 
seus valores estéticos.166  

 

Segundo Artigas, quando a demolição de um edifício ocorre, destrói-se 

todo o aspecto do projeto e o saber de um arquiteto, pois tudo o que ele 

organizou em seu pensamento é aniquilado.167 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
165 O Edifício Louveira foi tombado pelo processo inscrito no Condephaat de n° 23387/85, 
segundo a resolução de tombamento de 18/12/92, publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo de 19/12/92. Cf. KAMIDE, Edna H. M.; PEREIRA, Tereza C. R. E. Patrimônio Cultural 
Paulista - Condephaat Bens Tombados 1968-1998. São Paulo: Imprensa Oficial, 1998. p.203. 
166 Cf. Folha de Londrina. Socorro para as linhas de Artigas. Paraná, 18 de julho de 1992. s/p. 
167 ARTIGAS, João B.V. Op. cit., 2004. p.203. 
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3.2 � FAUUSP: A ESCOLA QUE NÃO HÁ PORTAS PARA FECHAR 

 

Na década de 1960, a FAUUSP iniciou o processo de discussão da 

reforma curricular do curso de arquitetura. Em meio a inúmeras polêmicas, 

Artigas incluiu neste projeto a construção de uma nova sede para a faculdade 

que seria edificada na Cidade Universitária de São Paulo. 

 

A construção desse edifício seguia as propostas do projeto de ocupação 

do campus, que tinha como objetivo integrar os alunos de diferentes escolas e 

propor a interdisciplinaridade das diversas áreas do saber.168 Atento a essas 

questões, Artigas propôs um projeto em que a tipologia do edifício permitisse a 

integração e a consonância entre alunos, professores e funcionários, 

enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, era preciso 

pensar a escola para além das paredes da sala de aula, pois a produção do 

conhecimento poderia ser concebida em outros locais e de diferentes 

maneiras. Esse era um dos caminhos para a humanização das escolas. A esse 

respeito, dizia Artigas: 

 

A escola desconhecia qualquer ampliação de seu 
significado social além de ensinar primeiras letras e 
tabuada. Só muito mais tarde esses programas 
foram enriquecidos.169 

 

Acredita-se que a preocupação de Artigas com relação ao sistema 

construtivo de uma escola tenha se acentuado no momento em que o arquiteto 

passou a vivenciar a prática educacional, nos tempos em que atuava como 

professor da Escola Politécnica. Além da FAUUSP, o arquiteto desenvolveu 
                                                
168 Apesar da tentativa, não houve sucesso em integrar as escolas e nem a população 
estudantil. Cf. ARTIGAS, João B.V. Cadernos dos Riscos Originais - Projeto do edifício da 
FAUUSP na Cidade Universitária. São Paulo: LPG - FAU-USP, 1998. p.6. 
169 O texto �Sobre escolas� foi publicado na revista Acrópole nº 377. São Paulo, setembro de 
1970, p.10-13. Reproduzido em ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.125. 
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outros vinte e três projetos de edificação escolar, muitos deles encomendados 

pelo governo estadual.170   

 

 

 

 

 

Mais uma vez, Artigas usou de uma criatividade insólita para elaborar os 

edifícios destinados à educação. Talvez a sua contribuição arquitetônica 

consistisse na capacidade de inventar a partir de materiais simples e com 

variações técnicas nas estruturas. Ao estudar alguns projetos de prédios 

escolares, pode-se compreender a intenção do arquiteto em transformar o 

edifício em mais um instrumento que poderia contribuir no processo 

pedagógico de aprendizagem, não permitindo que o local se tornasse mais um 

depósito de alunos e professores. 

 

No início da década de 1960, o governo paulista instituiu o Plano de 

Ação e Desenvolvimento Integrado - PLADI, um programa para suprir o déficit 

de escolas em todo o estado. Muitos arquitetos foram convocados a participar 

da elaboração desses projetos, inclusive Artigas e Carlos Cascaldi, que, a partir 

deste Plano, construíram uma seqüência de edifícios escolares, tais como os 

Ginásios de Itanhaém, Guarulhos e Utinga (SP). Todos foram erguidos com 

uma verba restrita que não permitia soluções requintadas, o que explicava a 

simplicidade das construções e a austeridade em detalhes. 

 

Com esses três projetos, a dupla de arquitetos inaugurou uma nova 

concepção de escola, tendo o lazer e a cultura como elementos primordiais na 

construção do saber. Dessa forma, os espaços para a recreação e o esporte, 

até então tidos como locais secundários, tornaram-se tão importantes quanto 

as salas de aulas. Fazia-se necessária a construção de escolas com espaços 

únicos e lúdicos, e não mais como compartimentos. �Não se pode viver em 

                                                
170 VALENTIM, Fábio R. Op. cit., 2003. p.5. 
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cubículos. Precisamos ver os outros e aquilo que estão fazendo�, afirmava 

Artigas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Imagem 14 

 

Fórum de 1968 � Assembléia anual de alunos e professores para 

discussão sobre a formação do profissional de arquitetura. 
 

Ao mesmo tempo em que projetava estas escolas, Artigas rabiscava os 

primeiros croquis e esboços da FAUUSP. Muitos deles foram elaborados em 

1961, em parceria com Cascaldi. O edifício foi considerado a obra prima da 

carreira profissional de Artigas e o consagrou como o maior representante do 
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movimento brutalista na arquitetura moderna brasileira, principalmente pelo 

emprego de materiais em estado bruto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Imagem 15                                                                   Imagem 16 

 

        Edifício da FAUUSP � Cidade Universitária (SP). 
 

A obra foi efetivamente iniciada em 1966 e concluída no ano de 1969171. 

Com aproximadamente 20 mil metros quadrados de área construída, o edifício 

foi revestido com placas de concreto, material que, além de reduzir os custos 

da obra e de trazer originalidade à edificação, facilitaria a conservação do 

prédio por sua ampla resistência. 

 

Os arquitetos responsáveis projetaram o prédio não apenas com a idéia 

de instalar uma faculdade de arquitetura, mas com a ambição de transformá-lo 

num grande ateliê artístico, com amplos espaços para comportar salas de aula, 

                                                
171 Em 1969, o edifício recebeu Medalha de Ouro na X Bienal de São Paulo. Neste mesmo ano, 
Artigas foi aposentado pelo AI-5. 
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estúdios, laboratório fotográfico, biblioteca, oficinas de modelo e de tipografia, 

locais para conveniência, museu, grêmio e salas para diretoria, secretaria e 

professores. 

 

 

 

 

Todas as dependências do edifício foram distribuídas em sete níveis, 

todos com acesso por meio de rampas. Algumas salas foram projetadas com a 

dimensão de 600 metros quadrados e sem portas, para abrir ou para fechar. 

Aliás, a maioria das dependências do edifício não tem portas, com exceção da 

biblioteca e do auditório. A opção pela ausência de portas ou de qualquer tipo 

de barreiras seria uma solução construtiva para que os alunos não tivessem a 

sensação de clausura. Para Artigas, a faculdade deveria ser um ambiente livre, 

criativo e que realmente permitisse a integração simultânea entre os 

estudantes e os professores: 

 

O prédio da FAU, como proposta arquitetônica, 
defende a tese da continuidade espacial [...]. O 
espaço é aberto e as divisões e os andares 
praticamente não o secionam, mas, simplesmente 
lhe dão função [...]. A sensação de generosidade 
espacial que sua estrutura permite, aumenta o grau 
de convivência, de encontros, de comunicação. 
Quem der um grito, dentro do prédio, sentirá a 
responsabilidade de haver interferido em todo o 
ambiente. Aí, o indivíduo se instrui, se urbaniza, 
ganha espírito de equipe [...]. Este prédio acrisola 
os santos ideais de então: pensei-o como a 
especialização da democracia, em espaços dignos, 
sem portas de entrada, porque o queria como um 
templo, onde todas as atividades são lícitas.172 

 

Yves Bruand, ao analisar este projeto, complementa a idéia do arquiteto: 

 

Nisso pode-se encontrar o ideal de um modo de 
vida comunitário, tão apreciado por Artigas, sua 
preocupação em criar uma arquitetura que facilita 
os contatos humanos, lutando contra as tendências 

                                                
172 Cf. FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Vilanova Artigas. São Paulo: Editora Blau, Instituto Lina 
Bo e P. M. Bardi, 1997. p.101. 
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individuais de fechar-se numa torre de marfim, mas 
mantendo uma flexibilidade suficiente para não 
haver uma coação insuportável.173 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

                     Imagem 17                                                            Imagem 18 
 

Interior da FAU � Vista para o Museu. 
 
Para a cobertura do pátio, optou-se pela iluminação zenital, ou seja, com 

telhas translúcidas de fibras de vidro, material que permite a passagem da luz 

natural para iluminar o grande vão central conhecido como salão caramelo, 

palco das atividades e das reuniões estudantis. A nova FAU, onde tudo seria 

permitido, era uma mistura de um grande ateliê com os laboratórios mais 

modernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
173 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2002. 
p.302. 
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Imagem 19 
 

Corte transversal da FAUUSP. 

 

Com a construção da FAU, Artigas inovou também na criação dos 

pilares que sustentam o prédio. Nota-se a originalidade do desenho geométrico 

que formam trapézios duplos que se opõem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Imagem 20 
 

                              Detalhe: Pilar da FAUUSP. 
 

No entanto, houve uma preocupação técnica quanto ao volume destes 

pontos de apoio, pois estes sustentam uma enorme massa de concreto 

armado. Muitos não acreditavam na possibilidade de as colunas suportarem 

peso. Em 1984, na ocasião do concurso para professor titular da FAU, o 

professor Flávio Motta questionou o uso dos pilares, bem como a linguagem 

empregada no edifício: 

 

Quando você projetou as colunas da FAU, 
escolheu, no meu entender [...] você fez uma 
pirâmide. Não há uma pirâmide? Que tem uma 
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base sólida, uma das figuras mais sólidas que 
existe. De repente essa pirâmide acaba num ponto 
e existe um ponto virtual aqui, no centro da 
pirâmide. Aqui tem essa parede, que desce, vai se 
afinando até encontrar-se com a coluna. Nem sei se 
isso é coluna, porque é como se eu dissesse que é 
um elemento de vedação, a parede, procura ser 
coluna. E a coluna também quer ser vedação. 
Depois percebi que você teve um cuidado na hora 
de fazer essas colunas para dar uma qualidade ao 
concreto, uma qualidade tátil. E então começaram 
também aquelas velhas histórias de �le jeu savant 
de l�ombre et de la lumière�. É o sábio jogo das 
luzes e sombras. Então, aqui fica mais escuro, ali 
mais claro, e seus olhos começam a fazer um 
passeio desse plano para esse e desse para esse. 
Daí aparece, aqui, onde entra a ventilação e de 
repente, você vai entrando também com os olhos. 
Você vai entrando na faculdade e começa a 
descobrir as rampas, as cores como é que estão. 
Onde está a biblioteca, a leitura de tudo. Onde está 
o ateliê interdepartamental, não é? Tudo isso foi 
para nós um verdadeiro �ai�.174  

 

Durante a argüição, Artigas explicou suas propostas arquitetônicas: 

 

Aqui uma provocação, esta interminável, para meu 
querido amigo Milton Vargas. Veja que 
interessante, o professor Vargas, como esse artista 
malicioso não aceita a relação imediata da 
passagem do apoio e da força de gravidade para 
sustentar a coluna a não ser por meio dessa forma 
dialética e negativa da própria força inexorável da 
gravidade, por meio do capitel. Nesse ponto ele fala 
uma outra linguagem. Nessa altura, o que o 
arquiteto diz é: �Não tenho nada a ver com a força 
da gravidade, é um obstáculo absurdo, que a idéia, 
o pensamento e a sensibilidade podem negar 
dialeticamente�. E negam-no cantando! Quem diz 
uma coisa dessas já está lendo na arquitetura, ou 
escutando a linguagem da forma. E, quando falo 
isso a vocês, é como quem apela à juventude para 
ter a sensibilidade de fazer com que cada um de 
seus edifícios, por mais modestos que possam ser, 
tenha uma coisa a dizer, com os tijolinhos 
empilhados, com a simplicidade do fato de 
construir. Quanto a mim, confesso-lhes que procuro 
o valor da força da gravidade, não pelos processos 
de fazer coisas fininhas, uma atrás das outras, de 
modo que o leve seja leve por ser leve. O que me 
encanta é usar formas pesadas e chegar perto da 

                                                
174 Flávio Motta Apud ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.224. 
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terra e, dialeticamente, negá-las. Transformar 
minhas colunas numas coisas que se tornam para 
os olhos do engenheiro exigente uma coisa para 
dizer: �Vai cair essa porcaria toda!�. Confesso-lhes 
que até agora nenhuma delas caiu, por causa da 
sabedoria que tenho de me fazer cercar por 
engenheiros inteligentes [...]. Em todo caso, ser 
arquiteto, meus jovens, é um privilégio que a 
sociedade nos dá e que eu desempenho como se 
fosse um segredo, no cantinho de meu escritório, 
fechado com meus pensamentos e meu 
desenho.175 

É inegável a originalidade artística contida neste edifício. Entretanto, é 

importante ressaltar também as críticas em relação ao projeto, principalmente 

no que tange ao desconforto térmico. Segundo a arquiteta Filomena Russo, o 

prédio não apresenta soluções para esse problema. Em sua pesquisa, chegou 

a constatar que a temperatura média no interior da FAU varia entre 30 graus no 

verão e menos de 5 graus no inverno.176 

 

Mesmo com esses problemas técnicos177, em 1981, o edifício da 

FAUUSP foi tombado pelo Condephaat e tornou-se mais um patrimônio 

histórico e cultural da cidade.178  

 

Com a construção desta obra, Artigas marcou tendência na arquitetura 

escolar. Combinou uma estrutura rigorosa e pesada a uma simplicidade 

exclusiva. A FAUUSP tornou-se um contraste na história da arquitetura 

moderna brasileira. O poema �Fábula de um arquiteto�, de João Cabral de Melo 

Neto, pode definir com precisão este projeto: 

 

A arquitetura como construir portas, de abrir; ou 
como construir o aberto; construir, não como ilhar e 
prender, nem construir como fechar secretos; 
construir portas abertas, em portas; casas 
exclusivamente portas e tecto. O arquiteto: o que 
abre para o homem (tudo se sanearia desde casas 

                                                
175 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.224-225. 
176 Cf. O Estado de São Paulo. Frio e sufoco nos projetos modernos. São Paulo, 8 de 
dezembro de 2005, Caderno 2 - D3. 
177 Muitos arquitetos e engenheiros apontam os problemas estruturais da FAU. Além da 
questão térmica, o prédio não possui barreiras de segurança em alguns pavimentos. Vale 
ressaltar também que o projeto sofreu algumas alterações estruturais durante a ditadura militar. 
178 O edifício da FAU foi tombado pelo processo inscrito no Condephaat de n° 21736/81, 
segundo a resolução de tombamento de 23/07/81, publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo de 15/05/82. Cf. KAMIDE, Edna H. M.; PEREIRA, Tereza C. R. E. Op. cit., 1998. p.200. 



 124 

abertas) portas por-onde, jamais portas-contra; por 
onde, livres: ar luz razão certa [...].179 

 

 

 

 

 

3.3 � CECAP-GUARULHOS: UMA NOVA POSSIBILIDADE DE VIVER E 
CONVIVER 

 

A política habitacional brasileira sempre se mostrou frágil. Até o presente 

momento, os programas para a construção de casas populares não são 

suficientes para atender à população de baixa renda, visto que esses 

empreendimentos, em grande parte, são financiados pela esfera 

governamental. Isso explica a morosidade da implementação desses projetos. 

 

O histórico da crise na habitação brasileira começou a tomar proporções 

maiores antes mesmo da década de 1930. Nesse momento, o Estado não 

desenvolvia projetos dessa natureza, já que estava mais preocupado com os 

problemas de ordem sanitária. Dessa forma, a produção de moradia popular 

era uma atividade exercida quase que exclusivamente pela iniciativa privada, 

cujo intuito era alugar as habitações, propiciando a formação dos cortiços. Por 

muito tempo, essa atividade moveu a economia das grandes cidades, já que o 

Estado não intervinha nesse processo e os proprietários tinham o poder de 

regulamentar a locação cada um ao seu critério e com valores diversificados. 

 

Durante o Estado Novo, houve um grande surto populacional e o 

aumento da concentração de habitantes nos grandes pólos industriais, em 

especial na cidade de São Paulo. Paralelamente a esses acontecimentos, os 

movimentos trabalhistas e populares passaram a exercer um papel mais ativo 

na sociedade. Deste modo, o Estado implementou medidas para amparar e 

supervisionar esses movimentos sociais. 

 

                                                
179 MELLO NETO, João C. A Educação pela Pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1966. 
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Nesse momento, foram criados oficialmente os sindicatos, a legislação 

trabalhista, o salário mínimo e também os programas relacionados à habitação 

popular180, como as Carteiras Prediais dos Institutos de Aposentadoria e 

Previdência (1938), com o início da produção de casas financiadas pelo 

Estado. O Decreto Lei 58 (1938) regulamentou os loteamentos populares e 

permitiu que a população adquirisse terrenos à prestação, e a Lei do Inquilinato 

(1942) congelou e monitorou o aumento dos aluguéis. A partir dessas medidas, 

a iniciativa privada abandonou a construção de casas populares e passou a 

investir em outros setores da economia, uma vez que a atividade não era mais 

rentável. 

 

Apesar das várias medidas criadas pelo governo em torno da habitação 

popular, nem todos os trabalhadores tinham a oportunidade de investir na 

aquisição de casas, devido aos baixos salários. Por conseguinte, em meados 

da década de 1940, principalmente na capital paulista, teve início a proliferação 

de favelas erguidas em loteamentos periféricos e desprovidas de qualquer 

assistência social.181 

 

Vale lembrar que existiam outros problemas referentes aos projetos de 

habitação, visto que muitas iniciativas não previam a organização urbanística 

das áreas. Sendo assim, os resultados desses investimentos eram conjuntos 

de casas de qualidade muito baixa, tornando-se sinônimos de um grande 

depósito humano. Além disso, com a limitação do governo em destinar verbas 

para a construção e a manutenção dessas moradias, aliada aos problemas de 

ordem arquitetônica, muitos conjuntos habitacionais mostraram-se decadentes 

e completamente desvirtuados dos planos originais de seus idealizadores. 

                                                
180 O Brasil implementou outros sistemas e políticas de planejamento habitacional com altos 
investimentos financeiros, porém, esses planos não obtiveram êxito diante do grande déficit de 
moradias. Além dos programas mencionados, foram criados os Institutos de Aposentadoria e 
Pensões - IAPs (1933), a Fundação da Casa Popular - FCP (1946), o Banco Nacional da 
Habitação - BNH (1965) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo - Serfhau (1966). É 
importante mencionar que, ao mesmo tempo em que eram instituídos os programas de 
habitação, o governo criava medidas para a extinção de favelas, mocambos e barracos, entre 
as quais a Comissão para Extinção de Favelas (1947), o Serviço de Recuperação de Favelas 
(1952), a Comissão de Desfavelamento da Prefeitura de Belo Horizonte (1955), a Cruzada São 
Sebastião (1956) e o Serviço Social contra o Mocambo (1956). SEGAWA, Hugo. Arquiteturas 
no Brasil - 1900/1990. São Paulo: Edusp, 1998. p.180. 
181 BONDUKI, Nabil. �Crise na habitação e a luta pela moradia no pós-guerra�. In: KOWARICK, 
Lúcio (org.). As Lutas Sociais e a Cidade. São Paulo: Paz e Terra, 1988. p.95-132. 
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Embora inúmeros problemas cercassem a política habitacional, os 

arquitetos brasileiros mostraram-se audaciosos ao projetar moradias populares. 

Em 1947, Affonso Eduardo Reidy projetou, no Rio de Janeiro, o Conjunto 

Residencial Prefeito Mendes de Moraes, mais conhecido como Pedregulho, 

considerado a maior representação moderna de habitação popular. 

 

Em São Paulo, Artigas foi o responsável por conduzir novas propostas e 

tipologias para essas casas. O arquiteto projetou alguns conjuntos 

habitacionais encomendados pela Caixa Estadual de Casas para o Povo - 

Cecap182, uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo criada, em 1948, 

pelo governador Adhemar Pereira de Barros. Esse projeto tinha como proposta 

construir e vender casas diretamente aos trabalhadores sindicalizados. Desde 

a sua fundação até a década de 1960, apenas dezoito casas haviam sido 

construídas. Então, o superintendente da Cecap, José Magalhães Prado, 

decidiu dinamizar o projeto e contratou uma equipe de arquitetos183 

supervisionados por Artigas e tendo como co-autores Paulo Mendes da Rocha 

e Fábio Penteado. Constituiu, assim, o Escritório Técnico da Cecap.184 

 

O primeiro conjunto de moradias populares do programa Cecap, 

projetado e supervisionado pelo grupo de Artigas, foi o Conjunto Habitacional 

Zezinho Magalhães Prado, localizado na cidade de Guarulhos (SP). Os 

primeiros croquis foram esboçados em 1967, a partir de uma pesquisa 

realizada sobre as características da região que acolheria o complexo 

habitacional, o crescimento anual do déficit de moradias, o aumento 

populacional  no  estado  e  a clientela que poderia adquirir o apartamento.185 A  

                                                
182 Para o Cecap, Artigas projetou cinco conjuntos habitacionais: Guarulhos (1967), Jundiaí 
(1973), Mogi-Guaçu (1975), Marília e Jaú (1976). Foram realizados também os anteprojetos 
dos conjuntos de Cubatão (1970) e Americana (1972). Cf. RIBEIRO, Ana Isabel. Op. cit., 2001. 
p.197-209. 
183 Na elaboração dos apartamentos da Cecap, participaram os arquitetos e engenheiros Ruy 
Gama, Arnaldo Martino, Giselda Visconti, Geraldo Vespaziano e Renato Nunes, além de um 
grupo de sociólogos, administradores e economistas, encarregados de realizar pesquisas 
sócio-econômicas e administrativas. 
184 FICHER, Sylvia. Subsídios para um Estudo do Conjunto Zezinho Magalhães Prado. São 
Paulo: FAUUSP, 1972. mimeo. 
185 Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de obter êxito na venda das moradias e evitar o 
alto índice de evasão dos moradores de casas populares, que, comumente, em um ou dois 
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partir dos resultados, a Caixa Econômica do Estado de São Paulo concedeu, 

para o início das obras, uma área de 180 hectares localizada no quilometro 396 

da rodovia Dutra. 

 

 

 
 
 
 
 
                                                    

Imagem 21 
 

Corte transversal da Cecap-Guarulhos (SP). 
 

O projeto inicial previa atender aproximadamente 55.000 habitantes, que 

ocupariam 10.560 apartamentos, distribuídos em 32 blocos, ou freguesias186, 

                                                                                                                                          
anos, transferem seus contratos para terceiros. A clientela da Cecap é composta, em sua 
maioria, por operários, funcionários públicos, professores e militares. �Dona Santina, mulher de 
um gerente de empresa de transporte, ouviu no rádio, há três anos, o anúncio das casas da 
Cecap. Animados pela renda familiar exigida dos compradores na época (850 cruzeiros), foram 
com os quatro filhos, num fim de semana, conhecer as obras em Guarulhos, no km 396 da via 
Dutra, perto de São Paulo. Só viram máquinas e uma planta. Compraram assim mesmo e, 
durante muitos fins de semana, acompanharam o crescimento dos 480 apartamentos: �Era a 
primeira casa que a gente conseguiu comprar� [...]. Nos últimos fins de semana, novos 
candidatos continuam comparecendo ao conjunto e na segunda-feira entre trinta e quarenta 
famílias já se decidiram pela compra. São militares, funcionários públicos, operários 
qualificados e professores que vão povoando uma das raras, se não a única, tentativa de 
construir habitações populares funcionais e bonitas no país.� Veja. nº 250. A primeira casa que 
a gente teve. São Paulo, junho 1973. p.92. 
186 Segundo Artigas, ao idealizar o projeto da Cecap, foi realizado um estudo minucioso em 
torno da linguagem urbanística corrente no movimento moderno. Algumas expressões foram 
substituídas, como: �unidade de vizinhança� por bairro, ou �superquadra� por freguesia. 
�Procuramos criar bases para um Urbanismo que pudesse ter raízes nossas, e arranjar 
palavras que o caracterizassem com aspectos menos abstratos, com algum conteúdo cultural 
brasileiro [...] é uma intenção de falar uma linguagem própria.� Cf. FERRAZ, Marcelo C. 
(coord.). Op. cit., 1997. p.147. 
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suspensos sob pilotis para preservar o terreno e disponibilizar uma grande área 

de circulação e convivência para os moradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
          
                 Imagem 22                                                             Imagem 23 

 

                        Áreas de circulação e convivência. 

 
A intenção de Artigas era adaptar os elementos da linguagem moderna, 

sobretudo a do mestre Le Corbusier, à realidade econômico-social brasileira. 

Assim, optou pelo uso de janelas contínuas, sem a restrição de paredes, para 

enfatizar a horizontalidade e o volume dos edifícios, que foram projetados com 

apenas 3 pavimentos.  

 

Todos os detalhes da construção foram pesquisados minuciosamente, 

seguindo o princípio de racionalização do projeto, com o objetivo de reduzir os 

custos estruturais, facilitar a produção dos materiais e proporcionar qualidade à 
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habitação. Além disso, o arquiteto contou com a colaboração de Francisco 

Rebolo, que desenvolveu um estudo cromático das cores que seriam aplicadas 

ao revestimento das freguesias.187 

 

 

 
 
 
 
 
 
                   Imagem 24                                                                 Imagem 25 
 

                 Vista da Cecap-Guarulhos (SP) � Década 1970. 
 

Os apartamentos possuem uma área de 64 m², com 3 dormitórios, sala 

de estar, banheiro, cozinha e área de serviço, ideal para atender uma família 

de cinco pessoas. Para manter o bom funcionamento desta organização 

espacial compacta, foi adotado o esquema da planta livre, que permite aos 

moradores flexibilizar as paredes internas. Estes têm a opção de ampliar ou 

diminuir os cômodos ou dimensionar o espaço num único salão. A idéia era 

que cada morador otimizasse a área de acordo com a sua preferência e 

necessidade.  

 

A idéia de Artigas era construir um complexo habitacional completo, com 

escolas, hospitais, estádios, igrejas, áreas de lazer e um centro comercial. 

Conforme o planejamento inicial, todas as edificações deveriam ser construídas 

com materiais pré-fabricados, uma forma de aproximar a arquitetura, a indústria 

e a tecnologia. Porém, a proposta foi negada pelo governo devido ao alto custo 

do projeto. 

                                                
187 Atualmente, o Conjunto Zezinho Magalhães Prado foi parcialmente modificado pelos 
moradores com a troca de pisos, janelas e portas. Alguns edifícios estão revestidos por quartzo 
em suas paredes externas e as cores fortes estudadas por Rebolo já não colorem os vários 
apartamentos que constituem o Conjunto Habitacional. 
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De acordo com o BNH, o uso de pré-fabricados traria problemas à 

construção civil: a redução da contratação de mão-de-obra e, por conseguinte, 

o aumento do número de trabalhadores desempregados.188 Inúmeras 

dificuldades cercaram a construção da Cecap-Guarulhos, a começar pelo início 

das obras, que quase foi embargado pelos trâmites da burocracia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
                     Imagem 26                                                               Imagem 27 
 

                   Vista dos prédios da Cecap-Guarulhos (SP). 

 

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado foi erguido pelos 

métodos convencionais, já que não foi possível contar com a mecanização e a 

indústria de pré-fabricados. Dos 10.560 apartamentos idealizados, apenas 

4.680 foram construídos. O mesmo ocorreu com os edifícios destinados à 

saúde e à cultura.189 Para Artigas, o projeto não foi integralmente cumprido 

porque não interessava ao mercado imobiliário. 

 

Estes são os conjuntos de contribuições de 
habitação popular, e esta solução, o conjunto 
Zezinho Magalhães, em Guarulhos, é muito 
interessante porque é para 50 mil habitantes e eu 
tive de, com a equipe projetar equipamento urbano 
para toda aquela população. Calculamos uma 

                                                
188 Cf. ARANTES, Pedro F. Arquitetura Nova - Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, 
de Artigas aos mutirões. São Paulo: Ed. 34, 2002. p.103. 
189 A equipe supervisionada por Artigas chegou a projetar o Centro de Saúde do Conjunto 
Habitacional Zezinho Magalhães Prado (1968), assim como o Edifício Comercial (1973), o 
Centro Comunitário (1976) e o Hospital (1968); apenas este último não foi edificado. No 
decorrer da pesquisa, não foram localizadas informações a respeito dos projetos da igreja, do 
estádio e dos clubes. 
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pirâmide de idades, vimos quantas crianças de dês 
anos teriam, quantas de dezessete, etc., e 
colocamos no conjunto todos os equipamentos 
sociais necessários para justificar cada 
apartamento. Tenho a impressão de que foi o único 
projeto no Brasil feito nessas condições. Mas 
acabou acontecendo o que sempre acontece em 
geral: construíram-se e venderam-se os 
apartamentos e todos os nossos projetos de 
equipamentos não foram feitos porque não estavam 
mercadologicamente justificados. É a maneira como 
se constrói nossa cidade, sempre em função da 
mercadologia, da venda do espaço dessa forma.190 

 

Para os críticos e pesquisadores das obras de Artigas, o projeto Cecap 

representou a maior contradição profissional e política da carreira do arquiteto. 

A primeira questão foi amplamente questionada pelo grupo da Arquitetura 

Nova, já que Artigas almejou nesta empreitada a implementação da mais alta 

tecnologia, com a indústria de pré-fabricados, sem considerar o maior problema 

da construção civil: a superexploração de trabalhadores nos canteiros de 

obras. Outra questão girava em torno da postura política de Artigas, que 

elaborou projetos para o mesmo governo que cassou seus direitos políticos. 

 

Além dos conjuntos habitacionais da Cecap, �todos enfileirados à 

maneira militar�191, conforme citado por Arantes, Artigas projetou várias obras 

para o Estado. Posteriormente, o arquiteto justificou a sua ação afirmando que 

aproveitou o milagre econômico192 no país e lutou pela causa da moradia 

popular, o que, muitas vezes, implicava em aceitar as imposições do 

governo.193 

 

                                                
190 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.227. 
191 ARANTES, Pedro F. Op. cit., 2002. p.101. 
192 A economia brasileira, após o golpe militar, experimentou um grande crescimento. O 
período ficou conhecido como milagre econômico (1969-1973), liderado por Antônio Delfim 
Netto. Nesse momento, houve um grande investimento de capital estrangeiro e alianças com 
multinacionais, seguindo a política do tripé econômico, que caracterizava, num primeiro plano, 
o investimento de capital estatal na indústria de bens de produção; num segundo, a introdução 
de capital nacional na indústria de bens de consumo não duráveis; e, por último, o investimento 
de capital internacional na indústria de bens de consumo duráveis. Entretanto, o chamado 
milagre econômico também se mostrou frágil em relação à excessiva dependência do sistema 
financeiro internacional, que, posteriormente, resultou num alto índice inflacionário. OLIVEIRA, 
Francisco de. �Padrões de acumulação, oligopólios e Estado no Brasil (1950-1976)�. In: A 
Economia da Dependência Imperfeita. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1977. 
193 Cf. XAVIER, Alberto. Depoimento de Uma Geração: Arquitetura Moderna Brasileira. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2003. p.223-224. 
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No anseio de associar elementos tão díspares e paradoxais, pode-se 

compreender a posição utópica de Artigas, citada anteriormente. Sempre 

acreditou na possibilidade do arquiteto moderno empenhar-se pela causa da 

moradia popular: 

 

No futuro que precisamos tornar próximo, as 
cidades devem ter planos diretores que norteiam o 
seu crescimento e satisfaçam as necessidades de 
sua população. E o problema da casa popular, que 
ainda não foi além dos nossos esboços, apesar dos 
inúmeros institutos que dela se têm encarregado, 
deve ser resolvido em pedra e cal, em cimento e 
ferro. Milhões de brasileiros das cidades e dos 
campos estão à espera de moradias saudáveis e 
higiênicas. A nós caberá atendê-los.194 

 

A partir da análise destas edificações, pode-se afirmar que Artigas 

aceitou vários desafios construtivos no percurso de sua carreira. Embora a 

crítica tenha identificado pontos fracos em seus projetos, nota-se que o talento 

e a ousadia sempre estiveram presentes em seus cinqüenta anos de profissão. 

Certamente, as diretrizes arquitetônicas e estéticas de Le Corbusier foram 

emblemáticas para inaugurar a fase artística mais polêmica na carreira deste 

artista, que, por meio da arquitetura, expressou suas tensões sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
194 ARTIGAS, João B. V. Op. cit., 2004. p.62. 
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Durante os cinqüenta anos de sua atividade profissional, Vilanova 

Artigas desenvolveu aproximadamente quatrocentos projetos e anteprojetos. 

Seu nome esteve ao lado de outros, como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e é 

referência da arquitetura moderna paulista. Entretanto, o legado de obras de 

Artigas ainda está por ser estudado e pesquisado. 

 

Atualmente, pesquisadores com conhecimentos técnicos têm explicado 

os pormenores das formas dos projetos arquitetônicos deste mestre. Nesse 

sentido, cabe mencionar a importância dos trabalhos desenvolvidos por Juliana 

Suzuki, João Masao Kamita e Fábio R. Valentim. Estes, sem dúvida, com seus 

critérios técnicos e teóricos indiscutíveis, auxiliaram na compreensão das obras 

durante a elaboração da presente pesquisa. 

 

Nesta dissertação, procurou-se entender a concepção artística e política 

deste arquiteto, que conjugou com maestria as atividades na prancheta, a 

participação no PCB e as aulas na academia. Assim, pode-se dizer que 

Artigas, por onde passou, gerou polêmicas e incitou críticas. 

 

Várias foram as contribuições deste artista para a história da arquitetura 

moderna brasileira, entre as quais a difusão dos princípios arquitetônicos do 

norte-americano Frank Lloyd Wright, primeiro teórico moderno com quem teve 

contato. Como pesquisador das artes, Artigas buscou projetar uma arquitetura 

condizente com a realidade social do Brasil. Assim, como todo arquiteto que 

atuou em condições de subdesenvolvimento, viveu impasses, por muitas vezes 

não concretizando seus reais objetivos. 

 

Após alguns anos desenvolvendo projetos residenciais baseados na 

linguagem wrightiana, Artigas foi buscar em Le Corbusier outras técnicas para 

a arquitetura paulista. A partir de 1945, Artigas assumiu elementos corbusianos 
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em seus projetos, tais como o uso dos pilotis, de rampas, de vidros e de 

concreto.  

 

De Frank Lloyd Wright à Le Corbusier foram anos de estudos e 

experimentações, numa intensa pesquisa para a formulação de um projeto 

estético apropriado para as condições sociais do povo brasileiro e transmissor 

de beleza plástica. O resultado desses estudos foi a introdução do movimento 

brutalista, que caracterizou a arquitetura moderna em São Paulo pela utilização 

do concreto armado. Posteriormente, essa linguagem influenciou outras 

gerações de arquitetos e se tornou símbolo da paisagem paulista, cinzenta em 

seus imensos blocos de concreto. 

 

Essa intensa busca por uma arquitetura moderna brasileira fez com que 

Artigas se tornasse um arquiteto metódico, já que passava dias e até meses 

para encontrar a solução técnica e social mais apropriada para atender às 

necessidades humanas. Na sua primeira residência, o arquiteto montou um 

ateliê com equipamento de solda para fabricar pequenos objetos, móveis e 

estudar novas formas para a arquitetura.195 Em algumas palavras, pode-se 

dizer que Artigas era essencialmente um arquiteto humano, um profundo 

conhecedor dos recursos de seu ofício e um cidadão cheio de preocupações 

sociais. 

 

Foram essas preocupações que instigaram Artigas a filiar-se ao PCB, 

em 1945. No entanto, a sua participação no partido foi marcada por 

empreender várias discussões de ordem ideológica, visto que alguns membros 

do partidão, como era conhecido, não aceitavam os ideais da arte moderna e 

alegavam que suas propostas estavam desvinculadas da realidade social do 

povo. Para os comunistas, essa arte poderia contradizer o projeto nacionalista 

popular defendido pelo PCB, em agosto de 1950, com a criação da Frente 

Democrática de Libertação Nacional. 

 

                                                
195 ARTIGAS, Rosa; OHTAKE, Ruy (coords.), op.cit., p.258. 
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Talvez a ideologia do partido tenha influenciado o seu pensamento e o 

seu discurso arquitetônico, uma vez que Artigas, na década de 1950, publicou 

artigos desferindo críticas políticas a vários arquitetos modernos, mas 

principalmente a Wright e a Corbusier. Passaram-se décadas e até hoje esses 

escritos instigam os estudiosos que pesquisam a vida e a obra de Artigas. 

 

Mas, como diz o velho ditado popular, �nem tudo foi um mar de rosas� 

para o arquiteto. Em 1953, Artigas participou de uma comitiva de comunistas 

para uma viagem a URSS, no intuito de conhecer e aproximar-se da realidade 

política desse país, já que como comunista era preciso tomar conhecimento da 

cultura soviética e, assim, evitar a expansão do imperialismo norte-americano.  

 

No entanto, essa viagem não lhe rendeu bons frutos. Na esfera política, 

se viu decepcionado com as condições sociais da população soviética, que 

estava fragilizada com os métodos de coerção praticados por Stálin. Mesmo 

sendo um ativista do PCB, afirmou que só tomou conhecimento dessa prática 

quando desembarcou neste país. Essa foi a primeira e grande decepção 

política, principalmente com os ideais do partido, pois na ocasião da morte de 

Stálin manifestou-se: �[...] a humanidade perde a sua maior figura [...]. Vivemos 

o século de Stálin, o grande construtor de povos�.196 Mesmo diante de tal 

afirmação, não se pode ter a real certeza de que Artigas desconhecia as 

práticas stalinistas. 

 

Já com relação às questões artísticas, ficou convencido de que a 

arquitetura soviética, além de não representar a necessidade da população 

brasileira, era antiquada e de extremo mau gosto. Como conseqüência da 

viagem, passou por uma crise política e artística. Afastou-se dos trabalhos, pois 

não sabia que caminhos seguir, e só retornou às pranchetas após um período 

de revisão de seus trabalhos e de análise de outras linguagens presentes na 

arquitetura brasileira e internacional. 

 

                                                
196 Revista Fundamentos, n°33, São Paulo: setembro 1953, p.10. 
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Quando tudo parecia entrar nos eixos, ao retomar as atividades no 

escritório e prosseguir com a militância política, ocorreu o golpe militar de 1964. 

Seguiram-se, então, anos difíceis para grande parte da intelectualidade 

brasileira. E o Brasil ainda se recupera dos traumas ocasionados pela 

repressão, censura, tortura e exílio. 

 

Nos anos de chumbo, Artigas foi perseguido, preso e aposentado da 

FAUUSP, a faculdade que ele ajudou a fundar. Impedido de atuar no exercício 

do magistério, dedicou-se somente ao escritório e, ilicitamente, aos encontros 

promovidos pelo partido. A ausência do professor na FAU foi recompensada 

pelas aulas particulares que ministrava aos amigos e alunos. As reuniões, por 

inúmeras vezes, foram realizadas na sua própria residência. 

 

Nos difíceis anos da repressão militar, só restou a Artigas prestar seus 

serviços para o governo, o mesmo que o perseguia. Para este cliente, o 

arquiteto construiu escolas, conjuntos habitacionais e até mesmo um quartel. 

Então, Artigas implementou em São Paulo novas formas urbanas e ousou ao 

fazer uso de materiais pouco utilizados na arquitetura aristocrática da cidade 

nos anos de 1940.  

 

Mediante a inúmeras críticas, foi um profissional insistente e, 

paulatinamente, alcançou um lugar de destaque na arquitetura moderna 

brasileira. Cabe ressaltar que Vilanova Artigas contribuiu não somente para o 

desenvolvimento desta arte, mas principalmente para a formulação do seu 

ensino e para a formação de inúmeros arquitetos. Talvez essa tenha sido a 

maior contribuição de Artigas à arquitetura e à cultura brasileira. 

 

No fim desta empreitada, pode-se perceber que inúmeras questões 

ainda não foram discutidas e necessitam de uma análise pormenorizada, a qual 

o tempo efetivamente não permitiu que se realizasse aqui. Assim, vale ressaltar 

um problema intrigante que surgiu no decorrer desta pesquisa; visitando 

algumas obras localizadas na capital paulista e região metropolitana, foi 

possível presenciar muitos edifícios completamente descaracterizados pela 

ação do tempo, pela dificuldade de manutenção ou ainda pelo simples fato de a 
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população desconhecer as propostas originais de seu idealizador. Algumas 

obras ainda preservam a linguagem arquitetônica original, como o Edifício 

Louveira, que, por ser um patrimônio histórico da cidade, tem o apoio do 

Condephaat. 

 

Mais uma vez, ressalta-se que este trabalho é apenas um breve 

indicador sobre a concepção artística e política de Vilanova Artigas. Suas obras 

revelam a importante carreira construída por este arquiteto comunista que, 

mesmo diante dos problemas sociais do país, definiu os parâmetros da 

arquitetura moderna paulista, sendo uma referência para as futuras gerações 

de arquitetos. 

 

Em síntese, Artigas foi um homem que vivenciou a intensidade das 

ciladas da modernidade, presenciando a pobreza e a riqueza num só tempo e 

espaço. Ele questionou o conservadorismo e os atos revolucionários e viveu 

conflituosamente com a angústia e a contradição em sua carreira. Por alguns 

instantes, acreditou que seus ideais artísticos e políticos haviam expirado. Com 

isso, retorna-se à tese central de Marshall Berman, que considera essas 

experiências típicas de quem vive num mundo moderno, num mundo em que, 

como disse Marx, �tudo está impregnado do seu contrário�, ou �tudo o que é 

sólido desmancha no ar�. Assim, conclui-se essa pesquisa deixando algumas 

lacunas para serem discutidas posteriormente. 
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