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O curitibano João Batista Vilanova Artigas (1915-1985) é apontado
como figura central da “Escola Paulista”, denominação utilizada pela
historiografia para agrupar um conjunto de arquitetos que nos anos 1950 e 1960
representou uma ampla modernização da arquitetura em São Paulo ao fazer
uso do concreto aparente e da estrutura do edifício como elemento plástico 1. A
despeito da presença de outros arquitetos modernos, coube a Artigas projetar
alguns programas representativos da modernização paulista: ginásios, escolas
estaduais e privadas, faculdade, clubes de elite, sedes de sindicatos, estádio de
futebol, hospitais, rodoviárias, conjuntos habitacionais etc, amplo portfólio que
conferiu legitimidade como representante da nova linguagem 2. Todavia, essa
atualização da arquitetura paulista não irrompeu repentinamente a partir de
transformações estéticas limitadas a lançar roupagem moderna aos novos
prédios da cidade.
Além da linguagem formal, marcada pelo concreto apresentado
sem revestimentos, grandes vãos e lajes em balanço que se disseminaram a
partir dos anos 1960, mudanças consolidadas
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nas décadas anteriores

Em grande parte, a produção historiográfica sobre a produção arquitetônica moderna em São
Paulo seguiu as diretrizes interpretativas desenvolvidas pelo francês Yves Bruand que realizou, no
final dos anos 1960, sua pesquisa de doutorado sob orientação de André Chastel. Em Arquitetura
Contemporânea no Brasil, Bruand encabeça Artigas como “chef de file” da geração dos arquitetos
modernos paulistas, o primeiro de uma hierarquia nos quais os demais são posicionados como
discípulos do mestre, entre eles, Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Carlos Milan entre
outros. (BRUAND, 1981: 295)
Uma parte desses projetos se inscreve nas diretrizes do Plano de Ação do Governo do Estado
(PAGE), implementado entre 1959 e 1963 no governo de Carvalho Pinto. O PAGE, então
coordenado por Plínio de Arruda Sampaio, voltou-se, além das obras de infraestrutura, para a
construção de diversos equipamentos públicos, entre eles, escolas, postos de saúde, fórum, casas
de agricultura e edifícios de segurança, tanto na capital quanto no interior. Na implementação
desse plano, vários arquitetos da “Escola Paulista” encontraram terreno amplo para se desenvolver
seus projetos, tornando-se um espaço também de legitimação de suas escolhas estéticas em nome
da modernização de diversos edifícios públicos. Foi no Plano de Ação que também que se criou o
fundo para construção da Cidade Universitária da USP e da FAPESP. Em relação à atuação
articulada de um grupo de arquitetos ligados à FAU, pode-se citar o projeto do Corredor das
Humanas, para o campus do Butantã. Nele se previa a formação de um eixo conectando os
prédios da História e Geografia (projeto de Eduardo Corona), Filosofia e Ciências Sociais (projeto
de Paulo Mendes da Rocha), Letras (projeto de Fábio Penteado), Geociências (projeto de Pedro
Paulo Melo Saraiva), Arquitetura e Urbanismo (projeto de Vilanova Artigas), Matemática (projeto
de Joaquim Guedes). No entanto, somente dois projetos foram realizados: da História e Geografia
e o da FAU. Cf. GFAU (vários autores), Corredor das Humanas. GFAU, outubro, 2009.
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abrangeram novos parâmetros ao ensino de arquitetura, assim como se
estenderam à renovação das bases para a atuação da profissão. Para
compreender a atualização estética alcançada nos anos 1960, é necessário
considerar o processo de acumulação nas tentativas de modernização das
instâncias de produção e consumo da arquitetura moderna. Desde os anos
1940, tanto a prática profissional, com o aumento da atuação do arquiteto como
profissional liberal, em escritório próprio, em detrimento à atuação dentro da
construtoras, quanto a autonomização dos cursos de arquitetura, ao
conquistarem independência da formação politécnica, contribuíram para a
consolidação da nova orientação estética.
Galgando posições institucionais chave, a trajetória de Vilanova
Artigas esteve atravessada por diversos marcadores desse processo de
construção institucional, acadêmica e profissional do campo arquitetônico em
São Paulo, investimentos que contribuíram para o arquiteto ser alçado a lugar
de destaque na renovação da arquitetura produzida em São Paulo. Formas
modernas, nova organização do trabalho e institucionalização do ensino - tais
transformações viriam acompanhadas de outra faceta dessa modernização - a
clientela, cujos gostos estéticos e os posicionamentos políticos acompanhavam
os novos andamentos da cultura.
Mais do que investigar a relação dos arquitetos com o poder
público, suas articulações e formas de legitimação - forte índice de
representação da imagem moderna da capital e do Estado paulista a partir do
fim dos anos 1950 -, interessa aqui perscrutar a relação do arquiteto com os
encomendantes particulares, principalmente

nos projetos de

residência

unifamiliar nos anos iniciais de sua carreira. Nos anos 1940, a trajetória de
Vilanova Artigas parece ser iluminadora dos posicionamentos estéticos, ideias e
utopias que circulavam em grupos da intelectualidade de esquerda.
Com foco nos projetos residenciais, o exame da estética
arquitetônica moderna sob a perspectiva do consumo, ou seja, a partir do
3

público encomendante, permite balizar na escala da cidade, elementos da
produção do espaço urbano em São Paulo e no âmbito privado, os anseios e os
investimentos sociais desses clientes, com suas expectativas de distinção social
e prestígio3. Na década de 1940, artistas como o escultor Vitor Brecheret, o
incentivador da cultura Alfredo Mesquita 4, os advogados trabalhistas Rio Branco
Paranhos e Rivadávia Mendonça, o escritor e dramaturgo Oduvaldo Viana
fazem parte do conjunto de encomendantes cujas residências deixam indícios
dos círculos de sociabilidade rodeados em torno de Artigas. Num plano mais
amplo, o exame desse material edificado permite matizar um olhar sobre
experiência social de modernização que passava a capital paulista em meados
do século XX. Nesse sentido, a produção residencial 5 de Vilanova Artigas pode
ser rastreada como uma linha condutora dessa experiência, em que estão em
questão a formação do campo arquitetônico, a partir de uma prática profissional
em mudança e da emergência da arquitetura moderna paulista, referendada por
uma clientela em constituição, apta a consumir uma estética avançada em
relação aos padrões tradicionais.

3

As relações entre os arquitetos e sua clientela são objeto do meu projeto de pesquisa no
doutorado, em realização no departamento de Sociologia da USP. Além de Vilanova Artigas, a
pesquisa se propõe a examinar os círculos de sociabilidade de outros arquitetos desse período,
entre os quais: Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre, Flávio
Império e Ruy Ohtake.

4

Cf. PONTES, Heloisa. Destinos Mistos: os críticos do Grupo Clima em São Paulo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1998.
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Em Sociedade de Corte, Elias também recorre à arquitetura residencial para descrever os
diferentes espaços de moradia na sociedade aristocrática francesa. Para o autor, as formas da
habitação de uma determinada sociedade oferecem elementos para compreensão das formas
fundamentais das relações privadas (internas à família) e das relações sociais (constituídas no
espaço coletivo da casa). A configuração do espaço é tomada como expressão concreta das interrelações sociais, levando Elias a defender as “estruturas de habitação como indicadores de
estruturas sociais” (ELIAS, 2001: 66). Vale destacar: ainda que a análise se dê prioritariamente
sobre a sociedade francesa dos séculos XVII e XVIII, a passagem para a sociedade burguesaurbana-industrial-profissional, no argumento do autor, manteve como herança alguns traços da
sociedade de corte, mantendo o espaço como expressão de formas de distinção social.
4

Arquitetura versus Engenharia
Desde os anos iniciais de formação, ao se interessar pela
arquitetura, Artigas teve que se embater com os constrangimentos que a
escolha impunha no âmbito familiar, em que a origem camponesa era reforçada
pelo ambiente provinciano de Curitiba. A transferência em 1934 da Faculdade de
Engenharia do Paraná para o curso de engenheiro-arquiteto da Escola
Politécnica é um marco desse confronto. Em tom de humor, o deslocamento na
trajetória é analisado pelo próprio arquiteto como uma dissonância na rota
almejada pela família, principalmente em relação às expectativas do avô
conservador, que possivelmente passa a ser a referência masculina de Artigas
com a morte do pai, aos cinco anos de idade. No depoimento fica visível a
posição subalterna ocupada pela arquitetura, que vem à tona a partir dos polos
em conflitos - “engenharia” e “arquitetura”, “cálculo” e “desenho”, “exatas” e
“artes”:
“Entrei para a Escola de Engenharia do Paraná porque era moço e tinha
facilidade para a Matemática. Os arquitetos, hoje, entram para
Arquitetura porque têm facilidade para o desenho. Desenhar a gente
desenhava mas, se eu dissesse para meu avô Artigas, que era severo e
que me parece, hoje, uma figura do Garcia Marques, que eu gostava de
desenho, ele acharia, um pouco desconfiado, que eu não tinha a
machidão necessária para ser descendente dele. Por que o desenho era
tido como exercício feminino, de fundo de quintal, escondido. Desenhar?
- Isso não era coisa de homem, deixa de besteira. Mas a matemática era
masculino. Esse foi o interstício dentro do qual eu entrei para
Engenharia, para depois descambar para a Arquitetura.” (FERRAZ,
1997: 15)

As oposições entre as escolhas profissionais também acionam
relações antagônicas entre “masculino” e feminino”, apreendidos por esquemas
de percepção que ora repõem uma ambivalência entre “viril” e “efeminado” ora
afirmam contraposição entre “sério” e o “fútil, no qual a arquitetura é posicionada
em polo rebaixado6. Esse embate parece constitutivo do desenvolvimento da
6

Cf. BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.
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arquitetura moderna, e vai ser posteriormente enfrentado pelos novos
profissionais ao empenharem-se em elevar a linguagem estética moderna
(racional, sem ornamentos, sisuda) à condição de prestígio, em disputa com os
estilos passadistas (ecléticos, rebuscados, decorativos), esses tratados como
excessos supérfluos.
Se a saída de Curitiba representaria o desafio de enfrentar a
posição inferiorizada e feminina que as habilidades artísticas evocavam, a
fixação na cidade de São Paulo traria como obstáculo a inserção numa capital
em processo de modernização, na qual o arquiteto não possuía vínculos prévios
com grupos de comando nem acesso aos circuitos de elites locais. Sem
familiares na cidade, nos anos iniciais, ele divide república estudantil, próxima à
avenida São João, com outros colegas do curso, entre eles Luís Saia 7, que
nesse período colaborava com Mário de Andrade no debate sobre patrimônio
histórico (FICHER, 2005:338). Ser bem sucedido nos exames e garantir boas
notas eram os pedágios a se pagar para se transitar numa “escola de burgueses
competentes” e ser aceito como paulista 8, desejo que revela o embaraço de
frequentar um ambiente cujos ingressos eram, em sua maioria, provenientes de
famílias das classes abastadas da capital ou do interior de São Paulo. Num
ambiente fechado e de poucos profissionais disponíveis, os professores
selecionavam os estudantes e encaminhavam para as vagas que consideravam
7

Em relação à dedicação ao curso, a descrição trajetória de Luis Saia parece se constituir como oposto
da trajetória de Artigas, marcada pela longa permanência na Escola e a desavença com professores,
como Prestes Maia. Ele entrou na Politécnica em 1931 e diplomou-se apenas em 1948. “Sua longa vida
estudantil foi extremamente conturbada, tendo abandonado várias vezes a frequência à escola. E assim
se tornou parte do folclore politécnico.” (FICHER, 2005: 337)
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“Passei. Em algumas matérias com notas razoáveis. E foi o jeito que que me tornei paulista. E me
formei arquiteto por volta de1937 (…) Como a Escola Politécnica era uma escola de burgueses
competentes, pegavam os quadros da escola e diziam: esse vai ser isso, esse vai ser aquilo”
Depoimento de Artigas, (FERRAZ, 1997: 17).
Cabe alertar que os depoimentos sobre sua vida e atuação profissional aos quais aqui faço
referência foram organizados por Marcelo Ferraz no livro Vilanova Artigas, a partir de
testemunhos dados por Artigas a diferentes pessoas, entre 1962 e 1984. A forma da edição de
diferentes entrevistas compondo um texto único não permite identificar as datas nem o
interlocutor de tais relatos de vida.
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encaixar no perfil do aluno. Durante a graduação, Artigas teve proposta de um
ano de estágio na Secretaria de Viação, arranjo feito pelo então diretor da
Politécnica, Alexandre Albuquerque, figura de destaque no cenário político e
institucional da Escola. À despeito da oportunidade, Artigas abdicou da vaga em
pouco tempo, desistência que a posteriori foi justificada sob alegação de triunfar
arriscando-se numa carreira singular, possibilidade aventada a partir da própria
condição de forasteiro:
“Mas esse emprego logo entrou em conflito com meu voluntarismo e
durou mais ou menos seis meses. Achava que, como tinha vindo
audaciosamente do Paraná, ia fazer minha carreira profissional
audaciosamente também”.(FERRAZ, 1997: 20)

Nesses anos inciais de formação, se o trabalho de arquiteto no
setor público é rejeitado, abrem-se as portas dos escritórios de arquitetura em
consolidação na cidade. Entre 1936 e 1937, Artigas trabalhou com Oswaldo
Bratke e Carlos Botti, onde desenvolveu projeto e obras de residências e, no
primeiro ano de formado, em 1938, com o arquiteto Gregório Warchavichik 9,
arquiteto estrangeiro que conquistou importância no início do modernismo
paulista, com quem participou no concurso para o Paço Municipal de São Paulo,
aos 23 anos.
A experiência em projetos rendeu interesse em montar aos 22
anos de idade firma construtora com colega da faculdade, sociedade em que
Artigas ficaria voltado para o projeto e paulista Duilio Marone, aos cálculos de
engenharia. A parceria também possibilitaria expandir a rede de clientes, uma
vez que o paulista Marone possuía relações mais cristalizadas na cidade. Com
sede na rua São Bento, a empresa inicia-se em novembro de 1937, cobrindo
tanto a área de projeto quanto a de construção, formato com qual até então a
maioria dos escritórios de arquitetura estava organizado.
9

Cf. LIRA, José Tavares Correira de. Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac
Naify, 2011.
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Construtora Marone e Artigas (1937-1944)
A parceria entre Artigas e Marone permaneceu até junho de 1944,
prioritariamente em projetos residenciais servindo ao gosto de uma classe
média e alta paulistana. Em seus sete anos de atuação, totalizou cerca de 64
projetos, dos quais 62 foram construídos, um índice elevado se comparado ao
período posterior, em que a linguagem estética é marcadamente moderna 10.
Pacaembu, Jardim América, Jardim Europa, Jardim Paulista, Ibirapuera, Vila
Nova

Conceição

e

Cerqueira

César

foram os bairros cuja

clientela

prioritariamente mobilizou seus recursos na fixação de seus espaços de
moradia, locais onde se concentraram mais da metade das casas produzidas
pela dupla nesse período11. Para instalar-se, os encomendantes de mais alta
renda empregaram seu capital em áreas cuja legislação as definiam como zona
de uso estritamente residencial de baixa densidade (Zona 1), tal como previsto
pelo Zoneamento da Cidade de São Paulo, então regulamentado em 1934. O
traçado urbano desses bairros privilegiava-se das ideias vindas do exterior,
como as cidades-jardins inglesas, com seus traçados de ruas sinuosas,
arborizadas, grandes lotes com recuo lateral, tais como realizados pela
Companhia City, nos bairros Pacaembu e Jardim América.
Por outro lado, como contraponto a tantas encomendas para usufruto
familiar, há algumas delas cuja finalidade era renda imobiliária, demarcando
uma diferenciação entre os bairros residenciais das camadas de alta renda e os
bairros residenciais destinados às camadas populares, imprimindo no espaço
urbano a estratificação social. Na Barra Funda, por exemplo, Artigas e Marone
10

A elaboração dessas informações se deu partir da planilha organizada pelo Lab Arq-FAU,
documento que reúne listagem de todos projetos atribuídos a Vilanova Artigas.

11

É possível avaliar a relação entre os preços dos terrenos dos diferentes bairros da cidade de São
Paulo a partir da Planta Genérica de Valores de 1938 e 1958, onde se verifica que, num primeiro
momento, os terremos nas áreas do núcleo central da cidade, Centro, Santa Efigênia, Consolação,
e Luz eram os bairros de maior valor por m². Também, nos anos 1940, o caderno de Imóveis e
Terrenos do jornal o Estado de São Paulo registra, nos anúncios imobiliários, o caráter
“aristocrático” e “elegante” a que eram atribuídos os bairros recém-loteados.
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construíram em 1942 dois conjuntos de habitações em uma mesma quadra,
para os jovens irmãos José Coelho Pamplona (1920-1964) e Maria Risoleta
Bueno Pamplona, clientes cujos ascendentes possuíam tradição na produção
imobiliária, tanto em edificações quanto em loteamentos. O pai deles fora Luiz
Coelho Pamplona e o avô, o visconde José Coelho Pamplona, imigrante
açoriano que enriqueceu em São Paulo, um dos proprietários de grandes áreas
em torno da avenida Paulista no momento de sua abertura 12.
investimento

financeiro

nesse

empreendimento

Para eles, o

representaria

grande

possibilidade de retorno uma vez que a família já atuava como rentista, em
bairros como Lapa e em municípios próximos a São Paulo. Com preço da terra
de menor valor no mercado, já desde os anos 1920, o bairro do Barra Funda
registra sua desvalorização, ratificando a destinação social dessas moradias
para classe trabalhadores de baixo poder aquisitivo. Nesse período, o perfil
operário do bairro consolidava-se com a instalação de depósitos e conjunto
fabril, em razão da proximidade com a linha férrea da São Paulo Railway13, o
que atraía mão de obra interessada em se fixar próximos ao local de emprego.
Um dos conjuntos projetados por Artigas, já demolido, se organizava com quatro
casas geminadas sobrepostas, duas no piso térreo e duas no piso superior,
solução que ainda privilegiava o acesso distinto para cada uma das unidades.
Com parca ornamentação na fachada, as modestas casas situavam-se em
quadra contígua à linha férrea, em local onde hoje passa o Viaduto Pacaembu.
Como programa, as casas tinham dois dormitórios, sala de estar, cozinha e um
sanitário. O outro conjunto, existente ainda hoje, compõe-se de doze unidades
de casas justapostas, sendo que sete delas tem acesso pela rua principal e as
12

13

MOTA, Valdemar. Visconde de Porto Martim: Um benemérito açoriano no Brasil, Instituto
Açoriano de Cultura, Angra do Heroísmo, 1978.
A rua Pamplona e a rua Luis Coelho foram assim nomeadas em homenagem aos proprietários.
José Coelho Pamplona também foi retratado por Oscar Pereira da Silva.
Ligando Santos a Jundiaí, a estrada de ferro foi inaugurada em 1967. Essas intervenções no
espaço urbano, junto às características geográficas, representaram condicionantes que
estruturaram o espaço da cidade, contribuindo para a estratificação entre os grupos de maior poder
aquisitivo e as classes trabalhadoras. Isto é, estabeleceu-se uma “divisão da cidade em 'lado de cá'
e 'lado de lá' dos trilhos”, a partir de um percurso de fixação das camadas de alta renda que se
estabeleceu em direção ao quadrante sudoeste da cidade. (VILLACA, 2001: 193)
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demais estão implantadas no interior do lote, cujo acesso se dá por meio de vila
interna. São casas de três dormitórios, com sala de estar, copa, cozinha e um
sanitário, tal como a da maioria das casas projetadas por Artigas para os demais
clientes abastados dos bairros nobres. Se o desenho arquitetônico e o programa
de

necessidades

apresentam

semelhanças,

as

distinções

ficam

bem

demarcadas quando se leva em conta a ornamentação das fachadas, a tipologia
da moradia, a área construída e a localização urbana. Sem recuos laterais, as
habitações apresentam em torno de 75m², agrupadas num pátio interno
coletivizado por todos os moradores do conjunto, impondo compartilhação do
quintal e instaurando forma de sociabilidade definidora de uma pequena
comunidade.

Imagem 1: Conjunto de 12 casas projetadas e construídas por Marone & Artigas para cliente
José Coelho Pamplona. 1942, Bairro Barra Funda, São Paulo. Portão cinza para acesso às
casas a partir de pátio interno. Fonte: Google Street View, 2011.
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Já as residências encomendadas pelas famílias de classe média e
alta para acomodação da própria família se distinguem pelo uso do ornamento,
escolha dos estilos arquitetônicos, decoração dos espaços internos, mobiliários,
assim como pelo tamanho de terreno e localização, conteúdos estéticos e
materiais definidores da imagem pública e doméstica a ser representada por
esses grupos. A configuração arquitetônica das moradias oferece material
tangível para investigação das relações sociais, fornecendo acesso privilegiado
para entendimento dos valores e investimentos sociais fixados no espaço
doméstico. Não se pode deixar de considerar também que a moradia individual
encarna papel estratégico no seio familiar. Além, é claro, de seu papel
estratégico como reserva de valor econômico, no sentido estrito do termo, a
casa possui um forte componente simbólico. Formas de afirmação social, as
casas são marcadores de gosto e estilos de vida, revelam sistemas de
classificação

e

hierarquia

de

seus

proprietários,

carregando

múltiplos

significados, principalmente simbólicos. Ela é forma de entesouramento,
investimento de dinheiro, mas também define um projeto de reprodução
biológica e social, assegurando a acumulação e transmissão do patrimônio
familiar14.
Entre os encomendantes de moradia unifamiliar estão Henrique
Arouche de Toledo, Otoni de Arruda Castanho, Fernando Bebiano Barreto
Henriques e Nicolau Scarpa Jr, entre outros clientes pertencentes a grupos
sociais de alto poder aquisitivo. É notável que grande parte das casas são
marcadas pelo estilo eclético, em suas diversas variações, como neocolonial,
chalé suíço, normando, mexicano, com um programa arquitetônico convencional
em relação aos espaços domésticos, ainda nos moldes das lições aprendidas
no curso de engenheiro-arquiteto da Politécnica. Também há os clientes de
14

Pierre Bourdieu apresentam reflexões sobre as especificidades das moradias como espaços de
construção social. “Un placement de père de famille. La maison individuelle, spécificité du
produit et logique du champ de production”. Actes de la Recherche em Sciences Sociales, n.
81/82, 1990.
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classe média, cujas construções “apresentam feições comuns ao gosto
paulistano e filiadas a um ecletismo re-interpretado pelas limitações das
condições financeiras dos futuros moradores” 15. Já as solicitações de clientes
pertencentes ao núcleo mais próximo do círculo de amizade do arquiteto
permitiram que esse vínculo rendesse soluções mais arrojadas, “como a casa
de Giulio Pasquale, projeto de 1939, ou outra para Luís Gonzaga Leme
Monteiro, de 1941 que o próprio Artigas reconhecia terem sido inspiradas em
Walter Gropius”16.
No conjunto das residências desse período, destacam-se dois
projetos no bairro Pacaembu, de 1943 e 1944, feitos para os advogados Rio
Branco Paranhos e Rivadávia Mendonça, profissionais que atuavam em mesmo
escritório particular e juntos também passaram a colaborar para sindicatos em
defesa de causas trabalhistas17. Com ingresso de Artigas nos debates do Partido
Comunista, o arquiteto passa a frequentar esses círculos de esquerda, espaço
de luta política, socialização e garimpo de clientela. Estreitando amizade com
Rivadávia Mendonça, os dois escreviam artigos para Revista Fundamentos,
publicação sobre cultura e política ligada às ideias do Partido Comunista, em
que Artigas ocupava cargo de editor.
As duas casas projetadas para os advogados foram amplamente
divulgadas nos trabalhos de história de arquitetura, onde foram valorizadas na
historiografia pela influência das ideias do arquiteto norte-americano Frank Lloyd
Wright. A inspiração declarada nas praries houses do arquiteto norte-americano
se expressa na volumetria horizontalizada, com telhados em grandes beirais em
sobreposição, janelas amplas, nos ambientes internos fluidos, assim como pelo
uso diverso de materiais, entre eles, madeira, tijolo e pedra, diferente do
concreto que dominava a arquitetura moderna do Rio de Janeiro. Ainda que
15
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ARTIGAS, Rosa. “Por enquanto, João Batista”. In . Vilanova Artigas. Instituto Tomie Ohtake,
2003, p.245
Idem. p.245
CORRÊA, Larissa. Rosa. “Trabalhadores e os doutores da lei: direitos e Justiça do Trabalho na
cidade de São Paulo 1953 a 1964”. Histórica (São Paulo. Online), v. 26, p. 1-12, 2007.
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nesse momento inicial da carreira o arquiteto tivesse se valido de outros estilos
associados ao ecletismo no projeto de inúmeras residências, foi a fase
wrigthiana, restrita a poucas casas, que teve eco nas publicações, sendo aceita
e legitimada como a principal influência na produção de Artigas desse período.
Isto ocorreu possivelmente porque a tomada de Wright como modelo inspirador
marcaria um contrapondo à influência corbusiana da arquitetura carioca, já
reconhecida nesse período com a atuação de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.
Além disso, em relação ao gosto dos clientes, como aponta Bruand, a aceitação
do estilo moderno não radicalizado de Wright seria “menos suscetível de
espantar clientela particular (que ainda era a única que contava, face à falta total
de interesse dos poderes públicos)”, e assim o arquiteto “oferecia em
contrapartida uma solução mista, ao mesmo tempo moderna e tranquilizante,
apresentando várias vantagens” (BRUAND, 1981: 271)

Imagem 2: Casa para o advogado Rio Branco Paranhos, projetada em 1943. Bairro Pacaembu.
Fonte: http://www.g-arquitetura.com.br/1943.html
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As casas de Rio Branco Paranhos e Rivadávia Mendonça foram
uns dos últimos projetos que o arquiteto realizou com a construtora Marone e
Artigas. Já desde a década de 1930, em São Paulo, alguns arquitetos passaram
abrir escritórios com a finalidade de vender apenas o projeto do edifício. Até
então, a maioria desses profissionais, tal como Artigas, estavam atrelados a
firmas de construção, em que o cliente contratava tendo como objetivo o produto
final, ou seja, a obra construída. O projeto arquitetônico estava contido no
pacote, ele “não se caracterizava como mercadoria para o proprietário do
empreendimento imobiliário, para quem ficava, aparentemente, de graça” 18. Para
Artigas, essa mudança ocorre em 1944,

quando o arquiteto encerra a

sociedade com Marone, desarticulando a firma de construção estabelecida com
o colega de faculdade. A partir de então, deixa de atuar como empreiteiro e se
envereda para prática como profissional liberal.

Artigas em escritório próprio
A orientação da carreira para atuação exclusiva na elaboração de
projeto em escritório próprio responde, num plano mais amplo, às mudanças no
estatuto da organização profissional que consolidava no período. Para ratificar
a separação, os arquitetos procuravam se distanciar dos engenheiros
apresentando-se, de um lado, como os responsáveis pelo projeto, ou seja, pela
concepção do desenho arquitetônico e, por outro lado, atribuíam aos
engenheiros a tarefa de execução, deixando-os como responsáveis pela
construção da obra.
Chancelando a cisão entre projeto e construção, termos cuja
dinâmica subjacente está assentada na oposição entre arte e negócio,
18

FICHER, p.241. O trabalho destaca que um dos pioneiros na venda do projeto separadamente à
construção foi Rino Levi, em 1936, quando arquiteto registrou edifício constando de seu trabalho
apenas o projeto e fiscalização da obra.
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arquitetos garantiam a si mesmos o status de criadores, relegando aos
engenheiros o prestígio da recompensa financeira 19. Tal passo seria importante
em direção à autonomização do campo da arquitetura em relação à construção,
processo que para Artigas significou uma redução do volume da clientela e junto
a isso, uma mudança no agenciamento dos encomendantes, com rebatimento
nas características sociais, nas expectativas políticas e no gosto estético dos
mesmos.
Com isso, é possível deixar indicado que há diferenças entre os
clientes que acessaram a firma de Artigas e Marone e aqueles posteriores a
1944, quando ele se estabelece em escritório próprio. Pode-se vislumbrar que
essa passagem, além de estar diretamente relacionada a mudanças na
organização profissional, também poderia estar relacionada a tomadas de
posição estéticas e políticas, tendo correspondências com as relações de
amizade e os círculos de convívio então estabelecidos. Para fazer essa
avaliação, seria necessário aprofundar a análise dos clientes da Marone &
Artigas, ter acesso à composição social dessas famílias, suas origens sociais,
suas relações com o arquiteto, o momento da vida que elas estavam quando da
solicitação do projeto para nova residência, de modo a compreender as energias
mobilizadas em tal empreendimento. Caracterizar socialmente a clientela entre
1937 e 1944 contribuiria para compreender quais expectativas pessoais
estavam em jogo quando o arquiteto deixa a parceria como Marone e parte para
carreira solo. Uma das hipóteses aventadas, a se confirmar em pesquisa mais
19

Essa ambivalência está na constituição da profissão, não apenas no Brasil, como também nos
países europeus. Retomando historicamente a profissão na França, Florent Champy nos mostra
que primeiramente o processo de autonomização se deu em relação aos carpinteiros e pedreiros,
no Renascimento, momento em que a arquitetura nasce como atividade projetual. É também
quando ganha destaque a “assinatura” como marca de quem concebe o edifício, abrindo um
espaço de valorização da autoria. Com as escolas de Beaux-Arts, no século XIX, a instituição de
formação mantém a identidade de artista, como forma de preservar o status da profissão,
separando-a das atividades dos engenheiros, que se ocupam de um espectro mais largo das
construções e do público consumidor. Na divisão das funções, eles deixam a obra e a construção,
partes menos nobres, aos engenheiros, ficando aos arquitetos a parte mais prestigiosa do projeto, o
que contribuiu para formar a aura e o status dessa atividade. CHAMPY, Florent. Sociologie de
l'architecture. Paris: La Découverte, 2001. (p.29-32)
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encomendantes menos interessados em pagar por um projeto arquitetônico com
a marca de autoria.
O investimento em escritório de arquitetura apartado da execução
da obra também se consagra a uma defesa da prática projetual do arquiteto
como produtora de um objeto de valor único. Ou seja, ao se estabelecer como
profissional liberal, o que está em questão também é a possibilidade do
arquiteto se elevar à condição de criador, produzindo um artefato que, pelo
menos em primeira instância, responderia às intenções estéticas do arquiteto de
produzir objeto artístico. Amarrado à construção, o arquiteto teria menos
autonomia em propor suas formas, definir seu estilo, impor sua identidade
projetual, assinar seu desenho e vendê-lo como mercadoria. Já o escritório
exclusivamente de projetos o possibilitaria de assumir postura autoral, atraindo
clientela desejosa de investir em edifícios com estética renovada. A isso somase o momento de atuação política de Artigas, em que a filiação ao Partido
Comunista e a militância junto aos círculos de esquerda, fixando amizades com
parceiros da revista Fundamentos, garantindo clientela habilitada a legitimar,
como espaço de moradia, uma casa em arrojada linguagem moderna 20.
O ano de 1945 parece aflorar as razões dessa escolha. Em julho,
Artigas redigiria uma carta a um cliente 21 reiterando a importância de se
contratar um arquiteto para elaboração do pretendido projeto do edifício. A
demanda em questão era uma casa de saúde em Curitiba e a carta do arquiteto
havia sido formulada de modo a convencer o cliente, que anteriormente havia
recusado o trabalho do arquiteto, decidido pois a contratar engenheiros de uma
construtora. O projeto seria relegado a técnicos e construtores da empresa.
20

Participando dos redutos de esquerda, e atuando dentro da universidade, Artigas circulou entre
intelectuais militantes e uma burguesia engajada. A participação no conselho da revista
Fundamentos, junto com Caio Prado Jr., Mário Schenberg, as viagens à Varsóvia, China e Rússia,
com intelectuais, entre eles Jacob Gorender, demarcam alguns pontos da trajetória do arquiteto
junto à intelectuais com atuação política.

21

ARTIGAS, Vilanova. “Carta ao cliente”. In. FERRAZ, Geraldo. pp.49-52.
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Pagar-se-ia pela obra construída e, embutido no preço praticado pela
construtora, viria o projeto do edifício. Após receber informação de que o cliente
não se valeria de seus trabalhos, Artigas enfaticamente sai em defesa da
necessidade do projeto, argumentando em números, valores e cifras o quão
vantajoso seria ao proprietário ter um estudo prévio, um plano minuciosamente
elaborado, um desenho garantindo eficiência, funcionalidade, adequação ao
terreno, economia e beleza.
O tom persuasivo se munia de argumentos estabelecendo
diferenças entre construção e arquitetura, deixando claro dois polos em
oposição. O primeiro, fruto da prática construtiva in loco, é colocado como
representativa do “vezo brasileiro [de] fazer as coisas sem plano inicial
perfeitamente elaborado”, sem método, sem planejamento, sem racionalidade,
com as decisões tomadas no canteiro, sob risco de imprevistos e adaptações. O
segundo conferiria ao projeto um valor espiritual, “valor perene, enorme,
inestimável”, categorizando a arquitetura como arte. Nessa aproximação, o
arquiteto se coloca na posição de artista, cuja “arte não tem livro de regulamento
que ensine. Nasce dentro de cada um e desenvolve-se como conjunto de
experiências”. Desse modo, além da garantia de melhor técnica, planejamento e
eficiência, a escolha da arquitetura, em detrimento da construção, endossaria
um valor estético indubitável ao edifício. Por fim, deixa a deliberação ao
proprietário:
“Com a consciência limpa termino minha proposta. Está em suas mãos a
responsabilidade de decidir entre os caminhos. De um lado eu me
coloco, não só, como representante dos arquitetos brasileiros,
defendendo economia, a ordem, e acima de tudo, o futuro. De outro
lado, o empirismo, a reação, a imprevisão”. (In. FERRAZ, 1997: 52)

Em que pese o interesse de pessoal ao trabalho, declarada no
início e no fim da missiva (“Pague pois o que eu pedi. É pouco em relação às
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vantagens futuras”), a investida é mais uma peça movida por Artigas com a
intenção de valorização da profissão do arquiteto, somando-se a outras ações
que confluem para a afirmação tanto da arquitetura quanto da trajetória do
arquiteto, que corre em paralelo aos momentos de institucionalização ou
reconfiguração da definição da profissão, nesse ciclo de autonomização em
relação à prática construtiva.
Há que se considerar o tom panfletário da carta. Nesse mesmo
período, entre 1943 e 1946, Artigas assumia funções de tesoureiro na primeira
diretoria do IAB – Instituto de Arquitetos no Brasil, no departamento de São
Paulo. A articulação regional de uma organização em defesa dos arquitetos
cumpriria a função de espaço de debate, reivindicação e socialização,
permitindo a construção entre os participantes de discursos e práticas afinadas
em defesa da profissão. A aglutinação em torno IAB é sintomática da situação
legal em que se encontrava o profissional de arquitetura, desde 1933
organizada em órgão fiscalizador juntamente com engenheiros e agrônomos, ou
seja, compartilhando entidade com profissionais que não tinham “estreitas
afinidades em termos de visão de mundo”. (DURAND, 1972: 44). A carta de
Artigas vem representar esse anseio dos profissionais representados pelo IAB,
na conformação de interesses e nas garantias de reserva de mercado,
protegendo a profissão.
Viria 1945 a ser também o ano que o arquiteto se filia oficialmente
ao PCB, uma vez que que partido voltava à legalidade. Além da afirmação de
suas convicções políticas, a participação na militância se tornaria também um
espaço de construção de amizades, vínculos, aproximando-o de pessoas com
estilos de vida e visões de mundo homólogas. É possível dizer que grande parte
da clientela que acessa o escritório de Artigas nesse momento está relacionada
com os quadros do Partido Comunista ou pessoas como militância de esquerda.
Soma-se a isso o início da carreira acadêmica na Universidade de São Paulo,
consolidando os nexos de sociabilidade com clientela intelectualizada.
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As transformações do estatuto da prática profissional e o debate
concernente ao ensino caminhavam na mesma direção, ecoando uma crescente
demanda pela autonomia em relação à engenharia civil. Comprometido com a
institucionalização do ensino liderada por Luís Inácio de Anhaia Melo, Artigas foi
um dos que colaborou na fundação, em 1948, do curso da Arquitetura e
Urbanismo na Universidade de São Paulo, quando esse ganha independência
da Escola Politécnica. A experiência dentro da universidade como professor
vinha desde 1940, quando Artigas aceita o convite para ser assistente de Anhaia
Melo, nas disciplinas de “Estética e Composição Geral”, no curso de
engenheiro-arquiteto da Poli. O início da carreira no ensino o mobilizou a
concorrer a bolsa de estudo fornecida pela Fundação Guggenheim em 1946,
ano em que passa em viajando pelos Estados Unidos. O objetivo da viagem era
que o arquiteto conhecesse diversas escolas norte-americanas, com vistas a
pensar o curso de Arquitetura e Urbanismo a ser criado em São Paulo, tal como
recomendação do próprio Anhaia Melo22.
A motivação institucional de instalação de um curso de arquitetura
na Universidade de São Paulo ganharia apadrinhamento da família Álvares
Penteado com a doação em 1946 de seu palacete em estilo a rt nouveau em
Higienópolis, sob a condição restrita de que esse abrigasse um curso de
arquitetura. Em contraposição à orientação artística das Belas Artes e da matriz
técnica do curso de engenheiro-arquiteto instalado na Poli desde 1894, a
abertura de um curso de arquitetura e urbanismo independente respondia às
reivindicações dos profissionais da área, interessados numa formação
específica, de cunho humanista e artístico.
Se de um lado a modernização da arquitetura contou com a
reformulação dos espaços institucionais de formação, a criação de entidades
profissionais e de consagração 23, por outro, foi fundamental para sua
22
23

Cf. Memorial do Artigas. FAUSSP, 1981.
Entre elas, pode-se citar o Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos - CREA, Institutos de
Arquitetos do Brasil - IAB, Bienais de Arquitetura etc.
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consolidação a arregimentação de frações de elites políticas e intelectuais. E
assim a arquitetura moderna procurava responder às novas demandas que
entravam em cena nas décadas seguintes, tanto do Estado quanto de
encomendantes particulares, legitimando a partir deles uma nova estética dos
edifícios.
A virada dos anos 1940 para 1950 é significativa da nova
reformulação estética que passaria produção de Artigas. A novidade não passou
desapercebida das instâncias de consagração, como a Revista Habitat,
organizada pela Lina Bo Bardi sob auspícios do MASP. A edição inaugural da
revista, em outubro de 1950, abria com uma matéria especial dedicada às
residências de Vilanova Artigas. Ali Lina Bo Bardi retomava sua empreitada no
domínio da produção editorial saindo em defesa dos modos de projetar do
arquiteto. Para ela, Artigas, ao eliminar o elemento decorativo, impunha uma
moral severa que questionava a ordem burguesa:
“Cada casa de Artigas quebra todos os espelhos do salão burguês. Nas
casas de Artigas que se veem, dentro tudo é aberto, por toda a parte o
vidro, e os tetos baixos, muitas vezes a cozinha não é separada, e o
burguês que se deixasse levar pela novidade e pedisse uma casa a
Artigas, chocado com 'tão intimidade', cego por tanta claridade, se
apressaria em fechar com pesadas cortinas as vidraças, a fazer crescer
sebes, a reforçar as portas, para continuar, bem defendido, a sua vida
despreocupada entre os móveis chippendale e os abat-jours pintados à
mão.” (XAVIER, 2003: 348)

Se de um lado estava em questão, nos discursos dos arquitetos, o
desejo de transformação social e o questionamento dos padrões burgueses, na
aplicação prática, as inovações nas formas de morar encontrariam resistências.
As expectativas e limitações em torno da casa projetada para o casal Oduvaldo
Vianna e Deocélia Vianna são representativas desse conflito. Grande amigo de
Artigas por conta da militância do PCB, o casal planejou a compra de um terreno
em Sumaré, na avenida Dr. Arnaldo, para construção da casa, num momento
em que a venda de textos dramatúrgicos, o trabalho em nos Diários Associados
20

e agências de publicidade possibilitaram amealhar boa quantidade de recursos.
Nesse período, Oduvaldo Vianna já usufruia de certo prestígio com a venda de
novelas para rádio e o teatro. Vianninha, filho do casal, então estava com 14
anos e a casa representaria essa nova fase da vida da família, de militância
política e êxito material.
A casa projetada por Artigas se valia do terreno íngreme para
implantar um bloco prismático sob pilotis, com estrutura de concreto armado.
Tal como o arquiteto faria depois na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU
USP), a casa possuía quatro pavimentos alternados interligados por rampas, no
entanto, esta seria a primeira casa com rampas do arquiteto. No andar mais
baixo, estavam os dois quartos com banheiro, um para o casal e outro para o
filho. Em seguida, um lance de rampa acima, localizavam-se as dependências
de empregada, com acesso externo à cozinha por escada em caracol. Mais um
lance e se acessava estúdio e terraço. Por fim, no último pavimento, situavamse a sala de jantar, sala de estar, pequena cozinha.
Além do arrojado projeto arquitetônico, no qual pode-se verificar
influência de Le Corbusier, a família contratou Clóvis Graciano para pintar painel
no salão principal da casa cuja imagem representava mulheres catadeiras de
café, e para decorar a sala, o casal também planejou a compra de uma pintura
de Cândido Portinari, artista também pertencente ao círculo de amizades do
casal. Quanto aos móveis, eles foram projetados sob medida por Zanini. Ainda
que a amizade com Artigas tenha rendido a elaboração de um projeto sem
custos para o casal, os gastos para a construção se avolumaram, com a
necessidade de arcar com imprevistos 24. Apesar do projeto da moderna
residência parecer reunir grandes expectativas e desejos do casal, a efetivação
da construção frustrou as aspirações iniciais. O longo trecho do depoimento
vale o interesse pelas viravoltas em jogo, com que de forma humorada Deocélia
24

“O muro do vizinho do lado ficou abalado e Oduvaldo teve que pagar. O roseiral do vizinho dos
fundos foi destruído e meu marido pagou o prejuízo.” VIANNA, Deocélia. Companheiros de

Viagem. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 121.
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narra os conflitos que o projeto acabou por trazer, em que cruzam desacordos
em relação aos arroubos modernos, conflitos ligados a posição feminina,
malogro da empreitada e o desmanche das pretensões.
“E aí começou o nosso, nosso não, meu drama. Por causa da casa, tive
várias discussões com meu marido. Ele procurou o Vilanova Artigas,
professor de Arquitetura, criatura maravilhosa. Seguindo a vontade de
Oduvaldo, ele fez a planta mais maluca que já vi na minha vida. Talvez
mais maluca do que a casa em que ele e a Virgínia moravam. Ela me
contava que tocavam a campainha de sua casa, lá pros lados de Santo
Amaro e perguntavam:
−

Aí é que é a granja?

−

É a fábrica de botões?

−

Aí é o Hospital Veterinário que interna animais?

Achavam a casa com jeito de tudo, menos de uma casa familiar...
Pois a nossa tinha 500m² de área construída e apenas dois quartinhos
pequenininhos, que mal davam para nós. O meu só daria para a cama
de casal com as duas mesinhas de cabeceira, com armários embutidos,
claro, e banheiro completo, porém pequeno, e o quarto do Vianinha
comportava a cama e uma estante que se transformava em mesa de
estudo, e um banheiro com chuveiro. Metade da construção era em
rampas, um salão de 8X6m, outro de 5X4m, áreas lajotadas, a cozinha,
mirradinha também, era na frente da casa, dando para a rua. Para uma
dona de casa, um horror! Artigas acabou brigando comigo, eu não tinha
que dar palpites, eu não entendia de construção, eu era burra. E haja
dinheiro para os empreiteiros (…) Eu já me recusava morar na casa,
onde seria preciso um mordomo de luvas e tudo, coisa que não coincidia
com a nossa maneira de pensar. Para encurtar a história, uma parede
externa junto à primeira rampa era de vidro, 3 metros de altura na parte
mais baixa e 9m na parte mais alta. Como lavar aqueles vidros?
Teríamos que contratar uma empresa que colocasse Jaú para limpar
aquilo tudo. Vai daí o dinheiro acabou, a casa foi hipotecada à Caixa
Econômica e para encerrar a confusão, as Associadas despediram
Oduvaldo. Bilhete azul sem mais sem menos, isto é, devido, é claro, à
sua posição política (...)25

25

Idem p.121-122.
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Imagem 3: Casa para o escritor Oduvaldo Viana, em 1951. Localizada na Avenida Dr. Arnaldo,
Bairro Sumaré.
Fonte: Acervo de Diapositivos, Biblioteca FAUUSP.

Como visto, se os primeiros anos de formado lhe renderam projetos para
uma elite prioritariamente de domínio econômico, a partir de 1945, os espaços
de circulação assim como a clientela de seus projetos propiciam respondr às
ambições das frações de uma elite intelectualizada e politizada. Nesse
momento, sob orientação do PCB, Artigas recusa participar do projeto de
conjuntos habitacionais em grande escala no governo de Getúlio Vargas, pelos
Institutos de Aponsentadoria (IAPs) e passa a defender a moradia moderna
como um espaço para educar a burguesia nacional. Tal como as diretrizes
defendidas pelo Partido em relação às etapas de desenvolvimento do país, para
Artigas, o projeto da casa adquiria o papel de formar a burguesia como sujeito
histórico apto a assumir o desenvolvimento nacional. Essa visão das classes
dominantes estava forjada nas doutrinas do PCB, que defendia uma
interpretação etapista da história e apostava na superação das características
23

feudais do país aliando-se à burguesia nacional com o objetivo de promover a
industrialização brasileira26. Tal postura se expressa nos projetos residenciais:
“Na década de 50, achei 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.” 27

É a partir de sua militância política e da ocupação de postos acadêmicos
dentro da Universidade de São Paulo que a clientela muda seu perfil. Nos
termos de José Carlos Durand “as soluções típicas dessa arquitetura supõem
uma clientela cultivada e cúmplice, social e culturalmente próxima do arquiteto,
para identificar-se com ele, expor-lhe suas necessidades e estilo de vida e
conceder-lhes a autonomia pretendida para uma proposta 'ousada'” 28 Ainda que
o foco deste texto limite-se aos anos 1940, vale explicitar que nas décadas
seguintes, período de exacerbação e consagração de sua linguagem moderna,
o arquiteto passa a produzir algumas casas para pessoas ligadas à
intelectualidade uspiana, como os biólogos Olga Henriques Baeta e Sebastião
Baeta, de 1956 e a demógrafa Elza Berquó, de 1967 ou para uma burguesia
politizada, como dono da companhia de seguros Equitativa, o português Manuel
Antônio Mendes André, de 1966. Seja pelos espaços amplos, interligando os
vários ambientes da casa, pela redução dos espaços individuais (quartos) e
ampliação dos espaços de uso coletivo, pelo arrojo estrutural, pelo uso do
concreto sem revestimento, essas moradias materializam na linguagem estética
e na concepção do espaço doméstico algumas das representações políticas que
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mobilizavam esses grupos.
No plano cultural, essas residências estão alicerçadas num projeto
modernizador mais amplo, atravessado por renovações na prática profissional,
no ensino de arquitetura e na concepção de uma função social para atuação do
arquiteto. Se por um lado podem ser vistas como expressão de desejos de
distinção social com ambições estéticas, por outro, estão revestidas de utopias
políticas num projeto de desenvolvimento nacional cujas expectativas foram
frustradas. Seguindo o percurso profissional do arquiteto, o exame dos próximos
passos traria em cena os rumos seguidos pelo país, cujo recrudescimento da
censura resultou, em 1969, no afastamento compulsório de Vilanova Artigas da
Universidade de São Paulo. Uma nova etapa do projeto modernizador entraria
em curso, com novas alianças e outras expectativas.
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