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RESUMO
João Batista Vilanova Artigas, nascido em 1915 em Curitiba e formado na Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo teve como principais influências foram Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. Fundou a Faculdade de Arquitetura
da Universidade de São Paulo e com isso, se tornou influenciador de grandes arquitetos contemporâneos, surgindo
vários discípulos da sua veia brutalista. Vilanova Artigas foi fundador da Escola Paulista e sua principal característica é
o estilo brutalista, que inicialmente surgiu na Europa depois da 2ª Guerra Mundial, o brutalismo é basicamente o que
descreve a arquitetura de Artigas. Este trabalho tem por objetivo apresentar a biografia de Vilanova Artigas e as suas
principais influências até se tornar um grande arquiteto. Após fundar a FAU-USP, Artigas ganhou vários adeptos do seu
estilo brutalista, como o surgimento da Escola Paulista, e neste trabalho, serão apresentados, bem como as
características de suas obras que refletem na arquitetura contemporânea.
PALAVRAS-CHAVE: Vilanova Artigas, Escola Paulista, Brutalismo, Arquitetura contemporânea.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa trata-se do estudo da vida e arquitetura de Vilanova Artigas e sua
influência na arquitetura brasileira. Para justificar este trabalho, foi analisada a importância do
arquiteto na fundação da Escola Paulista e sua influência sobre seus adeptos, que foram seus alunos
e outros não.
O objetivo geral da pesquisa é entender quais foram os impactos e a importância do conceito
de Artigas nos projetos atuais da arquitetura contemporânea brasileira. Os objetivos específicos para
julgar a hipótese como verdadeira são: apresentar o arquiteto e suas influências; apontar os
discípulos de Vilanova Artigas na arquitetura contemporânea; apresentar os princípios da escola
paulista de arquitetura e seu reflexo na arquitetura contemporânea e comparar as obras de Vilanova
Artigas e suas características nas obras atuais.
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2. JOÃO BATISTA VILANOVA ARTIGAS

João Batista Vilanova Artigas (Figura 1) nasceu em Curitiba, em 23 de junho de 1915.
Mudou-se para São Paulo e aos vinte e dois anos, em 1937 se formou arquiteto pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo. Em 1947 foi estudante bolsista da John Simon
Guggenheim Foundation nos Estados Unidos. Artigas fundou a Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP em 1948, na qual liderou no ano de 1962 um movimento para a reforma de
ensino que instigou outras faculdades de arquitetura no Brasil (PORTELA, 2015).
Figura 1 – João Batista Vilanova Artigas (1915)

Fonte: Acervo da família Artigas (2015)

Artigas atuava na política de esquerda de associação com o Partido Comunista Brasileiro.
Como consequência de ser militante dos movimentos populares brasileiros, foi demitido da FAU,
em 1969, juntamente com outros professores, na esteira do AI-5 e fugiu para o Uruguai. No inicios
dos anos 60, foi responsável pela reestruturação da grade curricular do curso de arquitetura, porém,
assim que a ditadura se instalou no país, essas diretrizes foram extintas (CAU/BR, [s/d]).
Vilanova Artigas era um dos professores mais respeitados na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo. São raros os estudantes que passaram por essa escola e
não tiveram grandes influências brutalistas de Artigas a partir de 1955. Dentre seus discípulos estão
Joaquim Guedes (1932-2008), Carlos Millan (1927-1964), Paulo Mendes da Rocha (1928), João
Eduardo de Gennaro (1928-2013) e Sergio Ferro (1938) (BRUAND, 2005).
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2.1 AS INFLUÊNCIAS DE VILANOVA ARTIGAS

Segundo Nedelykov e Moreira (2001), um dos grandes influenciadores da arquitetura de
Artigas foi Frank Lloyd Wright. O reflexo decisivo das obras de Wright no Brasil se dá através de
Artigas em São Paulo, já que o Rio de Janeiro se estabelecia como “território dos corbusianos”. Em
1942 Artigas projeta em São Paulo pequenas obras residenciais, nas quais é visível o
desenvolvimento do pensamento “wrightiano”.
A primeira fase da obra de Artigas (1938-1946) teve influências importantes como Frank
Lloyd Wright, e também influência neocolonial e eclética. A aproximação com a arquitetura de
Wright é proporcionada a partir do contato com obras na viagem de Artigas aos Estados Unidos, e
também pelo ensino politécnico que decorria de uma linha Wrightiana (WEBER, 2005).
Tais influências identificadas pelas características em comuns em suas obras, como uso de
elementos arquitetônicos, estratégias compositivas e a comparação entre edifícios, no caso da
utilização de tipologias originárias de Frank Lloyd Wright. As estratégias compositivas são o
desenho dos telhados, beirais prolongados, acentuação das linhas horizontais, janelas sem verga,
tijolos aparentes, a relação entre exterior interior da obra com a natureza, funcionalismo,
racionalismo e a valorização dos aspectos construtivos.
O principal exemplo da arquitetura de Artigas influenciado por Wright é a Casa Rio Branco
Paranhos (1943) (Figura 2) que pode ser comparada diretamente com a Casa Robie (1909) (Figura
3) de Frank Lloyd Wright. As casas Luiz Antônio Leite Ribeiro (1943), Rivadávia Mendonça
(1944) e Roberto Lacaze (1941) são outros exemplos de obras de Artigas semelhantes às obras de
Wright.
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Figura 2: Casa Rio Branco Paranhos (1943)

Fonte: Archdaily (2012)
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Figura 3: Casa Robie (1909)

Fonte: Archdaily (2013)

Segundo Bruand (2005), no começo da carreira de Vilanova Artigas, a escolha do estilo
Wrightiano esteve ligada a uma concepção liberal, pois via a melhor expressão da democracia na
arquitetura norte-americana. Após as transformações do mundo durante e depois da 2ª Guerra
Mundial, Artigas procurou uma estética caracterizada pela atualidade da época, pelas possibilidades
técnicas revolucionárias e pela disciplina rígida que ele julgava ser necessária para guiar as regiões
atrasadas ate o progresso. Durante a doutrina de Le Corbusier que acabava de surgir na versão
brasileira, Artigas se sentiu atraído pelo seu trabalho.
Artigas abandonou definitivamente a submissão à natureza que tinha marcado sua primeira
fase influenciada por Wright e escolheu decididamente pelo uso de materiais modernos, estrutura
independente em concreto armado, volumes geométricos claros, jogos de rampas, níveis
desencontrados, transparência e continuidade exterior-interior das salas de estar, influências vindas
de Le Corbusier.
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Já Weber (2005) afirma que os elementos incorporados por Artigas, a partir das obras de Le
Corbusier são o terraço jardim, os pilotis circulares, as paredes e estruturas independentes, fachadas
envidraçadas, e as rampas interligando os volumes.
Bruand (2005) relata que a casa de Mario Bittencourt (1959) (Figura 4), no bairro do Sumaré
e sua própria casa (1948-1949) (Figura 5) são duas realizações exatamente contemporâneas que
ilustram claramente as aspirações de Artigas nessa época. A forma plástica então elaborada também
teve uma ilustre aplicação na Estação Rodoviária de Londrina (Paraná) (Figura 6), construída em
1951.

Figura 4: Mário Bittencourt (1959)

Fonte: Vitruvius (2012)
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Figura 5: Casa do Arquiteto Vilanova Artigas (1948-1949)

Fonte: UOL (2015)

Figura 6: Estação Rodoviária de Londrina – PR (1951)

Fonte: Archdaily (2015)
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As características brutalistas de Vilanova Artigas começaram a aparecer quando em 1960 e
1961, Artigas e seu associado Carlos Cascaldi foram encarregados, por um órgão oficial do Estado
de São Paulo, a realizar o projeto de duas escolas, destinadas a Itanhaém (litoral paulista) (Figura 7)
e a Guarulhos (arredores de São Paulo) (Figura 8). Os arquitetos conseguiram criar edifícios
econômicos e funcionais de originalidade plástica. O colégio de Itanhaém e a escola de Guarulhos
são definidos por uma estrutura de concreto bruto, que caracteriza o brutalismo utilizado na época
pelo arquiteto.
Artigas foi convidado para projetar a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (Figura 9) no mesmo ano em que terminaram as obras das escolas,
firmando seu novo estilo. A obra da FAU-USP se iniciou em 1966 e concluída em 1969.

Figura 7: Escola Estadual de Itanhaém

Fonte: Archdaily (2014)
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Figura 8: Ginásio de Guarulhos

Fonte: Acervo Vilanova Artigas (2015)

Figura 9: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1961-1969)

Fonte: Archdaily (2011)
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2.2 OS DISCÍPULOS DE VILANOVA ARTIGAS DA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA

A cultura e o dinamismo de Vilanova Artigas o impuseram como um dos professores mais
respeitados da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e isso fez com que Artigas exercesse
uma influência sob seus alunos e até foi considerado o verdadeiro mestre deles. São poucos os
alunos que passaram pela FAU-USP e não ficaram tentados por sua arquitetura. Não somente os
seus alunos, mas também outros jovens formados por outras instituições começaram a ter contato e
seguir um homem que tinha vocação de orientador evidente, embora sempre deixasse livres seus
admiradores. Artigas nunca foi um guia autoritário, nem tentava corrigir o que considerava serem
erros devido ao entusiasmo da juventude (BRUAND, 2005).
Muitos foram os arquitetos que seguiram seu estilo brutalista a partir de 1955, como Joaquim
Guedes (1932-2008), Carlos Millan (1927-1964), Paulo Mendes da Rocha (1928), João Eduardo de
Gennaro (1928-2013) e Sergio Ferro (1938).

2.2.1 JOAQUIM GUEDES

Segundo Bruand (2005) dentre os arquitetos adeptos de João Batista Vilanova Artigas, o mais
próximo da fonte original por seus cuidados com o equilíbrio dos contrastes é Joaquim Guedes.
Joaquim nasceu em 1932, se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 1954, e logo
entrou na Escola de Sociologia e Política, pois Guedes tinha por objetivo se especializar nos
problemas de planejamento urbano e regional. Guedes percebeu que as condições materiais
existentes não serviam para tal ambição, portanto retornou à arquitetura pura aceitando projetos de
todo gênero. Seu foco era conciliar as exigências da classe abastada que o procurava com certa
austeridade plástica e funcional, mais pra frente se fosse o caso, realizações de maior envergadura.
As obras ressaltadas por Bruand (2005) do arquiteto Joaquim Guedes são a casa de Cunha
Lima (1958-1963), situada no bairro de Pacaembu na cidade de São Paulo e o tribunal de Itapira
(1958) também em São Paulo. A casa de Cunha Lima (Figura 10) tem estrutura de concreto bruto,
formada por quatro pilares centrais e lajes salientes sobrepostas, ordenação do edifício e as imensas
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paredes cegas das fachadas laterais que o compõem, e as outras duas fachadas com fechamento em
vidro para garantir a luminosidade necessária dentro do edifício.

Figura 10: Casa de Cunha Lima (1958-1963)

Fonte: Acervo Joaquim Guedes (2015)

O tribunal de Itapira (1958) (Figura 11), não tem nada de geometria ortogonal e é evidente a
influencia orgânica finlandesa. Podemos notar uma progressão visível da casa de Cunha Lima para
o tribunal: o concreto bruto, que antes era destinado à estrutura e a canalização da água da chuva,
agora se estende às partes de baixo e aos fechamentos, acentuando assim a plasticidade formal.
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Figura 11: Tribunal de Itapira (1958)

Fonte: Acervo Joaquim Guedes (2015)

2.2.2 CARLOS MILLAN

Carlos Millan (1927-1964) amigo de Guedes também é um discípulo de Artigas, que seguia
os princípios do brutalismo. Millan se formou na Universidade de Mackenzie em 1951, e
inicialmente tinha influência de Bratke e Rino Levi. Depois de se destacar com a casa Fujiwara
(1954) e a casa Feitosa (1957) Millan entrou como assistente de uma das cadeiras de composição da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o que iniciou seu contato com Artigas. Porém,
Carlos Millan nunca se deixou seduzir pela linguagem formal criada por Artigas, e jamais tentou o
imitar. Sua admiração pelo arquiteto não surgiu pela admiração à plasticidade e ao contraste
utilizado por Artigas, o que o atraía era a vivacidade das soluções técnicas de ordem construtiva e o
uso dos materiais. Portanto, o brutalismo de Millan logo assumiu um aspecto muito mais radical
que o de Artigas, como o objetivo único de manter total coerência de pensamento e inspiração em
seus desenhos sem ater-se aos detalhes que davam à composição uma qualidade plástica
(BRUAND, 2005).
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A casa Nadir de Oliveira (1960) (Figura 12) é um dos projetos de grande relevância de
Millan. Isolada em plena natureza no bairro que ainda era deserto de Morumbi, é um paralelepípedo
de um só nível em cima de colunas finas, com intuito de dominar a natureza que a cerca, tendo
como estrutura uma caixa de água, em que sua verticalidade destaca-se na horizontalidade. Os
volumes, simples e claros correspondem ao mais rigoroso racionalismo. O concreto bruto é
empregado somente na estrutura, nas escadas e em alguns elementos secundários. As faixas
envidraçadas das janelas são sem dúvida alguma o destaque no plano estético. O brutalismo se nota
claramente na valorização das estruturas, e primordialmente no material bruto que a constitui: tudo
o que assume um papel plástico é evidente, mesmo quando utilizado como estrutura.

Figura 12: Casa de Nadir de Oliveira (1960)

Fonte: Acervo Carlos Millan ([s/d])

A casa de Roberto Millan (Figura 13) desenvolveu-se também na mesma linguagem da casa
de Nadir de Oliveira. A casa foi construída em 1960 e recebeu prêmio na IV Bienal de São Paulo
em 1961. O concreto bruto era utilizado na estrutura, mas as paredes internas são compostas por
placas de cimento feitas no próprio canteiro de obras. As escadas externas eram mais pesadas do
que nunca, se contrastando com as escadas internas tratadas com mais delicadeza. Essa evolução
torna-se mais precisa no Clube das Paineiras (1961), nas casas Elboux (1962) e Wagner (1964).
Nessas casas, o rigor geométrico acompanha certo simbolismo nas superestruturas, que lembrava a
ponte de um navio, mas não se sabe se isso decorre de uma vontade explícita. No entanto, nunca se
saberá se isso foi o início de uma mudança, pois o arquiteto faleceu em um acidente de carro, no
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auge de sua carreira. Pode-se dizer que Carlos Millan gerou uma virada na arquitetura brasileira,
tornando seu estilo uma manifestação de franqueza, mas não isenta do brutalismo (BRUAND,
2005).
Figura 13: Casa de Roberto Millan (1960)

Fonte: Vitruvius (2006)

2.2.3 PAULO MENDES DA ROCHA E JOÃO EDUARDO DE GENNARO

Segundo Bruand (2005) a brutalidade de Artigas surge também com Paulo Mendes da Rocha
e João Eduardo de Gennaro. A obra mais conhecida desses dois arquitetos, nascidos em 1928 e
formados pela Universidade de Mackenzie em 1954 é o Clube Atlético Paulistano (Figura 14), no
centro dos bairros residenciais da capital de São Paulo. A obra recebeu o prêmio internacional de
Arquitetura na VI Bienal de São Paulo de 1961. O ginásio é formado por duas partes ao mesmo
tempo diferentes e semelhantes. A pureza da forma e a leveza escultórica da composição fazem
parte da linha de tradição racionalista brasileira, com a utilização do cimento bruto. Há uma
concordância nas aspirações de Artigas e talvez um traço de suas lições teóricas, embora Paulo
Mendes da Rocha e seu associado João Eduardo de Gennaro não tenham sido seus alunos. É notável
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também a interação dos espaços internos e externos através de uma abertura completa em todo o
contorno entre a cobertura metálica e o anel de concreto. A adoção da forma e linguagem de Artigas
aparece sem pudor nas escolas primárias de São José dos Campos (1960) e de São Bernardo (1962),
no tribunal de Avaré (1961), no projeto da Faculdade de Filosofia (1962) e no Jockey Club de
Goiânia (1963).

Figura 14: Clube Atlético Paulistano (1958)

Fonte: G1 (2012)

Os edifícios de moradia, mesmo sendo da mesma veia, são muito mais interessantes. A casa
de Gaetano Miani (1962) (Figura 15) na periferia de São Paulo é um belo exemplo de arquitetura do
concreto bruto. A fachada é uma enorme parede cega, que aparenta uma prisão, até mesmo
elementos como brise-soleil, que poderiam deixar mais leve essa impressão serve para reforçar a
dominância.
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Figura 15: Casa de Gaetano Miani (1962)

Fonte: Leonardo Finotti ([s/d])

Mendes da Rocha expôs o seu ponto de vista livremente sobre a arquitetura residencial nas
casas gêmeas que construiu para ele e para seu cunhado no bairro do Butantã (1964-1966) (Figura
16). Nessas obras pode se encontrar a geometria toda de concreto horizontalmente acentuado pela
composição de um andar único que abrange todos os aposentos da casa. As fachadas nordeste e
sudoeste são compostas por paredes totalmente cegas, providas de agressividade, afetam as
fachadas mais amplamente expostas e principalmente a que se situa na rua de acesso. Na sua casa,
Paulo Mendes da Rocha, impõe seu ideal de vida comunitária, que impedia qualquer morador da
casa a escapar dele. O concreto triunfa dentro e fora da casa: paredes, vigas e laje da cobertura são
deixadas puras como saem do molde (BRUAND, 2005).
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Figura 16: Casa do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (1964-1966)

Fonte: Archdaily (2014)

Outra obra de grande impacto dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de
Gennaro é o Edifício Guaimbê de treze andares (1964) (Figura 17) situado na Rua Haddock Lobo,
sem São Paulo. A ideia de racionalizar ao máximo o sistema construtivo levou os arquitetos a
proporem paredes laterais portantes, feitas em moldes metálicos. O contraste entre duas fachadas
cegas e duas fachadas com as aberturas resgata as características das casas imaginadas pela equipe.
O estilo continua em uma estética dotada pelo amor ao absoluto e ao material bruto.
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Figura 17: Edifício Guaimbê (1964)

Fonte: Archdaily (2014)

2.2.4 SÉRGIO FERRO

Sergio Ferro nasceu em 1938 na cidade de Curitiba – PR e se formou na Universidade de São
Paulo. Seu estilo em consideração a Paulo Mendes da Rocha era ainda mais radical. Embora
Mendes da Rocha não tenha hesitado em deixar as canalizações externas e bocas de ventilação
aparentes em sua própria casa, nunca pensou em transformar os condutores num modo de expressão
plástica, como fez Sergio Ferro na casa de seu amigo Boris Fausto (Figura 18) no bairro do Butantã
(1961-1964). Os canos ficavam em evidencia, pintados com zarcão, destacam-se do fundo neutro da
laje de cobertura. A caixa de água não precisou ser escondida. Ela fica apoiada no telhado como um
apêndice. É evidente também a influência do brutalismo inglês, mesmo o aspecto maciço do
edifício remetendo ao movimento paulista. Desta vez, é total a brutalidade do cimento, sem em
momento algum procurar ser um elemento de beleza em seu tratamento. No entanto, não deixa de
impressionar o cuidado com a elaboração dos detalhes e com o intuito de enquadrar-se em uma
linha de produção industrial. As divisões tanto externas quanto externas são feitas em painéis de
produção em série de preferência em madeira, tanto nas venezianas, persianas, armários e portas
(BRUAND, 2005).
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Figura 18: Casa de Boris Fausto (1961-1964)

Fonte: Revista Acrópole – USP (1965)

Desse modo, o papel do arquiteto Sergio Ferro era duplo: propor uma estrutura o mais simples
possível e um grande telhado de plano praticamente quadrado, e depois se transformar em
desenhista industrial para o acabamento do projeto.
Sergio Ferro se concentrou praticamente na ideia de ser desenhista industrial quando ainda era
aluno da FAU-USP, na esperança que a evolução no Brasil logo iria exigir o desenvolvimento de
um vasto mercado de arquitetura popular.

3. METODOLOGIA

Este trabalho terá como base metodológica a revisão bibliográfica. Para Mattos (2015) a
revisão bibliográfica consiste em um “processo de busca, análise e descrição de um corpo do
conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica”. Através de “livros, artigos de
periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses e dissertações e
outros tipos”.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES
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As obras de Vilanova Artigas possuem claras influências de grandes nomes da arquitetura
internacional como Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. Essa junção de duas linhas de pensamentos
foi o que proporcionou a Artigas uma arquitetura diferenciada.
Sua carreira como professor da FAU-USP contribuiu para a disseminação de seus conceitos e
suas influências, garantindo assim seus adeptos arquitetônicos. Artigas deixou um legado nacional
de extrema importância, com diversos livros e documentários explorando seus projetos, seus
croquis e até mesmo a sua vida.

4.1. OS PRINCÍPIOS DA ESCOLA PAULISTA DE ARQUITETURA E SEU REFLEXO NA
ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA.

A Escola Paulista, de acordo com Camargo (2015), identifica-se como a produção
arquitetônica de caráter brutalista, realizada entre meados de 1950 a meados dos anos
1970 pelos profissionais paulistas. Trata-se originalmente da arquitetura produzida por um grupo
radicado em São Paulo, que, com a liderança de Vilanova Artigas realiza uma arquitetura marcada
pela ênfase na técnica construtiva, pela adoção do concreto armado aparente e valorização da
estrutura. (ITAÚ CULTURAL, 2017)
De acordo com Sanvitto (2013) o conceito de Brutalismo está ligado à expressão dos
materiais utilizados em seu estado natural. Os revestimentos são considerados dissimuladores. A
arquitetura brutalista demonstra os materiais utilizados e a técnica que permite sua execução, e
procura deixar bem claro o que é vedação ou estrutura. Tudo é aparente. Existe uma preocupação
com a expressão dos materiais em detrimento de superfícies bem acabadas. A ideia de beleza é
associada à verdade construtiva. A edificação deve ser honesta, demonstrando seus materiais assim
como a técnica construtiva adotada. Contier (2013) afirma que os princípios dessa escola – por
vezes chamada de “paulista”, “brutalista” ou “artiguista” – como a continuidade espacial, o elogio
das formas estruturais, a verdade dos materiais e o desenvolvimento das forças produtivas através
da superação tecnológica, respondiam a algumas das questões mais urgentes da arquitetura moderna
brasileira naquele período, deslocando a nova monumentalidade para uma dimensão construtiva.
O Brutalismo como manifestação arquitetônica, de acordo com Camargo (2015), teve origem
em uma nova leitura dos princípios modernos, no contexto pós-segunda guerra. A profunda crise
provocada pela perda de confiança no progresso e na modernidade como meios de se constituir uma
nova ordem social incitou um complexo processo de revisão de valores em todas as áreas do
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conhecimento. A arquitetura deixava de ser a promessa de um novo mundo, passava a assumir um
compromisso com essas transformações e deveria, por meio do espaço construído, enfrentar a
realidade. A espacialidade e o os materiais naturais eram os recursos necessários e suficientes
(CAMARGO, 2015). No Brasil, a tendência chamada Brutalismo iniciou seu desenvolvimento em
São Paulo, segundo Sanvitto (1994). Assim como na Europa, foi uma corrente do Movimento
Moderno que teve suas origens na necessidade de melhorias sociais.
A arquitetura paulista era vista como uma resposta à instabilidade da indústria da construção,
por ser “econômica em seus recursos”, “de irreverente conteúdo especulativo”, “humanista e
socialmente comprometida” e estava, então, associada ao movimento brutalista internacional. Em
contrapartida, se posicionava à frente da arquitetura do Rio de Janeiro: bruta, era um manifesto
frente ao ambiente otimista, e reafirmava valores mais próximos ao indivíduo, substituindo a
“rajada ocasional de inspiração”, por uma obra mais sustentável e duradoura (DEDECCA, 2012
apud ALFIERI, 1960).
Camargo (2015) identifica como algumas das características construtivas da arquitetura
paulista brutalista mais recorrentes:
O monobloco, a cobertura em grelha, a estrutura de concreto armado de sofisticada
combinação entre cálculo e desenho, muitas vezes resultando em pórticos, a iluminação
zenital, o uso de poucos materiais e sempre aparentes, bem como as tubulações e os
condutores; e a exploração das texturas. Entretanto, cabe ressaltar, essas características
deveriam estar associadas a uma espacialidade de grande impacto. Ao lado dessa expressiva
materialidade, a dimensão espacial é igualmente decisiva no caráter das obras brutalistas,
especialmente no caso paulista, mesmo nas obras de pequeno porte e nas de caráter
doméstico, a dimensão espacial é um componente decisivo do projeto, gerando quase
sempre pé-direito duplo, vazios, pátios, e outras composições espaciais que articulam planta
e elevação de modo integrado. (CAMARGO, p. 139, 2015)

De acordo com Haas Luccas (2008) há um consenso implícito de que a arquitetura
contemporânea possui inspiração no passado recente da modernidade. O fato é que ressurge, ao
longo dos anos 90, uma arquitetura progressiva em sintonia com ideais construtivos, como a síntese
e rigor das formas, além da retomada da confiança na tecnologia. A arquitetura contemporânea
ainda olha bastante para trás e não nega – e ainda carrega alguns elementos característicos do
Modernismo – ao contrário do que ocorria com a produção moderna.
É perceptível, na produção atual, segundo Cavalcanti e Lago (2005), a filiação, as posturas e
linhagens que tiveram suas matrizes e prédios lançados pela primeira geração de arquitetos
modernistas brasileiros. Como se os arquitetos contemporâneos utilizassem esse grande legado para
voltar a atingir uma linguagem inconfundivelmente brasileira, cosmopolita e internacional.
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4.2. O PROJETO DA FAU-USP (1961-1969)

A Faculdade de Arquitetura da USP é conhecida como um dos projetos mais renomados de
Vilanova Artigas. Trata-se de um grande bloco de forma pura, ou seja, traços retos e simples, em
concreto aparente, fechado para o exterior nos pavimentos superiores – e contrastando, assim, com
a amplitude e suavidade de seu interior. Ao adentrar o edifício, encontra-se um espaço que se abre
em todas as direções, seguindo pelas rampas que atravessam a edificação.
Figura 19: Bloco em concreto aparente da FAU-USP.

Fonte: Fernando Stankuns (Archdaily).

A idéia do projeto gira em torno da concepção do espaço como promotor das relações
humanas. Não há uma porta principal ou um único acesso propriamente definido, é um espaço que
se abre para vários lados e qualquer um pode entrar. O espaço é caracterizado pelo movimento dos
usuários. O pavimento térreo possui a maior área e nele se desenvolve uma praça central interna,
como área de circulação, que recebe luz diretamente da abertura na cobertura – iluminação zenital.
No edifício da FAUUSP, segundo Contier (2013), vê-se um volume retangular de em
concreto aparente, e o mesmo concreto está presente nas paredes, tetos, rampas, guarda-corpos,
cobertura e pilares. O edifício é formado por dois blocos de quatro pavimentos cada, intercalados e
conectados por rampas de um lado e escadas do outro, em torno de um vazio central. Amplos
corredores propiciam uma circulação continua em espiral. Ao longo do percurso passa-se do térreo,
aberto para o horizonte, aos andares intermediários, fechados com caixilhos de piso à teto, até o
ultimo nível, circundado por uma cortina de concreto, onde o único contato com o exterior se dá
pela grande cobertura translúcida em grelha que unifica todo o conjunto. (CONTIER, 2013)
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Figura 20: Detalhe da Fachada em Concreto aparente e pilotis.

Fonte: Julian Weyer (Flikr).

Diversos pontos desta Arquitetura Paulista, bem como do projeto da FAU-USP são
encontrados nas obras da arquitetura atual, no que diz respeito à honestidade dos materiais, a fluidez
do espaço, a franqueza funcional, a utilização de linhas puras e simples, vidro na fachada, e
materiais naturais. Estes conceitos podem ser encontrados nas obras do arquiteto contemporâneo
Marcio Kogan e podem ser notados em uma de suas obras mais conhecidas: a Casa Du Plessis, em
Paraty, no Rio de Janeiro.
Figura 21: Fachada frontal da Casa Du Plessis.

Fonte: Nelson Kon (Archdaily).

O projeto desta residência caracteriza-se por duas caixas de concreto aparente e linhas retas e
puras. A utilização de materiais naturais, como a madeira, pedra e o próprio concreto em sua forma
crua, também remetem à concepção brutalista paulista defendida por Vilanova Artigas. Estes
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mesmos preceitos são encontrados no projeto da Casa 6, em São Paulo, que conta, ainda, com a
utilização de pilotis e pé direito duplo, além dos elementos característicos citados acima.
Figura 22: Detalhe da caixa em Concreto Aparente.

Fonte: Nelson Kon (Archdaily).

A arquitetura de Kogan é inspirada por Artigas e seus discípulos nitidamente. A edificação em
balanço e a utilização do concreto aparente, característico do brutalismo, estão presentes em sua
obra citada acima, bem como são encontrados na Residência Liliana e Joaquim Guedes, além dos
fechamentos em vidro. Ou seja, Kogan se mostra um grande adepto da arquitetura de Artigas e
demonstra fielmente em suas obras realizadas.
Figura 23: Residência de Liliana e Joaquim Guedes.

Fonte: José Moscardi (Archdaily).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na Introdução apresentou-se assunto, tema, problema e hipóteses iniciais da pesquisa.
Resgatando-se o problema da pesquisa, indagou-se: Qual a importância e o impacto dos projetos e
conceitos estabelecidos por Vilanova Artigas na arquitetura brasileira contemporânea? Pressupôsse, como hipóteses, que: A arquitetura de Vilanova teve grande influência na arquitetura
contemporânea, principalmente na escola paulista. Definiu-se como objetivo geral: Entender qual
foi o impacto e a importância dos projetos e dos conceitos de Vilanova Artigas nos projetos atuais
da arquitetura brasileira. Para que tal objetivo fosse atingido, elencaram-se os seguintes objetivos
específicos: a) Apresentar o arquiteto Vilanova Artigas seus e projetos de maior relevância; b)
Apontar os adeptos de Vilanova Artigas na arquitetura contemporânea; c) Os princípios da Escola
Paulista de Arquitetura e seu reflexo na arquitetura contemporânea; d) Comparar uma obra de
Vilanova com obras atuais.
No decorrer do trabalho, ao se analisar o embasamento teórico obtido, percebeu-se que a
influência mais forte de Artigas foi na escola paulista. Assim, constatou-se também que Artigas foi
uma das grandes influências de arquiteto moderno no Brasil e seus conceitos perpetuam na
arquitetura contemporânea.
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