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RESUMO 
 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a linguagem arquitetônica nas três fases de Vilanova Artigas, em 
virtude de compreender as técnicas arquitetônicas utilizadas no decorrer de sua carreira. Artigas adotou a linguagem 
“Wrightiana”, influenciado por Frank Lloyd Wright, assim sendo uma arquitetura mais orgânica em sua primeira fase 
arquitetônica. Em um certo momento, as possibilidades construtivas dessa linguagem se esgotam, sendo assim ele se 
direciona para uma linguagem racionalista, tendo influencia por Le Corbusier em sua segunda fase. Com o passar do 
tempo Artigas observa que precisa de uma nova linguagem arquitetônica, algo que se diferencie das outras e cause um 
impacto positivo, então surge a possibilidade de extrair do brutalismo inglês e de Le Corbusier, algo que torne peça-
chave na sua arquitetura, resultado disso, é a fundação da escola paulista, onde influencia vários arquitetos de grande 
renome. Diante dessa situação, buscou compreender as técnicas utilizadas e a influência que o arquiteto teve para 
chegar ao brutalismo brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O artigo abordou a linguagem arquitetônica utilizada por Vilanova Artigas durante a trajetória 

de sua carreira. Buscando compreender as técnicas e metodologia aplicadas nas obras de cada uma 

das três fases. 

O problema dessa pesquisa foi analisar as variações dos estilos utilizada por Artigas em três 

períodos, levando ele ao ápice de sua carreira na terceira e última fase, que corresponde a sua 

consagração e com seu amadurecimento de seu trabalho, resumindo toda a experiência alcançada ao 

longo de sua carreira. Devido ao seu amadurecimento, na última fase influência diretamente o 

brutalismo brasileiro, quando funda a escola paulista e um novo estilo arquitetônico. 
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2. BIOGRAFIA DE ARTIGAS 

 

Nasceu em Curitiba, em 23 de junho de 1915, seu nome é derivado do dia de São João. 

Vilanova é do avô italiano, que veio ao Brasil por volta de 1860, para trabalhar de operário nas 

estradas de ferro em Curitiba-Paranaguá. O nome Artigas veio possivelmente de Uruguaios, não se 

sabe muito bem, se de camponeses ou até mesmo adotado (ARTIGAS et al., 1997). 

Perdeu seu pai muito cedo, mas com sua mãe professora sempre teve que estudar, até que 

teve possibilidade estudar na escola de Teixeira Soares no interior, depois disso sua mãe mandou 

para Curitiba, e lá conheceu alguns professores que lhe ensinaram tão bem que pode entrar de 

costas na Universidade, como dizia ele após sair do Ginásio (ARTIGAS et al., 1997). 

Segundo Kamita (2004) em 1932 Ingressa na Escola Federal de Engenharia do Paraná. Por 

falta de ensino de Arquitetura no Curso de Engenharia, transfere-se para São Paulo, indo estudar na 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

De acordo com Artigas et al. (1997) o curso de Arquitetura no fundo era um curso de 

Engenharia Civil que incluía história da Arquitetura e Grandes Composições, como era na Belas 

Artes, no ano de 1936 começou estágio no escritório do Oswaldo Bratke como desenhista. 

Kamita (2004) nos explica que no mesmo ano, 1936, frequentou o curso noturno de desenho 

artístico na escola de belas artes em São Paulo, onde conheceu Virginia Camargo, sua futura 

companheira. Em 1937 forma-se engenheiro-arquiteto, iniciando sua carreira junto com Duílio 

Marone, seu colega da politécnica. E seu escritório Artigas e Marone entra no ramo de viação e 

obras públicas do Estado de São Paulo. Três anos após se formar, ele recebe um convite do 

professor Anhaia Mello para ser seu assistente na cadeira de composição geral e estética, da Escola 

Politécnica. E logo seus projetos começam a assimilar os padrões do racionalismo arquitetônico, 

pela geometria de suas formas, pelo apuro técnico e técnicas construtivas, pelo desenvolvimento das 

estruturas em concreto e regularização dos acabamentos e padronização das esquadrias. 

Ao lado da nítida influência de Le Corbusier, Artigas mostra internacionalmente a qualidade 

das construções do Rio de Janeiro. Rompe em 1944 a sociedade com Marone, e alega 

incompatibilidade com o universo dos negócios que vivia a construtora, conforme Kamita (2004). 
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De acordo com Kamita (2004), nesse mesmo ano, Vila Nova empenha-se na consolidação 

de um estatuto próprio a profissão, e em encontros com os arquitetos Eduardo Kneese de Mello 

mobilizam profissionais como Oswaldo Bratke, Rino Levi, Roberto Cerqueira, Abelardo Sousa e 

outros para então fundarem a representação paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB).  

Os principais temas eram, pela definição de Kamita (2004), o arquiteto e a sociedade, o 

ensino de arquitetura, arquitetura e equipamento industrial. Além disso, havia também a 

preocupação em formular uma regulamentação profissional autônoma, tornando mais claras as 

diferenças práticas e conceituais entre engenheiro e o arquiteto. 

Apesar de todas essas participações políticas e profissionais, o escritório não andava no 

mesmo ritmo. No ano seguinte, realiza um projeto de grande repercussão: o edifício Louveira, e em 

1947 ganha uma bolsa para estudar a Arquitetura Moderna nos Estados Unidos (KAMITA, 2004).   

 
Passei o ano de 47 nos Estados Unidos, com uma bolsa da Fundação Guggenheim. Tive 
contato com muitas pessoas, gente da BAUHAUS que estava nos Estados Unidos 
lecionando. Nos primeiros meses de 48, cheguei no Brasil. Nessa época, os herdeiros da 
família Penteado doaram à Politécnica o prédio da Rua Maranhão para que a Universidade 
de São Paulo montasse uma escola de Arquitetura (ARTIGAS et al., 1997, p. 26). 

 

Em junho de 1948, inaugura a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da 

Universidade de São Paulo, Segundo Kamita (2004) Joao Batista Vilanova um de seus membros 

fundadores. O local escolhido é o antigo casarão da família Penteado. Considerado um arquiteto 

bem-sucedido, Artigas não deixa de sofrer apreensão política, devido aos crescentes ataques ao 

comunismo internacional.  

De acordo com Kamita (2004) debates sobre a então arquitetura moderna do Brasil 

acontecem no 4° Congresso Brasileiros dos Arquitetos, e o principal alvo é Oscar Niemeyer, 

constituindo então uma aliança e aproximando os então arquitetos. 

Em 1972 ganhou prêmio Jean Tschumi da UIA pela sua contribuição ao ensino da 

arquitetura, teve sala especial no 1º Bienal Internacional de Arquitetura em São Paulo e ainda 

ganhou o título de membro honorário da Sociedade Colombiana de Arquitetos, ainda sobre Kamita 

(2004). 
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Viveu a década de 1970 cercado pelo medo. De acordo com Artigas (1997) terror que calou 

a boca de todos na Universidade, mas ele não julgou covardes por não terem protestado, pois já 

tinha tomado conhecimento da dimensão do terror da época. 

Uma carreira com tantas conquistas acaba em 12 de janeiro de 1985, quando Vilanova 

Artigas falece, vítima de câncer. Poucos dias depois no 15 Congresso Mundial de Arquitetura, 

realizado na cidade do Cairo, ocorre a cerimônia de entrega do prêmio Auguste Perret, conferido a 

Artigas pela UIA. (ARTIGAS et al., 1997). 

 

3. AS TRÊS FASES DE VILANOVA ARTIGAS 

 

 

3.1 LINGUAGEM E ARQUITETURA 

 

Portela (2015) conta sobre uma carta onde Artigas, escreve para o proprietário do Hospital 

São Lucas, em Curitiba, no ano de 1945, onde defende a importância de se contratar um arquiteto 

para a construção civil, essa carta reflete a tradução de sua linguagem, transmitida em cada obra ao 

longo de sua trajetória. O trecho em que defende a arquitetura como arte é singular: 

 
“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. Procure um homem que 
possa dar à sua casa de saúde, além das características de um hospital eficiente pelo perfeito 
planejamento das diversas seções, um valor artístico indiscutível. 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. O valor 
artístico subsiste até nas ruínas. Os anos correm e desgastam o material, enquanto 
valorizam o espiritual” (ARTIGAS, 1997 apud ARTIGAS et al., 1945, p.52) 

 

Portela (2015) explica que Vilanova Artigas criou grades obras, privadas ou públicas. Da 

sua linguagem saíram, escolas, cinemas, clubes, rodoviária, hospitais, prédios comerciais e 

residenciais. Mas acima de tudo foi um grande arquiteto de moradas. Concebia casas para serem 

desfrutadas no sentido da mais autêntico significado de morar. Por esse motivo, talvez a 

simplicidade essencial dos lares que projetou, seja perene e mantenha a felicidade de seus 

moradores originais, ainda que décadas tenham decorrido de sua construção. 

Segundo Weber (2005) a arquitetura de Vilanova Artigas não apresenta um caráter 

pragmático, pois as formas concebidas por ele eram utilizadas em escolas, clubes, bancos e em 
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residências, só que mais simples. Através de suas obras ele transmitiu sua ideologia política e 

social, e cada etapa de sua obra correspondeu a um raciocínio e a uma tendência arquitetónica. 

Durante a trajetória de sua carreira, a linguagem arquitetónica de Artigas foi dividida em três fases, 

a primeira tendo como influência Frank Lloyd Wright, a segunda Le Corbusier e a terceira o 

“brutalíssimo”. 

 

3.2 PRIMEIRA FASE, A INFLUÊNCIA DE FRANK LLOYD WRIGHT (1938-1944/46)  

 

De acordo com Bedolini e Silva (2017) no período do escritório Marone e Artigas, os 

projetos concebidos por artigas exibiam traços de obras de Frank Lloyd Wright. Essa fase é 

considerada como “período wrightiano” e se prolonga entre 1937 a 1946. A suas principais aspectos 

eram a conformidade com a natureza, a naturalidade com os materiais e a adaptação do projeto com 

as formas do terreno. Contudo, as obras de Artigas, geralmente, eram livres da paisagem à sua 

volta. 

Segundo Weber (2005) a semelhança com a arquitetura de Wright é correspondida através 

de obras divulgadas em revistas americanas, como “Pencil Points e architectural fórum”, por sua 

viagem aos Estados Unidos, e pelo ensino politécnico, que deriva de uma linha Wrightiana. 

Bedolini e Silva (2017) explica que ao observar as obras de Wright, se conclui que se pode 

seguir uma linha de desenvolvimento, em que cada projeto provém de uma ordem estrutural 

anterior. Seguindo essa lógica, é possível enxergar a evolução que reúne as “Praires House” (casas 

de pradaria) e as “Usonianas”. 

De acordo com Flori, Perrone e Tagliari (2015) a Casa Rio Branco Paranhos de 1943, é a 

obra que se tem melhor compreensão da primeira fase de Vilanova Artigas, as coberturas em 

diversos níveis nos confia a “desconstrução da caixa”, texto transcrito por Frank Lloyd Wright, para 

explicar como a arquitetura orgânica funciona. Na linha desse raciocínio, os espaços internos não 

dependem mais da “caixa”, mas os espaços crescem de dentro para fora, conforme as funções e 

necessidades de cada ambiente, onde a forma é uma consequência. 

Bedolini e Silva (2017) confirma que essa primeira fase, é muito importante para 

compreender os acontecimentos vitoriosos da futura Escola Paulista, pois vendo as obras de Wright, 

não somente as residências, percebe-se que sucessão arquitetónica reaparece em vários projetos 
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realizados por Artigas posteriormente. Por exemplo, nos edifícios urbanos de Wright se utilizava de 

espaços centralizados introvertidos, banhando de luz zenital, particularmente localizado em um 

contexto urbano e em uma vocação natural, voltado para um espaço protetor que, de modo íntimo 

vira as costas para em sua volta. O edifício da FAU/USP e até algumas obras residenciais exibem 

essas características, isso remete ao uso coletivo do espaço, com a mudança das relações sociais 

burguesas. 

 

3.3 SEGUNDA FASE, INFLUÊNCIA DE LE CORBUSIER (1946-1952) 

 

Bedolini e Silva (2017), explica que as possibilidades da linguagem wrightiana, tinham 

acabado e os fatores que aproximaram o arquiteto norte-americano, o desviaram para o 

racionalismo, na procura de um comprometimento entre a verdade construtiva e a forma estética, da 

unidade entre função e forma. 

Weber (2005) conclui que na segunda etapa, se tem uma ruptura da arquitetura concebida na 

primeira fase, em interesses nas propostas de vanguarda. Nota-se que à uma permanência parcial da 

arquitetura anterior se reflete no tratamento dos materiais e pela preservação de um traçado simples, 

que Artigas havia fixado para si. A linguagem arquitetónica adotada nessa fase tem como influência 

Le Corbusier e o racionalismo carioca. 

De acordo com Bedolini e Silva (2017) a característica principal dessa etapa é a ligação da 

obra com meio urbano, a integração entre o público e privado, o interesse de Artigas não era apenas 

conceber novas formas, mas também influenciá-las na realidade da época, nas quais os habitantes 

poderiam desfrutar dessa arquitetura. 

O projeto que marcou o início desse pensamento é o edifício Louveira (1946). Dividido em 
dois blocos que se estruturam sobre pilotis, o edifício ocupa um lote de esquina, tendo à 
frente a praça Vilaboim, sem delimitação por muros. Os pilotis à mostra incorporam a praça 
ao térreo, criando uma continuidade visual, uma extensão da área livre e integranda à 
cidade: como Artigas, afirma: “A casa não termina na soleira da porta” (BEDOLINI E 
SILVA, 2017, p.40). 

 

Weber (2005) identifica, que nessa fase são utilizados dois partidos arquitetônicos, o 

primeiro sendo caracterizado por uma planta retangular e uma cobertura chamada “asa de 

borboleta”, onde um telhado com duas águas desiguais, tem sua inclinação voltada para o centro da 
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edificação, á segunda característica provém do uso de um prisma retangular erguido sobre pilares e 

o fechamento recuado. 

 

3.4 TERCEIRA FASE, O BRUTALISMO (1955-1985) 

 

Weber (2005) nos explica que a importância da arquitetura, produzida na terceira fase, tem 

relação com o caráter original de Artigas, onde ele sustentaria da primeira fase, a simplicidade no 

uso dos materiais, e da segunda fase, uma harmonia estética fundamentada no uso das técnicas 

contemporâneas. 

Segundo Bedolini e Silva (2017) Vilanova Artigas cobiçava um estilo arquitetônico mais 

significativo, para que a obra fosse percebida como uma presença concreta e palpável do espaço, 

nesse tempo, a transparência da forma moderna ocasionada pela relação do interno com externo, se 

torna um problema. 

A procura por um traço geométrico existente na concepção formal do edifício, passa a fazer 

parte apenas das formas de sustentação, fazendo com que a estrutura fique à vista, explica Bedolini 

e Silva (2015). 

“Artigas explorou as possibilidades plásticas, espaciais e conceituais do concreto armado; do 

ponto de vista estético, operou uma gradual simplificação, fixando-se na importância da relação de 

contraste entre edifício e natureza” (BEDOLINI E SILVA, 2015, p. 41). 

Para entender melhor o brutalismo brasileiro Weber (2005) explica que, distingue-se duas 

tendências: o brutalismo inglês e o brutalismo de Le Corbusier. Não há nenhum aspecto em comum 

entre eles, a não ser o gosto da aplicação dos materiais no estado bruto. 

 
O Brutalismo de Corbusier limitava-se ao uso do concreto bruto “conjugado a uma plástica 
nova”, que rompe com o “funcionalismo estrito”; já no Brutalismo inglês, não havia 
qualquer “exclusão a priori quanto à escolha de materiais e formas”, que era ditada 
“unicamente por uma questão de convivência adequada a cada caso”. (WEBER, 2005, p. 
21-22). 

 

O conceito “brutalismo” em arquitetura aprecia a expressão dos materiais utilizado em seu 

estado natural: os revestimentos são considerados como dissimuladores. Não há um método que diz 

o que deve ou não estar vista, tudo é aparente. A beleza é empregada através da verdade construtiva 

(BEDOLINI E SILVA, 2017). 
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Para Bedoline e Silva (2017) a terceira e última fase de Artigas corresponde a sua 

consagração e com seu amadurecimento de seu trabalho, resumindo toda a experiência alcançada ao 

longo de sua carreira. Sua característica que mais se destaca é o efeito da estrutura sobre o projeto, 

como ela é utilizada para propagar a iluminação do exterior para o interior. Para Artigas sempre foi 

uma linguagem de expressão, embora inconformado com as situações sociais do país, nunca 

ignorou o poder que tem a arquitetura. 

 

3.5 ESCOLA PAULISTA 

 

Segundo Zein (2006) a linguagem da escola paulista está presente dentro da arquitetura 

moderna e contemporânea, através da sua inspiração, porém sendo umas das linguagens menos 

conhecidas e bem estudadas. 

[...] nem tudo que é paulista, nem tudo que é de concreto, nem tudo o que foi feito naquele 
momento (anos 1950-1970), nem tudo o que arroga o desejo de filiar-se hoje em dia à lição 
dos mestres que a caracterizaram é, foi ou será parte integrante da arquitetura da Escola 
Paulista Brutalista, nem necessita sê-lo (ZEIN. R. V, 2006). 

 

A Escola Paulista foi se desenvolvendo em paralelo à Escola Carioca, porém só obteve 

maior visualização após a construção da nova capital brasileira, período no qual a escola paulista já 

estava com uma nova geração de arquitetos, sendo eles: Paulo Mendes da Rocha, João Eduardo de 

Gennaro, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Carlos Millan, Fabio Penteado, Ruy Ohtake e João Walter 

Toscano dentre outros. Contudo, não se pode esquecer da participação de Vilanova Artigas e de 

Lina Bo Bardi, que apresentavam uma pequena diferença de idade desta geração (BASTOS. M, A, 

J; ZEIN, R. V, 2010). 
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4. PRINCIPAIS OBRAS DE CADA FASE 

 

 

4.1 ESTUDO DE TRÊS OBRAS REPRESENTATIVAS DE CADA FASE 

 

Segundo Bedolini e Silva (2017) as obras analisadas a seguir, foram escolhidas por mostrar 

alguns aspectos mais significativos das três fases de Artigas, Através dela pode-se notar a evolução 

e seu pensamento e as influencias delimitou sua carreira. 

 

4.2 CASA RIO BRANCO PARANHOS (1943) 

 

Bedolini e Silva (2017) comenta que no começo de sua trajetória, Artigas estudou as obras 

de Wright, especialmente no quesito de baixo custo utilizada nas “casas usonianas”. Contudo, a 

familiaridade com as “Praire house”, casas de pradaria, principalmente com a Robie house, a casa 

Rio Branco Paranhos, é um dos projetos que mais representa a primeira fase. 

Weber (2005) explica que se notam mudanças significativas na distribuição do programa de 

forma mais orgânica (Figura 01 e 02), isto é, de dentro para fora, resultando em um controrno 

recortado semelhante à arquitetura de Wright. O terreno em aclive também teve uma contribuição 

na volumetria incomum, com diferentes planos e telhados com vários caimentos (Figura 03). 

 

 
Figura 01: Planta Pavimento Térreo, Residência Rio Branco Paranhos (1943) 

 
Fonte: Cruz (2010) 
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Figura 02: Planta Pavimento Superior, Residência Rio Branco Paranhos (1943) 

 

Fonte: Cruz (2010) 
 

Figura 03: Residência Rio Branco Paranhos (1943) 

 
Fonte: G-Arquitetura 

 
 

Segundo Bedolini e Silva (2017) o projeto seguia diretamente os padrões da arquitetura de 

Wright, como a espontaneidade dos materiais e a introdução da residência no terreno. Nesse 

projeto, no entanto, Artigas não levou em consideração um ponto muito importante nas obras de 

Frank Lloyd Wright, a adequação da obra com a paisagem, a não contrastação com a natureza, ela é 

independente da natureza que a cerca. 
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4.3 RODOVIÁRIA DE LONDRINA (1950) 

 

De acordo com Conceição (s. d.) uma de suas principais obras de Artigas na segunda fase de 

sua carreira, foi a Rodoviária de Londrina inaugurada em 04 de outubro de 1952, se tornando um 

dos primeiros edifícios da arquitetura moderna no Paraná. Ela foi encomendada como símbolo de 

enriquecimento e modernidade, e a rodoviária se tornou um marco na arquitetura moderna 

brasileira. 

A Proposta arquitetônica é caracterizada pela presença marcante de um conjunto de sete 
cascas de concreto armado em forma de abóbada, sendo que a última seção é apoiada em 
pilares inclinados, com pé direito duplo, oferecendo espaços públicos generosos e 
integrados á praça no nível inferior e a malha viária que circunda o terreno. (ROCHA, 
2013, p. 4). 

 

Conforme Suzuki (2003) analisa, os aspectos mais notáveis da obra, são a sutileza do 

conjunto, adquirido por meio de amplas superfícies de vidro (Figura 05), do requinte no desenho 

das abobadas, em conjunto com o movimento harmonioso das linhas oblíquas nas coberturas 

(Figura 04) e pelo trajeto das rampas que ligam os vários níveis. 

 

Figura 04: Esboço da planta baixa Rodoviária de Londrina (1950) 

 

Fonte: Blog Londrina Histórica 
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Figura 05: Rodoviária de Londrina (1950) 

 

Fonte: Vilanova Artigas 
 
 

Figura 06: Rodoviária de Londrina (1950) 

 

Fonte: Archdaily 

 

Segundo Bedolini e Silva (2017) essa fase é marcada por princípios presentes no 

modernismo brasileiro e pelo uso dos cinco pontos da nova arquitetura, definido por Le Corbusier, 

mas com algumas diferenças. Por exemplo, o teto-jardim nunca foi adotado por Artigas, cuja 

ideologia de um projeto interligado ao meio urbano, onde acabou beneficiando as decisões 

projetuais, como o uso da vegetação na conexão entre o projeto e a rua. 
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4.4 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA USP (1961) 

 

O edifício da FAU/USP é a obra mais expressiva dos conceitos sociais que Vilanova Artigas 

ansiava, durante toda sua carreira. Não é um edifício compreendido somente pelo seu caráter 

formal, mas pela materialização do debate social; no período em que foi construída, gerou-se uma 

grande contestação sobre o emprego do concreto armado e de um espaço novo para a reestruturação 

do curso de Arquitetura e Urbanismo, fundado em São Paulo, no ano de 1948, com a divisão da 

escola Politécnica, que formavam engenheiros-arquitetos (BEDOLINI E SILVA, 2017). 

Conforme Bedolini e Silva (2017) dizem, Artigas acreditava que os espaços eram sempre 

públicos, mesmo nas residências, onde utilizava o concreto e as rampas, considerando ser elementos 

presentes nos projetos urbanos; defendia a ideia de que a vida sempre deveria ser coletiva, e que o 

arquiteto teria que agir em prol da sociedade. Através do brutalismo, ele pode concretizar essa ideia, 

possibilitando que a mão do trabalhador poderia se manifestar diante do concreto aparente e ser 

personagem principal de sua estética. 

 
Na FAU destaca-se a integridade da circulação, com as rampas que fazem a continuação da 
rua; não há ruptura entre um espaço e outro, mesmo no sentido vertical. O vão central, em 
volta do qual se organizam as salas de aula, os estúdios, a biblioteca e os demais ambientes, 
é visto como uma praça central fechada, como um espaço de convívio, que se torna também 
um espaço de reuniões e manifestações. A cobertura mantém a ideia de espaço continuo, 
com a iluminação natural voltada para vários ambientes. Isto constituía na época uma 
inovação tecnológica, que foi adotada por vários arquitetos; esse pioneirismo, todavia, 
trouxe consequências, pois logo depois da inauguração começaram as infiltrações. 
(BEDOLINI E SILVA, 2017, p. 50-21) 

 
 

Figura 07: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (1943) 

 

Fonte: Qotocix 
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Figura 08: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (1943) 

 

Fonte: ItaúCultural 

 

5. METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho terá com base bibliográfica teses de doutorado, conclusão de curso, artigos e 

sites de renome, para explicar os conceitos utilizado por Vilanova Artigas em seus projetos e os 

períodos de concepção da sua arquitetura. 

De acordo com Gil (2002) o levantamento bibliográfico é um estudo prévio exploratório, 

com o objetivo de proporcionar a familiaridade com o aluno em relação a área de estudo 

interessado, bem como sua definição. Essa intimidade do aluno com o assunto é indispensável para 

que o problema seja elaborado de maneira clara e precisa. 

Já o estudo de caso consiste em um estudo aprofundado e penoso de poucos aspectos, de 

modo que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Na pratica, se torna uma tarefa impossível 

por meio de outros delineamentos considerados. Porém hoje, é considerado como o traçado 

adequado para análise de um fenômeno dentro de seu contexto real, explica Gil (2002). 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 

 João Batista Vilanova Artigas conseguiu atingir seu ápice apenas na terceira e última fase de 

sua carreira, porém as fases anteriores foram fundamentais para que Artigas conseguisse 

desenvolver e aperfeiçoar um novo estilo arquitetônico, como o brutalismo, este desenvolvido e 

ensinado na escola paulista, cuja a própria sede da Faculdade de Arquitetura de São Paulo (FAUSP) 

demonstra a pureza e a beleza natural dos materiais utilizados em sua construção, como, o concreto 

armado, que mesmo sendo um material “bruto e pesado” consegue através de formas bem definidas 

e bem elaboradas transmitir uma sensação de bem estar e conforto visual, ao adentrar a obra o 

observador tem o ápice de suas sensações ao estar dentro de grandes espaços amplos bem 

iluminados e ventilados, aumentando assim a vontade de permanecer neste local, estes sentimentos 

fazem parte desde período que resultaram no ápice de sua carreira. 

 Artigas buscava em sua trajetória a possibilidade de fornecer a sociedade uma arquitetura 

mais social, e com o brutalismo ele conseguiu atingir esse objetivo, pois ao optar em fazer obras 

mais acessíveis ele busca nos próprios materiais básicos da obra a sua ornamentação como exemplo 

a exposição de dutos de eletricidade, que desempenham além de sua função um papel estético a 

obra. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Artigas foi um dos grandes arquitetos a contribuir com a arquitetura moderna, ele transitou 

por três fases em sua trajetória, segundo Bedoline e Silva (2017) ele estuda os métodos utilizados 

por Wright, nas casas de pradaria visando o baixo custo da obra, como na Casa Rio Branco 

Paranhos, com a linguagem “Wrightiana” de forma mais orgânica, a Estação Rodoviária de 

Londrina é um símbolo de sua segunda fase, período no qual foi influenciado pelas características 

de Le Corbusier, desvia-se ao racionalismo como explica Weber (2005), e a terceira fase, a criação 

de obras brutalistas cujo estilo é reconhecido e premiado como seu ápice na arquitetura moderna, 

dentre suas obras brutalistas a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
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