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RESUMO 

 

Com o objetivo de entender o momento em que se passa a terceira fase da arquitetura de Vilanova Artigas, juntamente 

com uma contextualização entre obras é que será compreendido o legado deixado pelo arquiteto na contemporaneidade. 

Através de pesquisas e textos escritos pelo próprio Artigas e por seus colegas é que esse trabalho foi desenvolvido, 

utilizando-se assim de falas dos profissionais mais chegados a ele, de profissionais que o estudaram profundamente e de 

profissionais que são influenciados por ele até os dias atuais. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Dentro de sua terceira fase, os traços arquitetônicos e influências nas obras de Vilanova 

Artigas são notáveis, e, devido à relevância e particularidade destas, serviram (e ainda servem) de 

inspiração e referência para importantes arquitetos da contemporaneidade. Para compreender 

integralmente o real significado destas obras, é imprescindível resgatar a mensagem, características 

expressas desde o surgimento de seus conceitos, e quais as justificativas e influências que incidiram 

sobre suas obras.   

 

2. TERCEIRA FASE DE VILANOVA ARTIGAS 

 

Segundo CAVALCANTI (2001) a carreira de Vilanova Artigas normalmente é dividida 

nos livros em fases, as quais são: a primeira fase, que gira em torno de 1937 a 1945, com grande 

influência de Frank Lloyd Wright, que é composta por projetos de moradias particulares; a segunda 

fase, que vai de 1945 a meados dos anos 50, que compreende projetos de casas e edifícios de 

moradias; trata-se de uma fase de transição, que traz à tona uma linguagem mais pessoal do próprio 
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arquiteto. E a terceira e última fase, dos anos 60 e 70, com projetos de prédios públicos de maior 

escala, é considerada sua fase mais importante, com referências brutalistas.   

De acordo com WEBER (2005) a terceira fase de Artigas refere-se ao seu caráter original e 

maduro, e sofre principal influência do Brutalismo. E afirma também que suas características 

formais são: o uso do concreto bruto e a volumetria de prismas puros, descrevendo assim suas obras 

como protagonistas na influência da arquitetura desenvolvida em São Paulo. Identificando as  

similaridades formais, seleciona duas das principais características da arquitetura paulista: o uso do 

concreto armado aparente e a expressividade estrutural, que estão em evidência nas seguintes obras: 

 

 Figura 01 - Casa Elza Berchó. Arquiteto João Batista Vilanova Artigas, 1967. 

  

 Fonte: G-arquitetura 

 

Figura 02 – Ginásio da Escola Estadual de Itanhaém. Arquiteto João Batista Vilanova Artigas, 

1960-1961. 

   

Fonte: Archdaily 
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A obra do Ginásio da Escola Estadual de Itanhaém é descrita por SOLOT (2004) como um 

“sistema estrutural de grandes proporções em concreto bruto e inteiramente evidenciado para fora 

do corpo principal do prédio”, o que se torna dominante nas construções de Artigas. 

 

Figura 03 – Ginásio de Guarulhos. Arquiteto João Batista Vilanova Artigas, 1961. 

 

Fonte: Archdaily 

 

 Para SEGAWA (1998) o Ginásio de Guarulhos recebeu influência da arquitetura de Mies 

Van der Rohe, devido à uma visão industrializada da arquitetura norte americana, da ênfase na 

estrutura e segundo SOLOT (2004) devido à um “positivismo tecnológico” presente também na 

arquitetura norte americana. MAHFUZ (2004) complementa a comparação citando características 

como o papel fundamental da estrutura na forma e a unidade conseguida através de um volume 

único. 

Figura 04 – FAU-USP. Arquiteto João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, 1961-

1969.  

 

Fonte: Vitruvius 
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Segundo GUERRA (2015) o edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, FAU-USP, é um dos marcos da “Escola Paulista”, aonde a evidência da 

estrutura – elevação de uma “caixa” de concreto por pilotis, a cobertura em laje nervurada – tem 

como complemento fundamental a acessibilidade social resultante da intensa articulação do edifício 

com o parque a frente que abriga os edifícios da cidade universitária. 

 

2.1 OBRAS CONTEMPORÂNEAS INFLUENCIADAS PELA TERCEIRA FASE DA 

ARQUITETURA DE VILANOVA ARTIGAS 

 

Artigas foi o precursor da arquitetura moderna, deixou traços fortes e muito significativos 

em suas obras, onde seu nome é associado com grande força à Escola Paulista, um movimento de 

arquitetura em São Paulo, local onde o arquiteto é considerado o principal nome na arquitetura. 

Vilanova Artigas se tornou reconhecido por suas obras inovadoras e por sua influência na formação 

de novos arquitetos. Alguns exemplos de grandes arquitetos contemporâneos que seguem o 

pensamento e o modelo de arquitetura deixada por Vilanova Artigas, são o grupo MMBB, Alvaro 

Puntoni, Angelo Bucci, Paulo Mendes da Rocha, entre outros (PERIN, ANRAIN, 2008). 

 

Figura 05 - Casa do Morro Querosene. Arquiteto Alvaro  Puntoni.  

 

Fonte: GrupoSP 
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Figura 06 - Casa em Ribeirão Preto – Arquiteto Angelo Bucci 

   

Fonte: SPBR 

 

Figura 07 - Casa Gerassi, em São Paulo – Arquiteto Paulo Mendes da Rocha  

 

Fonte: Folha de São Paulo  

 

 O grupo MMBB surgiu em 1990, sendo na época formado por Fernando de Mello Franco, 

Marta Moreira e Milton Braga, os quais tiveram como seus orientadores e mestres durante a 

graduação, Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Abrahão Sanovicz e Gian Carlo Gasperini, e 

até trabalharam para alguns dos arquitetos. Quando concluíram sua graduação, em 1986, saíram em 

busca de experiências diferentes de aprendizado, onde chegaram a atuar em alguns escritórios 

internacionais, como o de Rosemberth   & Gentle Chartered Architects em Londres e com Emili 

Donato Arquitecto, em  Barcelona (FERREIRA, 2011).  
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Figura 08 - Arquitetos da MMBB, Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton 

Braga 

 

Fonte: Portal Arquitetônico  

 

Enquanto trabalhavam no escritório de Eduardo  de Almeida, em 1992, o grupo de 

arquitetos participou do concurso que definiria o Pavilhão da Expo Sevilha, onde ficaram em 

segundo lugar, porém, a dupla que conquistou o primeiro lugar (Angelo Bucci e Alvaro Puntoni) 

não tiveram seu projeto construído, porém, o mesmo abriu portas para uma oportunidade de efetivar 

o grupo MMBB, o que acabou consolidando uma carreira destacada por realização e 

desenvolvimento de projetos de instituições, públicos e de urbanismo (FERREIRA, 2011).   

 

Figura 09 - Projeto do Grupo MMBB para o concurso do Pavilhão da Expo Sevilha 

 

Fonte: Portal Arquitetônico  

 

Em um outro contexto, notando já parte da influência de Vilanova Artigas, enquanto o 

mundo discute o papel de arquitetos perante a sociedade e a cidade, e sua relação entre paisagem e 

homem, a MMBB arquitetos, reconhece o valor da história e da herança deixada por seus mestres 

na Escola Paulista de Arquitetura, mas reforçam que apenas enaltecer os mestres não irá glorificar a 

produção da arquitetura contemporânea, é necessário olhar de frente para as necessidades e entender 

como a arquitetura pode responder as dúvidas e questões contemporâneas. MMBB  no ato de 

projetar a arquitetura da era contemporânea, trata cada um de seus projetos, como único, onde cada 
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depende de suas relações humanas e do contexto social e histórico, objetivando projetar arquitetura, 

como uma construção de urbanidade (FERREIRA, 2011).   

Em um discurso de formatura, Vilanova Artigas deixa um recado para os futuros 

arquitetos, onde em alguns trechos ele diz: 

 

Os jovens arquitetos brasileiros, têm, pois, pela frente um vasto campo de ação, cada 

vez maior a medida que o nosso povo for avançando no caminho do progresso e se libertando 

do atraso em que vive.  

Seguindo as tradições da intelectualidade brasileira, os arquitetos não podem de 

maneira alguma ter o seu horizonte restrito aos limites da prancheta. 

A realidade é que a exuberância formal e a audácia técnica da nossa arquitetura 

esforçam-se para superar uma realidade social caracterizada pelo atraso de sua infra-estrutura 

(...) nossa realidade social: somos um país rico, de imensas possibilidades, sujo povo ainda 

vive em condições reveladoras de grande atraso. 

Ao lado da moderna casa brasileira, confortável e tecnicamente ajustada, a todas as 

condições de nosso meio físico, pulam as favelas e os cortiços (ARTIGAS apud XAVIER, 

2003). 

 

 

Um dos grandes exemplos de obras da MMBB com forte influência na arquitetura de 

Vilanova Artigas é a residência em Aldeia da Serra, que fica em Santana do Parnaíba e Barueri, SP. 

A casa tem características modernistas muito fortes, desde a volumetria até sua distribuição em 

planta, a qual lembra os traços da arquitetura de Vilanova Artigas em sua terceira fase, e Paulo 

Mendes da Rocha (VICTORIANO, 2015) 

 

Figura 10 - Casa em Aldeia da Serra, em Santana do Parnaíba e Barueri, SP. Projeto 

MMBB.  

 

Fonte: MMBB 
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 A casa feita sob um terreno de 20mx40m e com desnível de 8m, e em forma de 

prisma retangular, com o mínimo possível de contato com o solo, tem seu programa dividido em 

três níveis, onde o setor privado da residência se encontra no andar superior e no nível 

intermediário. Aproveitando o declive do terreno, foram construídos a garagem, área de serviço e 

aposentos de funcionários, já no primeiro andar, as áreas mais sociais como escritório, cozinha, sala 

de jantar, estar e alguns dormitórios, onde é possível encontrar também um terraço com espelho 

d’água descoberto, sendo estas características de setorização, muito fortes na arquitetura moderna, 

em projetos do séc. XX. Um dos pontos curiosos e mais interessantes de casa, é que mesmo sendo 

três níveis diferentes, todos se encontram com o terreno, como se todos os níveis estivessem no 

chão (VICTORIANO, 2015). 

 

Figura 11 - Casa em Aldeia da Serra, em Santana do Parnaíba e Barueri, SP. Projeto 

MMBB. 

  

Fonte: MMBB 

 

 Na fachada, é possível identificar uma combinação de cimento, vidro e madeira, 

combinação que está presente também em algumas obras de Vilanova Artigas como a Casa Mendes 

André, em São Paulo, Casa Ester e Ariosto Martirani, em  São  Paulo, e também na casa Vilanova 

Artigas, em São Paulo (VICTORIANO,2015).  
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Figura 12 - Casa em Aldeia da Serra, em Santana do Parnaíba e Barueri, SP. Projeto 

MMBB.  

 

Fonte: KON, Nelson.  

 

Figura 13 - Casa Mendes André, em São Paulo. Projeto de Vilanova Artigas. 

 

Fonte: Cronologia, Vilanova Artigas. 
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Figura 14 - Casa Ester e Ariosto Martirani, em  São  Paulo. Projeto de Vilanova Artigas. 

   

Fonte: Cronologia, Vilanova Artigas. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 A metodologia proposta neste artigo foi elaborada através de pesquisas em livros e artigos 

que tratam sobre a arquitetura de Vilanova Artigas. 

 O trabalho se apoiará na revisão bibliográfica, que para LAKATOS e MARCONI (2004) 

consiste na procura de fontes que já fizeram pesquisas iguais ou semelhantes, ou mesmo 

complementares a certos aspectos do tema pesquisado. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

A intenção desse texto, que contem mais imagens do que palavras, é mostrar, através de 

elementos arquitetônicos como a estrutura e a unidade formal, um pouco da metodologia de 

trabalho do arquiteto Vilanova Artigas. Através dele foi possível perceber seu modo de 

experimentação em diversificados programas e sua busca por uma síntese formal, adquirida através 

de influências materiais e teorias.  

A técnica empregada para a implantação da casa faz com que a volumetria regular e maciça 

e o terreno, se transformem em algo com um único sentido. Os grandes vãos livres, a planta livre e a 

quantidade considerável de fechamentos em vidro, fazem uma conexão exterior/interior nas obras 

da MMBB, assim como nas obras de Vilanova Artigas. As estruturas em concreto armado, o grande 
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uso do mesmo aparente, a junção da madeira e dos vidros conversam com seu meio externo, o que é 

uma clara uma característica moderna, que torna visível a conexão com a arquitetura moderna de 

Vilanova Artigas. 

 

Figura 15 – Planta Baixa pavimento térreo Casa em Aldeia da Serra, em Santana do 

Parnaíba e Barueri, SP. Projeto MMBB.  

 

Fonte: www.MMBB.com.br 
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Figura 16 – Planta Baixa pavimento superior Casa em Aldeia da Serra, em Santana do 

Parnaíba e Barueri, SP. Projeto MMBB.  

 

Fonte: www.MMBB.com.br 

 

Figura 17 – Planta Baixa pavimento térreo Casa Mendes André, em São Paulo. Projeto de 

Vilanova Artigas. 

 

Fonte: http://www.arquiteturabrutalista.com.br/ 
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Figura 18 – Planta Baixa pavimento superior Casa Mendes André, em São Paulo. Projeto 

de Vilanova Artigas. 

 

Fonte: http://www.arquiteturabrutalista.com.br/ 

 

Analisando as plantas das duas obras, a casa da Serra e a Casa Mendes André, é notável a 

influência da arquitetura de Vilanova Artigas, onde a setorização de áreas intimas estão no 

pavimento superior, a planta térrea livre e uso de pilotis.  A implantação de ambas as casas em seus 

respectivos terrenos, também possui grande semelhança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14                        Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2016 

ISSN 1980-7406 

 

Figura 19 – Corte esquemático Casa em Aldeia da Serra, em Santana do Parnaíba e 

Barueri, SP. Projeto MMBB.  

 

Fonte: http://www.spbr.arq.br/ 

 

Figura 20 – Corte esquemático Casa Mendes André, em São Paulo. Projeto de Vilanova 

Artigas. 

 

Fonte: http://www.arquiteturabrutalista.com.br/ 
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Outro ponto que está em evidência na obra de MMBB, que é uma das características das 

obras de Vilanova Artigas também, é o uso da caixa d’água aparente e elevada. Mesmo com formas 

puras e simples, as obras tiveram suas plantas resolvidas com relação ao desnível, para aproveitar o 

mesmo e com soluções extraordinárias de setorização.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Também queremos mostrar que o conhecimento arquitetônico não surge do nada, ele advém 

de outras experiências, que reinterpretadas e acrescentadas de novo sentido, atuais, são o que as 

tornam contemporâneas e sempre atualizadas. 

É necessário que os jovens arquitetos entendam o legado deixado por grandes arquitetos 

como Vilanova Artigas, ensinamentos e características que vão muito além da estética. A 

Arquitetura moderna deixada por Vilanova Artigas foi resultado de muita pesquisa, de muita análise 

em cima de uma arquitetura com traços  norte americanos e europeus que não carregavam a 

identidade brasileira. Foi através de muito esforço e dedicação que a arquitetura moderna se tornou 

o que conhecemos, graças a pessoas que passaram por um momento de grande luta e críticas para 

tornar a arquitetura e a arte realmente brasileiras, como na semana da arte moderna de 1922, a qual 

foi o que fundamentou a arquitetura moderna segundo Vilanova Artigas, importada da Europa com 

cores e características brasileiras (ARTIGAS apud XAVIER, 2003). 

    Foi quando a arquitetura moderna brasileira teve o seu maior desenvolvimento, durante o 

Estado Novo, à sombra dos institutos e a serviço da demagogia desenfreada (ARTIGAS apud 

XAVIER, 2003). 

 É necessário se fazer arquitetura de verdade neste momento contemporâneo, 

transformar espaços em lugares, dar significado e uso, não apenas crias linhas e falsas percepções, 

Vilanova Artigas diz que é necessário lutar pelo futuro da sociedade e pelo progresso, para que 

possamos compreender melhor seus anseios e fazermos parte dos mesmos, só assim será criado um 

novo pensamento e espirito crítico, que afasta o inútil do bom na arquitetura, só assim será possível 

chegar a um novo momento de espontaneidade baseada nos anseios do povo.  

 E como diria Vilanova Artigas, em uma entrevista à Lívia Pedreira:  

 

(...) A arquitetura é uma arte, isso repito. Daí se retiram as conclusões 

humanísticas, sejam baseadas em Umberto Eco ou não. No Fundo, é o direito humano à 
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beleza, coisa que a burguesia não concebe, mas que e tão simples de oferecer. Sim, é o 

valor da cultura, mas a burguesia também não sabe o seu significado e faz dela mais uma 

mercadoria, com a sua visão reaganiada do consumo (ARTIGAS apud XAVIER, 2003). 
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