
Centenário do arquiteto tenta dar conta  

não só de sua obra, mas também de suas facetas  

de educador, militante e pensador 

Turbilhão

Artigas

S
empre tendo a arquitetura como 
eixo, João Batista Vilanova Arti-
gas (1915-1985) foi um pensador e 
ativista da educação, da política e 

do urbanismo. Tentar dar conta de todas 
as facetas sobrepostas do arquiteto é um 
dos desafios das atividades marcadas 
para este ano de seu centenário. E ainda 
“falar do homem, não do mito”, objetivo 
declarado da historiadora Rosa Artigas, 
sua filha e uma das curadoras da expo-
sição Ocupação Vilanova Artigas, que 
será aberta em 23 de junho (data de seu 
aniversário) no Instituto Itaú Cultural, 
em São Paulo. No dia seguinte, estreia 
nos cinemas o documentário Vilanova 
Artigas: O arquiteto e a luz, dirigido por 
Laura Artigas, neta do arquiteto, e Pedro 
Gorski. Também neste ano serão lança-
dos um livro ainda sem título sobre a 
obra do homenageado de uma perspec-
tiva histórica e A mão livre do vovô, livro 
infantil inspirado em desenhos feitos 
pelo arquiteto para ilustrar as histórias 
que contava a seus netos, ambos pela 
editora Terceiro Nome.

No âmbito acadêmico, estudiosos de 
Artigas discutem a obra do arquiteto com 
vários métodos, criticamente, e algumas 

vezes divergem entre si, mas todos os 
entrevistados por esta reportagem con-
cordam num ponto: a urgência de recu-
perar uma arquitetura relacionada dire-
tamente às questões culturais e urbanas, 
como a praticada por ele. “Esse talvez 
seja o principal legado de Artigas: pensar 
a cidade em suas implicações sociais e 
políticas, e não apenas como um objeto 
a ser desenhado”, diz Leandro Medrano, 
professor da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAU-USP) e autor, com Luiz Recamán, 
do livro Vilanova Artigas – Habitação e 
cidade na modernização brasileira (Edi-
tora da Unicamp), que pretende buscar 
na obra do arquiteto entre as décadas de 
1940 e 1970 sua ideia de cidade possível.

Nascido no Paraná, Artigas é considera-
do o expoente inicial da chamada escola 
paulista de arquitetura, classificação não 
totalmente unânime entre os especialis-
tas em sua obra. De qualquer forma, não 
se discute que as mudanças da cidade de 
São Paulo, de núcleo urbano médio, até 
provinciano, a metrópole industrial, tive-
ram papel fundamental em suas concep-
ções de arquitetura e urbanismo. Entre as 
obras mais emblemáticas estão marcos 

ArquiteturA y

Fotos de Vilanova Artigas  
em diversas fases da vida e 
projetos da garagem de barcos 
do Santa Paula iate Clube,  
da represa Guarapiranga, em 
São Paulo (alto), e da FAu-uSP
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ciais do arquiteto (e mesmo o prédio da 
FAU) como expressões do descompasso 
entre esse ideal de “plena liberdade” em 
relação a uma São Paulo que crescia sob 
o controle dos interesses do mercado e 
seus esquemas de segregação. Por isso, 
ele e Recamán veem nos projetos de Ar-
tigas edifícios voltados para o interior, 
nos quais, aí sim, se manifesta a utopia da 
convivência irrestrita. “Essas construções 
aceitam a condição de isolamento de seus 
lotes e idealizam funções libertárias em 
relação à cidade do capital”, diz Medrano. 
“Isso não faria sentido hoje.”

TrocAS SocIAIS
Para o pesquisador, São Paulo busca atual-
mente se aproximar de valores que são 
inerentes às cidades, como a possibilidade 
de convívio e trocas sociais em seus espa-
ços públicos e livres. As preocupações do 
arquiteto, no entanto, continuam atuais e 
podem ser resumidas a “colocar a arqui-
tetura em função de certas expectativas 
políticas e sociais”, como uma disciplina 
complexa que necessita de métodos e teo-
rias, como ambicionava Artigas. Medrano 
lembra que as questões em evidência nas 
cidades em que Artigas quis interferir 
continuam as mesmas e não resolvidas: 
habitação social, convívio e segregação, 
áreas verdes, mobilidade. 

rodoviária de Jaú 
(à esquerda), edifício 
louveira (abaixo)  
e interior da casa da 
família (página ao lado): 
obras reverenciadas

como o estádio Cícero Pompeu de Toledo 
(Morumbi), o Conjunto Habitacional Ze-
zinho Magalhães Prado, conhecido como 
Parque Cecap, em Guarulhos, o edifício 
residencial Louveira, no bairro de Higie-
nópolis, a rodoviária de Jaú (SP) e o pré-
dio da FAU-USP, na Cidade Universitária, 
considerado sua obra-prima.

Membro do Partido Comunista Bra-
sileiro (PCB) desde 1945, Artigas trazia 
da militância a preocupação prioritária 
com o coletivo. Numa aula registrada 
em filme, ele definiu a função do arqui-
teto como “intermediário entre algumas 
vontades sociais e o seu conhecimento 
do valor cultural da arquitetura”. Além 
disso, foi um “arquiteto da prática”, nas 
palavras de Felipe Contier, doutorando 
em História da Arquitetura pelo Insti-
tuto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) 
da USP de São Carlos, cuja tese é sobre 
o prédio da FAU. A expressão não se re-
fere apenas ao Artigas militante no en-
sino de arquitetura e na formalização 
de instituições ligadas à profissão, mas 
também ao fato de que ele se formou 
em engenharia pela Escola Politécnica 
da USP, quando ainda não havia a FAU, 
que posteriormente ajudaria a fundar.

Embora Artigas e Oscar Niemeyer fos-
sem amigos e correligionários no PCB, 
na história da arquitetura brasileira ele 
costuma ser considerado o responsável 
pela ruptura com a geração dos criado-
res de Brasília (Niemeyer e Lucio Costa), 
chamada por alguns de escola carioca. 
“Artigas passa a adotar uma técnica pro-

dutiva que espelha sua concepção de país 
e projeta outra imagem da identidade 
moderna do Brasil”, diz Renato Anel-
li, professor do IAU-USP. “Em relação 
à obra de Niemeyer, Artigas radicali-
za a estrutura, tornando mais claros os 
processos de projeto e construção. Ele 
explora os espaços abertos, interpre-
tando a questão social por meio de uma 
arquitetura sem barreiras, sem portas, 
mas não é tão tentado à forma livre e 
algo exibicionista da ‘escola carioca’.”

Se Anelli vê nessas características da 
arquitetura de Artigas uma tentativa de 
“antecipar uma sociedade de plena liber-
dade”, de acordo com suas crenças políti-
cas, a pesquisa publicada por Medrano e 
Recamán interpreta os projetos residen-

1

1

2



pESQUISA FApESp 232 z  85

No Brasil, o brutalismo partiu de hi-
póteses progressistas preocupadas com 
a coletividade e acabou designando toda 
a arquitetura em concreto armado apa-
rente cada vez mais distante dos ideais 
iniciais e voltada para própria forma das 
estruturas, segundo Contier. Ele observa 
que a estética, ironicamente, foi incor-
porada pelo regime militar para obras 
públicas, entre outras razões, por repre-
sentar, ao menos na teoria, uma cons-
trução mais austera, barata e de pouca 
manutenção que, mesmo assim, osten-
tava alguma monumentalidade, o que 
contribuiu para inverter o sentido ori-
ginal da escola artiguista. O próprio ar-
quiteto, embora impedido de dar aulas 
pelo regime, assinou vários projetos de 
obras públicas durante a ditadura militar.

Para além das questões arquitetôni-
cas e dos estudos acadêmicos, das pes-
soas que conviveram com Artigas, res-
ponsáveis tanto pela exposição quan-
to pelo filme biográfico, surge a figura 
de um arquiteto-educador que nunca 
abriu mão de estar presente em suas 

Embora nem de longe seja tão conhe-
cido internacionalmente quanto Nieme-
yer, Artigas, ao contrário do primeiro, 
criou uma escola de arquitetura verda-
deira, que hoje, atualizada, se encontra 
na terceira ou quarta geração, de acordo 
com Medrano. Além de “paulista”, essa 
escola é também chamada de brutalista 
ou artiguista, todas denominações com 
defensores e críticos. Nos últimos dois 
anos, exposições internacionais em lo-
cais como o Museu de Arte Moderna 
(MoMA) de Nova York e a Bienal de Ve-
neza, destacaram a obra de Artigas. Anel-
li ressalta, no entanto, que esse interesse 
só se deu graças à projeção da obra de 
um discípulo, Paulo Mendes da Rocha.

concrETo SEM ornAMEnToS
A classificação “brutalismo” se refere a 
uma escola, não só arquitetônica, pre-
sente no mundo todo, e sua caracterís-
tica mais evidente é o uso do concreto 
armado, em geral sem revestimento, e de 
linhas essenciais, sem ornamentos. Arti-
gas é conhecido por ter suavizado essas 
características pelo uso da cor, por exem-
plo. Em pesquisa que realizou recente-
mente, Anelli comparou a obra de Artigas 
à de arquitetos brutalistas estrangeiros e 
concluiu que, se sua visão programática 
de sociedade encontra muitos paralelos 
com a da escola no exterior, a evolução de 
suas obras “se deu com raízes próprias”. 
E há uma diferença básica: Artigas traba-
lhava com a continuidade dos espaços, e 
os brutalistas, com a fragmentação.

Projetos
1. A produção do edifício da Faculdade de Arquitetura 
e urbanismo da universidade de São Paulo na Cidade 
universitária Armando Salles de oliveira (1961-1969) (nº 
2013/03331-8); Modalidade Bolsa de doutorado – re-
gular; Pesquisador responsável renato Anelli (iAu-uSP); 
Bolsista Felipe de Araújo Contier (iAu-uSP); Investimento 
r$ 81.574,34 (FAPeSP).

2. Vilanova Artigas. Habitação e cidade na modernização 
brasileira (2013/25319-0); Modalidade Auxílio Publica-
ção – regular; Pesquisador responsável leandro me-
drano (FAu-uSP); Investimento r$ 3.500,00 (FAPeSP).Fo
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obras, nas salas de aula, no Instituto dos 
Arquitetos e nas casas que construiu pa-
ra sua família. Laura Artigas, que tinha 
4 anos quando o avô morreu e não se 
lembra de seus contatos com ele, consi-
dera o documentário que dirigiu “uma 
pós-graduação afetiva”. “Os depoimen-
tos que colhemos mostram uma mente 
muito inquieta, que fazia com que as pes-
soas pensassem coisas que nunca tinham 
pensado”, diz. “Conseguir colocar em 
prática alguma coisa em que ele acredita-
va, a força do convívio, é uma conquista 
muito interessante que o filme revela.” n

Membro do pcB desde 1945, Artigas 
trazia da militância a preocupação 
prioritária com o coletivo
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