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1. Resumo  

O entendimento do arquiteto enquanto agente social importante foi uma das 

características da vida e obra de Vilanova Artigas. Sob este ponto de vista, esta pesquisa se 

constitui pela busca das relações entre obra e contexto, especificamente entre a casa Mendes  

André e os anos 1960, a partir do estudo e análise do projeto (por meio do estudo e redesenho 

de peças gráficas e elaboração de maquete) e da leitura e fichamento dos textos produzidos 

pelo arquiteto neste período. 

2. Introdução  

Diante da relevância histórica da década de 1960 para o país como um todo e, em 

especial, à produção de Artigas, esta pesquisa busca fazer uma análise do projeto da casa 

Mendes André, projetada pelo arquiteto logo após seu retorno ao Brasil, em 1966, bem como 

um recorte dos seguintes textos produzidos por ele nesse período: Aos formandos da 

FAUUSP; Uma falsa crise; O desenho; Frank Loyd Wright e Arquitetura e construção.  

A análise da casa construída se baseia na verificação dos recursos utilizados pelo 

arquiteto em termos de projeto e elementos construtivos. Para tanto, o trabalho se dá por meio 

do redesenho de peças gráficas (a partir dos desenhos originais que se encontram disponíveis 

na biblioteca da FAUUSP) e elaboração de maquete. Por sua vez, o recorte da produção de 

textos visa traçar uma contextualização histórica do momento vivido no país, por meio da 

elaboração teórica do próprio arquiteto (na década de 1960), fichando os textos de sua autoria, 

que se encontram reunidos no livro Caminhos da Arquitetura (2004).  

Para possibilitar a análise da obra foi necessária a elaboração de desenhos que 

interpretassem os desenhos originais para permitir um entendimento pleno do projeto, por 

meio de plantas, cortes e elevações, assim com a elaboração de uma maquete de estudo em 

escala adequada. Foi necessária também a elaboração de desenhos de planificações de todas 

as peças, além da checagem entre um componente e outro, sendo necessário, por vezes, 

retomar o desenho para corrigir determinado detalhe compreendido apenas nessa etapa de 

montagem, registrada por imagens.  

3. Objetivos 

 3.1.1 Objetivo Geral 

 Realizar uma análise do projeto da casa Mendes André enquanto obra arquitetônica 

importante no conjunto de obras do arquiteto e relacioná-la com as ideias e conceitos expostos 

nos textos que o arquiteto redigiu durante a década de 1960.  

 3.1.2 Objetivos Específicos 



Analisar a casa Mendes André sob aspectos arquitetônicos precisos: estrutura, método 

e elementos construtivos, aberturas, relações entre os espaços, volumetria, uso de rampas, 

espaço para estúdio, por exemplo, além de sintetizar as relações contextuais ao momento 

histórico em questão. 

4. Metodologia 

Pesquisa bibliográfica e iconográfica, estudo e elaboração de peças gráficas 

necessárias ao entendimento da obra (croquis, plantas, cortes, elevações, perspectivas, 

maquete), com o intuito de compor uma análise que compreenda as soluções e estratégias 

empregadas pelo arquiteto nesta obra, e ainda, o fichamento de textos relevantes à 

aproximação que se pretende entre obra e período histórico. 

Análise de peças gráficas, redenhos e elaboração de maquete, leitura sistemática e 

fichamento de textos. 

Ler e fichar capítulos de Caminhos da Arquitetura produzidos na década de 1960 por 

tratar-se do período que se deseja contextualizar historicamente, por sua relevância enquanto 

época de modificações sociais que afetaram diversos ramos da sociedade e atuações 

profissionais, como a do arquiteto. 

5. Desenvolvimento  

Linha do tempo síntese – a década de 1960 para Artigas  

 
Figura 1. Linha do tempo da década de 1960. Fonte: montagem da autora 



 

 

 

A casa se define pela estrutura que libera o espaço em planta. Trata-se de duas lajes, 

sendo a primeira apoiada em quatro pilares, na segunda, somam-se aos esbeltos pilares quatro 

tirantes de aço envoltos em concreto, em cada uma das faces longitudinais.  

O redesenho foi elaborado a partir de peças gráficas disponíveis na biblioteca da 

FAUUSP, trata-se do primeiro momento de aproximação mais cuidadosa ao projeto, que 

revela-se, aos poucos, de certa complexidade, sobretudo em relação aos diferentes níveis de 

implantação, bem como às soluções de iluminação zenital e elementos estruturais.   

A elaboração da maquete teve como ponto de partida o redesenho (etapa anterior), a 

partir dos quais foram elaborados desenhos de peças planificadas, buscando o ajuste correto 

entre uma dimensão e outra. Tal processo resultou num total de cerca de 300 peças. 

6. Resultados preliminares 

Assim como revelado nos textos fichados, o projeto estudado emprega a ideia de 

técnica aliada à arte, por meio do desenho enquanto forma de intermediar a conciliação entre 

ambos.  O redesenho, e a elaboração da maquete possibilitaram que se chegasse bem próximo 

à obra construída, desvendando detalhes que apenas as peças gráficas não permitiam e sem os 

quais não seria possível entender realmente os elementos construtivos que compõem a casa. 
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Figura 2. Vista parcial da fachada 

frontal. Fonte: acervo pessoal. 

Foto tirada em 27 jan. 2014. 

 

Figura 3. Vista frontal da maquete. 

Fonte: acervo pessoal. Foto tirada em 19 

jul. 2014. 

 

Figura 4. Vista superior da 

maquete. Fonte: acervo pessoal. 

Foto tirada em 19 jul. 2014. 

 


