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RESUMO 
 
    João Batista Vilanova Artigas, figura central da arquitetura moderna em São 

Paulo, foi idealizador de uma vasta obra de forte caráter nacionalista nos 

conturbados anos 60 e 70. Seus projetos ilustram seus discursos revelando 

uma figura emblemática e engajada que defendeu no seio da discussão 

moderna, valores éticos e estéticos que marcaram sua geração e as futuras. 

Esta pesquisa abrange um recorte temporal de pouco mais de uma década 

entre 1968 e 1980, momento em que, afastado da FAU-USP por força do AI-5, 

Artigas se dedica exclusivamente à prancheta e se vê mais evidentemente 

envolvido com projetos de caráter urbanístico. Durante este período elabora 

dezessete projetos no município de Jau – SP, nem todos executados e alguns 

já demolidos. Esta pesquisa se dedica a documentar o trabalho  do arquiteto na 

cidade que, à exceção da emblemática Rodoviária e do Balneário, permanece 

desconhecido pela historiografia.  

    A pesquisa revelou que estudos sobre vida e obra do arquiteto tem se 

intensificado, devido em parte, ao seu centenário comemorado em 2015. Neste 

mesmo ano diversas homenagens relembraram suas obras, como artigos, 

filmes, livros, exposições, documentários e um site patrocinado pelo CAU-SP 

que recupera em ordem cronológica sua trajetória, entremeada a fatos 

históricos, se detendo porém, aos projetos mais conhecidos, como a 

Rodoviária e o Balneário I, atualmente tombados pelo CONDEPHAAT. O 

presente trabalho inicia uma documentação no anseio de servir como 

referência para trabalhos futuros. Os projetos aqui documentados revelam o 

caráter da arquitetura de Artigas e o quão vasta é sua obra, ainda por ser 

explorada. 
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1.0 INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa abrange um recorte temporal de pouco mais de uma 

década entre 1968 e 1980, momento em que, afastado da FAU-USP por força 

do AI-5, João Batista Vilanova Artigas se dedica exclusivamente à prancheta e 

se vê mais evidentemente envolvido com projetos de caráter urbanístico. 

Durante este período, elabora cerca de dezesseis projetos no município de Jau 

– SP, nem todos executados e alguns já demolidos. Parte desses projetos 

foram realizados entre 1973 e 1976, durante a primeira gestão do ex-prefeito 

Waldemar Bauab (1928-2009) de quem Artigas foi amigo e homem de 

confiança como gestor público. 

      Entre os trabalhos desenvolvidos pelo arquiteto na cidade estão a 

elaboração de um Plano Diretor, projetos urbanísticos, obras viárias e diversos 

equipamentos públicos. Tendo em conta a escala urbana do município de Jau, 

esse expressivo número de projetos revela a postura política da cidade naquele 

momento, coordenada por uma administração disposta a promover a 

modernidade a partir de aparatos públicos e obras de infraestrutura. Por outro 

lado, marca um momento de Artigas de dedicação exclusiva a projetos no 

escritório, quando possivelmente tenha vislumbrado no interior do Estado, um 

potencial campo de trabalho. 

2.0 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo documentar o trabalho do arquiteto na 

cidade que, à exceção da emblemática Rodoviária, foi até então pouco 

explorado pela historiografia. Através de pesquisas de campo, levantamentos 

cadastrais, publicações e consulta a projetos, periódicos e documentos da 

época, pretendeu-se identificar os projetos do arquiteto em Jau, incluindo obras 

construídas ou não, e contextualiza-las no âmbito de sua trajetória.  

 

3.0 METODOLOGIA  
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Num primeiro instante,  o trabalho iniciou com uma revisão bibliográfica 

do material já publicado com obras do arquiteto em Jau e num segundo 

momento, no levantamento das obras construídas com visita em campo 

realizadas em dezembro de 2016 e Janeiro de 2017. Foi realizada a 

documentação e a sistematização das obras, buscando traçar a trajetória 

profissional de Artigas na cidade. Foram realizadas consultas a fontes 

primárias como periódicos e documentos da época, ao acervo do arquiteto 

disponível na biblioteca da FAU-USP em São Paulo e aos arquivos da 

Prefeitura Municipal de Jau-SP. As visitas em campo foram documentadas com 

registro fotográfico e gravadas em arquivo digital. 

O levantamento e documentação dos projetos elaborados por Artigas em 

Jau entre 1968 e 1980, objeto do presente trabalho, pretende contribuir com o 

universo crítico da arquitetura moderna em São Paulo encampadas por 

políticas públicas nacionais e municipais, levando-se em conta os aspectos 

construtivos, de organização espacial e inserção urbana do edifício a partir do 

ideário do arquiteto.  Além de buscar construir parte de um discurso, o trabalho 

se propõe lançar luz em um período ainda pouco conhecido de sua trajetória e 

nesse sentido, servir como referência para trabalhos posteriores.  

 

4.0 DESENVOLVIMENTO  

         Jau é uma cidade que conta com um rico repertório arquitetônico, 

possuindo centenas de edifícios de importância histórica, erguidos na época do 

café. Da arquitetura moderna, pouco se sabe e pouco se diz, exceto sobre a 

rodoviária de Artigas, de caráter brutalista e sobre o Paço Municipal projetado 

por Carlos Cascaldi, que traz forte influência de seu amigo e por certo tempo 

sócio. 

        Em um primeiro momento, esta pesquisa buscou levantar quais projetos 

João Batista Vilanova Artigas desenvolveu na cidade. Foram catalogadas 

dezessete obras, em sua quase totalidade, edificações públicas revelando uma 

produção multidisciplinar  e diversificada.  
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          Estas obras foram identificadas e em seguida, elaborou-se um mapa 

localizando cada uma delas. A seguir, apresentamos uma síntese das obras 

visitadas e documentadas pela autora. 

 
Mapa 1: Mapa parcial do Município de Jau- sem escala 

 

LEGENDA:                                         
1 – Centro Educacional de Jau, 1968 
2 – Esporte Clube XV de Novembro de Jau, 1970 
3 – Residência Jorge Edney Atalla, 1971    
4 – Estação Rodoviária de Jau, 1973 
5 – Ginásio de Esportes de Jau, 1973 
6 – Reurbanização da Praça Barão do Rio Branco, 1974 
7 – Centro de abastecimento – CAJA 1974 
8 – Plano de Renovação Urbana do Rio Jau, 1974 
9 – Plano Regional de Jau, 1975 
10 – Centro Social Urbano da Cidade de Jau, 1975 
11 – Balneário I de Jau, 1975 
12 – Balneário II de Jau, 1975 
13 – Conjunto Habitacional João da Velha, 1976 
14 – Hotel Municipal de Jau, 1977 
16 – Parque Municipal de Jau, 1977 
17 -  Ponte da Rua Procópio Junqueira, 1978 

  
Fonte: Google Mapas, acessado em fevereiro de 2017. Modificado pela autora. 
 
 

         O primeiro projeto feito para a cidade foi o Centro Educacional de Jau, 

hoje Escola Estatual Professor Túlio Espindola de Castro, de1968. Esse projeto 

procurava atender à proposta do FECE (Fundo Estadual de Construções 

Escolares). Iniciado ao final da década de 60 começou a ser construído, mas 

ficou abandonado por cerca de 10 anos. Após esse período o governo do 

município decidiu retomar a obra, em parte descaracterizando o projeto inicial. 

 

Imagem 1: modelo centro educacional, Jau,              Imagem 2: Escola Prof. Tulio Espindola de Castro. 

                

Fábio Rago, Casas para o ensino: 
Vilanova Artigas. Dissertação de Mestrado.                          Fonte: Acervo pessoal Jane Aguiar (2016) 
FAUUSP; São Paulo 203, p. 207.  
 
 
 

        Embora a obra não tenha sido executada respeitando totalmente o 

projeto, são marcantes as características que remetem a outras escolas 

projetadas por  Artigas, a exemplo das rampas que antecedem a solução da 
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FAU-USP.  Um pilar central cria um sistema de vigas apoiadas como taça, a 

exemplo do que Artigas experimenta na Rodoviária, e sustenta a caixa d’água 

estrategicamente colocada no centro do edifício. 

 

Imagem 3: Escola Prof. Tulio Espindola de Castro. Pátio Central 

                 

Pilar central e rampas de acesso do pátio central. Escola Prof. Tulio Espindola de Castro. Dezembro de 

2016. Fonte: acervo pessoal Jane Aguiar 

 

 

     Em 1970 o arquiteto projeta a sede do Esporte Clube XV de Jau e  a 

residência de Jorge Edney Atalla, na Rua Sete de Setembro. Alguns estudos 

sustentavam um discurso de que esta casa não havia sido construída, a 

exemplo do artigo de TIGLIARIO (2016). Algumas reportagens locais 

afirmavam o mesmo, porém, durante esta pesquisa, a residência foi 

encontrada. Não foi autorizada sua visitação. 

 

           Imagem 4: Casa Jorge Edney Atalla 

      

         Fonte: Acervo pessoal Jane Aguiar. Janeiro de 2017.) 
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   Também de autoria atribuída à Artigas, o projeto da sede do Esporte XV de 

Jau havia sido feito por Carlos Milan que morreu em um acidente de 

automóvel. Após o ocorrido, Artigas foi convidado para assumir o projeto.  

   Em 1972 Artigas é convidado para colaborar com o Plano de Governo e 

desenvolver diretrizes urbanísticas para a cidade, o plano fica conhecido como 

Plano de Desenvolvimento Acelerado – PDA (1973 – 19976). Com isso iniciam 

os estudos para o Ginásio Esportivo (1973), que se localizaria junto à sede do 

Esporte XV de Jau, para o CAJA – Centro de Abastecimento de Jau (1974) que 

começou a ser construído, mas a obra foi abandonada e anos depois, 

demolida. 

 

Imagem 5: Esporte Clube XV de Jaú Estudo e o Ginásio Esportivo, Arq. Vilanova Artigas .

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAUUSP. 
 
 

   Nesse mesmo período Artigas projeta os dois Balneários. Apenas o Balneário 

I foi construído. Conhecido também como Centro Recreativo Aristides Coló 

(1975) sofreu algumas modificações no projeto. 

 

      Imagem 6: Balneário I. Janeiro de 2017. 

         

     Fonte: Acervo pessoal Jane Aguiar. 
 
 
 

   Em 1973 o arquiteto projetou a Rodoviária de Jau, uma obra emblemática da 

arquitetura paulista, onde dezoito pilares quadrados com oitenta e cinco 
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centímetros de base são distribuídos sob uma retícula de dez por dezessete 

metros. Sobre as três linhas de pilares se apoia a laje retangular em caixão 

perdido com um metro e meio de altura configurando a cobertura do edifício. 

 
                Imagem 7: Vistas internas. Estação Rodoviária de Jau – SP. 

             
              Fonte: Biblioteca da FAU-USP 
  

 

Após entrega do projeto da Rodoviária, são atribuídos a Artigas os desenhos 

do Conjunto Habitacional CECAP João da Velha, atual Jardim Jorge Atalla, 

uma passarela na rua Procópio Junqueira, o Hotel Municipal - que não chegou 

a ser executado- e o projeto urbanístico e paisagístico para do Parque ao longo 

do Rio Jau. O projeto do Conjunto Habitacional foi executado e existe até hoje, 

abrigando pequenas vielas nos quarteirões para convívio dos moradores, com 

árvores frutíferas. As cinco diferente tipologias das casas construídas no 

CECAP também foram projetadas por Artigas. 

 

Imagem 8: CECAP João da Velha 

             

Modelo Tridimensional  do Conjunto Habitacional                   Viela interna CECAP João da Velha em Jau. 
CECAP João da Velha. Acervo biblioteca da FAUUSP.    Janeiro de 2017. Fonte: Acervo pessoal Jane 
Aguiar. 
 
 

   O projeto para Parque ao longo do Rio Jau foi executado parcialmente e 

muitos dos equipamentos projetados não foram implantados. Artigas propunha 

no projeto um grande parque linear que viria desde a estação rodoviária com 
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uma grande praça lateral, se desdobrando sinuosamente ao longo do leito do 

rio.  

                       Imagem 9: Modelo Tridimensional do Plano de Renovação do Vale do Rio Jau. 

 

                    Fonte: Acervo da biblioteca da FAUUSP 

 

    Em 1978 Artigas realiza seu último projeto na cidade, uma passarela para 

pedestres na rua Procópio Junqueira. Em Janeiro de 2017, a passarela, que 

carecia de obras de manutenção, não resistiu às fortes chuvas do verão e 

acabou sendo destruída.  

 

. 

5.0 CONCLUSÃO 

 

Ao longo dessa pesquisa, ao se debruçar sobre as obras de Artigas, ainda que 

com o limite de um campo pontual (o município de Jau) e um perídio específico 

(o recorte temporal dessa pesquisa) revelou-se o perfil de um arquiteto 

humanista, onde seus anseios, seus projetos, suas obras estiveram fortemente 

atrelados ao seu discurso político. 

O legado de Vilanova Artigas está presente em seu discurso tão fortemente 

quanto está em sua obra, onde o edifício tido como lugar de encontro é 

continente, mas não limita ou molda seu conteúdo. O exterior parece 

desafiador, um convite à descoberta do que o invólucro esconde. A entrada 

não é tão facilmente revelada. Uma entrada geralmente discreta pouco se faz 

perceber, mas ao adentrar o prédio, um interior magnífico se expande aos 

olhos. O pilar ganha a posição de destaque, o centro, reinando sobre o pátio 

livre onde a luz entra em abundância. O espaço interno se conecta com o 

externo pelos caminhos, pela fluidez do caminhar, não pela continuidade visual, 

ao contrário, parece isolar-se do mundo à sua volta. 
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As obras de Artigas contam parte da história do país, do seu momento político, 

dos anseios da população, da luta pela construção de uma identidade nacional, 

que assim como seus edifícios, é permeável e busca se abrigar sob um 

guarda-sol generoso e acolhedor, fechado e protegido do efeito externo, mas 

claro e cheio de vida. O olhar sobre Artigas revela sobretudo sua inesgotável 

capacidade de síntese espacial. Longe de esgotar o assunto, esta pesquisa 

inicia um caminho e abre possibilidades para uma investigação mais 

aprofundada, na busca por preencher uma das inúmeras lacunas que ainda 

persistem na historiografia da arquitetura nacional. 
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