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RESUMO 

 

Órgão federal de proteção do patrimônio cultural brasileiro, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, fez as primeiras pesquisas sobre 

arquitetura brasileira e, a partir delas, selecionou os principais bens do país. No 

Estado de São Paulo, o arquiteto Luis Saia foi seu principal colaborador, dedicando 

sua vida à defesa do patrimônio, em suas mais diversas formas. Com a análise da 

produção de Saia, busca-se compreender sua idéia de patrimônio no período de 

1932 a 1975. Desta forma, o presente trabalho pretende contribuir para o estudo da 

preservação do patrimônio no Brasil. 

 

Palavras-chave: Luis Saia, Patrimônio cultural, História da arquitetura 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Organisme fédéral de protection du patrimoine culturel brésilien, l’Institut du 

Patrimoine Historique et Artistique National, IPHAN, a fait les premières recherches 

sur l’architecture brésilienne et à partir de là, a sélectionné les principaux monuments 

historiques du pays. Dans l’Etat de São Paulo, l’architecte Luis Saia a été son 

principal collaborateur, en consacrant sa vie à la défense du patrimoine, dans ses 

formes les plus diverses. En analysant la production de Saia, nous cherchons à 

comprendre son idée de patrimoine dans la période entre 1932 et 1975. Ce travail a 

donc pour objet de contribuer à l'étude de la préservation du patrimoine au Brésil. 

 

Mots-clef: Luis Saia, Patrimoine culturel, Histoire de l’architecture 
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A criação de um Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
1
, em 

1937, se inscreve no movimento que pretendeu ajudar a formular e preservar a 

chamada Cultura Brasileira. Em meio à política nacionalista do Estado Novo, o 

SPHAN se constituiu em bases modernistas, com a participação em seus quadros 

de alguns dos principais expoentes da arte e da arquitetura moderna brasileiras. A 

partir de suas pesquisas e da seleção dos bens a serem preservados, foi 

determinado o que tinha valor para a história do Brasil. 
 

Todo o processo de criação do SPHAN, bem como sua relação com o 

movimento moderno, já foram explorados. Na grande maioria desses estudos, 

ganharam destaque três figuras fundamentais para a implantação do órgão: Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, Lucio Costa e Mário de Andrade. Porém o trabalho deles 

não seria possível sem lideranças regionais que, aliadas à extrema coesão de 

Rodrigo, Lucio e Mário, formaram uma geração que foi “decisiva para o 

desenvolvimento da cultura no Brasil” (CÂNDIDO, 1989, p. 195). 

 

                                            
1
 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – o SPHAN – de 1937 a 1946; 

  Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – DPHAN – de 1946 a 1970; 
  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – de 1970 a 1979; 
  Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – a SPHAN – de 1979 a 1990; 
  Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC – de 1990 a 1994; 
  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – desde 1994. 
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No caso de São Paulo por certo havia duas peculiaridades. Primeiro, era uma 

diretoria
2
 que abrangia grande área: desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. 

Segundo, era uma área que a princípio não teria material comparável ao encontrado 

em Minas Gerais ou Salvador. Por isso, o caráter de busca pela definição do que 

seria o patrimônio da região se torna ainda mais instigante. 
 

A pesquisa foi concebida em seu primeiro momento como uma tentativa de 

mostrar a relação entre os primeiros projetos de restauro feitos em São Paulo com 

os ideais modernistas, ligando tudo à questão da formação de uma idéia de Brasil. 

Na verdade, o que havia de concreto eram três palavras-chave: Patrimônio, 

Modernismo e São Paulo. Com o início da pesquisa, a ajuda decisiva dos 

professores do Programa, e partindo das teses de Mariza Santos (1992) e Antônio 

Luiz Dias de Andrade (1993), definiu-se o tema desta dissertação: Luis Saia. E com 

ele veio a expectativa do início de um estudo que poderia vir a ser referência para o 

entendimento daquela geração de pensadores do Brasil. Mas surgiu, em especial, a 

chance para a compreensão das idéias que embasaram todas as atividades do 

patrimônio em São Paulo, quer pela continuidade das idéias de Luis Saia, quer pela 

forte oposição às suas teorias. 
 

Nesse sentido, foi iniciado o estudo do órgão. Saia foi um dos técnicos que 

ajudou a consolidar o SPHAN, ao lado de Sylvio de Vasconcellos, em Belo 

Horizonte, e Airton Carvalho, em Recife, cada qual em sua região. Saia substituiu 

Mário de Andrade na chefia do escritório paulista do Serviço e ocupou este cargo 

até sua morte, em 1975. Durante sua vida toda, ele se dedicou à preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional, sem se limitar somente à via do Serviço. 

Desta forma, acompanhar sua trajetória tornou-se um modo de ver a idéia de 

patrimônio do período, bem como sua adequação ao longo do tempo. 
 

Para tanto, definiu-se como balizamento as datas de 1932 a 1975. Em 1932, 

Saia ingressa na Escola Politécnica, onde se formaria engenheiro-arquiteto. Além 

do início de sua formação na Universidade, o ano também marca o começo da 

busca de Saia por instrumentos para seu trabalho com arquitetura em outras áreas, 

                                            
2
 As unidades de trabalho do SPHAN se alteram ao longo de sua história, mas em grande parte São 

Paulo esteve junto da região sul e parte da Centro-Oeste, até a última revisão, em 1990, que instituiu 
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que não a engenharia. Dessa forma, se aproxima de grandes intelectuais da época, 

em uma troca constante de idéias que se mantém até a sua morte, em 1975. 
 

No entanto, a pesquisa não pretende ser uma biografia acabada de Luis 

Saia, nem uma história detalhada de sua atuação no Serviço do Patrimônio. Não há 

aqui tentativa de reconstruir a vida pessoal do arquiteto, suas relações familiares ou 

seu dia-a-dia. Tampouco existe o intuito de listar e analisar, com minúcias de 

detalhes, suas ações à frente do escritório paulista do SPHAN. A intenção é 

procurar compreender o pensamento que impulsionou o trabalho de Saia, 

buscando-o principalmente através de seus textos. Para tanto, será necessário 

acompanhar os anos de formação de Saia, na Escola Politécnica e no 

Departamento de Cultura de São Paulo, até o final de seu trabalho no SPHAN, 

detectando nessa trajetória as principais “influências”, o debate sobre o patrimônio e 

cultura, os grandes projetos e as eventuais parcerias. 
 

O tema justifica-se pela lacuna existente no estudo das lideranças regionais 

do SPHAN. Na análise do trabalho de Saia, será mostrada um pouco das iniciativas 

que foram feitas em São Paulo em prol da preservação do patrimônio paulista, outro 

tema que somente agora começa a ser estudado mais sistematicamente. 
 

Para tanto, o trabalho se estruturou em quatro capítulos. No primeiro, será 

traçado um quadro geral dos anos 1920 e 1930. A finalidade deste panorama é 

ambientar o leitor no pensamento e nas discussões da época. Esse prelúdio é de 

vital importância para a compreensão do pensamento de Saia. Afinal, ele chega a 

São Paulo em 1932, sendo lançado diretamente em discussões políticas e culturais 

profundas. E isso vai ter impacto tanto nele quanto na sociedade em que atua. 
 

A partir do segundo capítulo, o foco passa a ser a produção de Saia. Nesta 

parte serão apresentados os fatos que vão proporcionar o início de sua carreira, 

bem como sua formação intelectual e profissional. Examinando o curso na Escola 

Politécnica, e depois seu trabalho com folclore, será possível captar momentos 

importantes para sua prática futura. 
 

                                                                                                                                        
21 Superintendências Regionais (SR). Hoje, o Estado pertence à 9ª SR, junto com Mato Grosso do 
Sul. 
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A seguir, os trabalhos e textos de Saia que têm ligação direta com a tradição 

do SPHAN. O Serviço conseguiu criar uma base de credibilidade, seriedade e rigor 

em seus trabalhos que se tornaria reconhecida internacionalmente. Desta forma, 

serão apresentados o trabalho de Saia no SPHAN propriamente dito e dois textos 

seus. Um do início da carreira, que apresenta os ideais de sua geração, e outro do 

final, que aponta suas principais pesquisas, todas tendo como base seu trabalho no 

Serviço do Patrimônio. 
 

Por fim, o quarto capítulo aponta alguns textos e trabalhos de Saia que 

mostram alternativas à preservação. Longe de serem opostas ao cotidiano no 

Serviço, essas atividades complementaram o trabalho do órgão, ampliando-o, 

buscando responder às necessidades culturais e políticas da sociedade em uma 

cidade que, transitando de comunidade a metrópole, crescia vertiginosamente. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 

PRESERVAÇÃO NO BRASIL: 
HISTÓRIA DA CULTURA NOS ANOS 1930 E 1940 
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A aurora continha em si todas as promessas 

do dia, só que ainda não era o dia. 

(Mário de Andrade, 1944) 

 

 

Luis Saia nasceu em 1911, em São Carlos, a 240 quilômetros da capital 

paulista. Dedicou sua vida ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN, como arquiteto-chefe do escritório paulista, protegendo o patrimônio 

brasileiro com vigor. Seu envolvimento com o assunto começa em um pequeno 

apartamento da avenida São João, já na capital, muito próximo às noites de 

“confabulação” de um grupo de intelectuais que reunia, entre outros, Mário de 

Andrade, Sérgio Milliet, Paulo Duarte. Antes de conhecer sua trajetória, e para 

compreendê-la, é necessário sobrevoar a história desses intelectuais, vendo assim 

os ideais e anseios de sua geração. 

Apesar da noção de política cultural e mesmo de preservação do patrimônio 

histórico que se adota hoje serem recentes, é o ano de 1742 que testemunha o 

primeiro registro em prol da preservação no Brasil. Nesta data, o Conde de Galveias, 

então Vice-Rei do Estado do Brasil, se mostrava contrário à utilização do Palácio das 

Duas Torres, obra de Maurício de Nassau, como quartel de tropas, visto os possíveis 

danos que seriam causados ao edifício. A reação do Conde refletia o espírito 

europeu da época, que repensava diversas teorias, inclusive na arquitetura, sob a 

luz da ciência. Porém a preservação começa a ser debatida de forma mais 

sistemática no século XIX, na Europa, com Viollet le Duc (1814-1879), John Ruskin 

(1819-1900), Camillo Boito (1836-1914) e Alois Riegl (1858-1905), para citar os 

nomes mais importantes1. 

                                            
1
 Cf. ANDRADE, 1993 e KÜHL, 1998. 
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O debate continua na passagem dos séculos XIX e XX até chegar à carta de 

Atenas, em 1931, que pode ser considerado o início da concepção moderna de 

restauração e conservação do patrimônio cultural. Este trabalho não pretende 

estudar esse debate internacional. No entanto, as teorias serão detalhadas na 

medida em que se mostrarem necessárias à compreensão do caso brasileiro. 

No âmbito do Estado, o modelo francês serve de inspiração à experiência 

brasileira. Na França, em 1837 é criada a Comissão dos Monumentos Históricos, 

que fica responsável pela restauração e conservação do patrimônio arquitetônico do 

país. Neste órgão, Viollet le Duc foi responsável por diversas obras e aí pode por em 

prática suas teorias. Já a Inspetoria dos Monumentos Históricos, órgão vinculado à 

Comissão, teve a incumbência de fazer uma listagem, apontando o que seria de 

interesse histórico para a França. Este é o principal ponto em comum com a criação 

do SPHAN. Em ambos os casos, a defesa do patrimônio é utilizada como 

instrumento para a criação da idéia do nacional. 

A preocupação com a formação de um caráter nacional brasileiro tem ligação 

direta com as questões da cultura e da educação. E foi nas décadas de 1930 e 

1940, mais especificamente durante o Estado Novo (1937-1945), que foi criada e 

implantada uma política cultural. A seguir, será apresentado como foi tratada a 

questão da cultura no Estado Novo, as primeiras iniciativas para a criação de uma 

política de preservação; o anteprojeto de Mário de Andrade para o Serviço do 

Patrimônio; o decreto-lei nº 25, que institui definitivamente o SPHAN; e, por fim, os 

principais nomes do período. 
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1.1. 

Cultura no Estado Novo 

 

O início do século XX foi um período de intensas transformações: sociais, 

tecnológicas e políticas. A Europa era o centro que gerava e difundia esses novos 

conceitos. O Brasil seguiu essa tendência: os grandes intelectuais do país do final 

do século XIX e das primeiras décadas do século seguinte estudaram no velho 

continente. No início, limitavam-se a transpor idéias para o lado sul do Equador, este 

foi o caso, por exemplo, dos Institutos Histórico e Geográfico e da Escola 

Politécnica. 

No entanto, em 1922 o panorama se altera. A semana de Arte Moderna de 

São Paulo mostrou que artistas e intelectuais começavam a enxergar com mais 

clareza as peculiaridades da situação brasileira. E os modernistas partem em busca 

do caráter nacional. Se em um primeiro momento essa atitude se restringe à 

literatura, à música e à pintura, ela logo chega à política e à vida social. Esse 

segundo momento é marcado pelo governo de Getúlio Vargas, que assume em 

1930, e que culminaria no Estado Novo. Também teve grande impacto a publicação 

de três obras que revolucionaram o modo de ver o Brasil: Evolução Política do Brasil 

de Caio Prado Júnior (1933), Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre (1933) e 

Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda (1936). Neste cenário aparece 

Gustavo Capanema, como ministro da Educação e Saúde, que assume em 1934 e 

fica no cargo até o fim do Estado Novo. 

Capanema desenvolve uma série de ações que mudam completamente o 

sistema educativo no país. É importante salientar que para Capanema, educação e 

cultura estavam ligadas, visto que o sistema educativo não deveria ser meramente 

uma transmissão de conhecimentos, mas um processo de formação de 

mentalidades. Esse pensamento refletia mais que a busca pelo Brasil “real” dos 

modernistas: era um processo de construção da identidade brasileira. Nesse sentido, 

foram instituídos como raízes dessa cultura, os mitos indígenas e a figura do 

bandeirante. A principal realização na área cultural da gestão Capanema foi “a 

implantação de um sistema de recuperação e preservação do patrimônio artístico e 

cultural do país” (SCHWARTZMAN et al, 2000, p. 24), que será apresentado 

posteriormente. Por ora, basta dizer que se o Serviço do Patrimônio continuou suas 
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atividades, a despeito do fim do Estado Novo, foi devido mais à ação de Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, então diretor do SPHAN, que à de Gustavo Capanema. 

No esforço pela construção de uma nacionalidade brasileira, a educação se 

torna um elemento-chave, principalmente pelo fato de o Brasil ser um país de 

imigrantes. No discurso da época, existe uma preocupação nítida com os núcleos 

estrangeiros, que mantinham suas tradições e sua língua, sendo o alemão o que 

mais incomodava. Isto posto, tem-se que, no projeto nacionalista do Estado Novo, 

não havia qualquer espaço para a convivência com grupos culturais estrangeiros, 

sendo o “abrasileiramento” dessas comunidades um dos objetivos a serem atingidos. 

Essas ações podem ser sintetizadas no seguinte trecho do discurso de Lourenço 

Filho, diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos no final da década de 

1930 e responsável pelos subsídios para a política de nacionalização de Capanema: 

 

O projeto educacional do governo tinha como fito capital homogeneizar a 

população, dando a cada nova geração o instrumento do idioma, os 

rudimentos da geografia e da história pátria, os elementos da arte popular e 

do folclore, as bases da formação cívica e moral, a feição dos sentimentos e 

idéias coletivos, em que afinal o senso de unidade e de comunhão nacional 

repousam.
2
 

 

Essa tentativa de proteger a cultura brasileira de “agentes nocivos externos” 

era compartilhada pelo grupo da Semana de 223. Para alcançar esse objetivo, 

alguns intelectuais passam a integrar o quadro do Ministério da Educação e Saúde. 

Um grande exemplo é o escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade, chefe de 

gabinete de Capanema, além de todo o grupo que cria e dirige o Patrimônio. Sobre o 

assunto, Schwartzman (2000, p.99) afirma: 

 

Era sem dúvida no envolvimento dos modernistas com o folclore, as artes, e 

particularmente com a poesia e as artes plásticas, que residia o ponto de 

contato entre eles e o ministério. Para o ministro, importavam os valores 

estéticos e a proximidade com a cultura; para os intelectuais, o Ministério da 

Educação abria a possibilidade de um espaço para o desenvolvimento de 

seu trabalho, a partir do qual supunham que poderia ser contrabandeado, 

                                            
2
 Manuel Bergstrom Lourenço Filho, em conferência na Escola do Estado-maior do Exército, em 27 

de outubro de 1939, apud, SCHWARTZMAN et al., 2000, p. 93. 
3
 Aí está um diferencial entre os modernismos europeu e brasileiro: enquanto o primeiro é 

internacionalista e busca uma forma de expressão universal, o segundo busca uma ação em 
consonância com suas raízes, que serão definidas pelos próprios modernistas. 
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por assim dizer, o conteúdo revolucionário mais amplo que acreditavam que 

suas obras poderiam trazer. 

 

Assim como tinham pontos de interesse comuns, os intelectuais, por vezes, 

discordavam do governo. Um dos pontos de divergência diz respeito à propaganda e 

em como diferenciar a ação cultural da mobilização política. Sobre o assunto, 

Capanema e Getúlio Vargas têm uma série de discussões, até 1939, quando é 

criado o departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), ligado diretamente à 

presidência da República4. 

   

01. Comemoração cívica,                                  02. Foto do álbum “A Juventude 

entre 1938 e 1945.                                                          do Estado Novo” 

 

Duas outras temáticas aparecem no início da gestão Capanema: a 

aproximação com o catolicismo tradicional e o culto aos símbolos e líderes pátrios, 

vistos nas grandes manifestações cívicas e no material produzido pelo DIP. Este 

último aspecto se aproxima, por sua vez, de regimes autoritário-nacionalistas. No 

entanto, vale aqui uma ressalva: o período em questão é o início do Estado Novo, 

                                            
4
 Cf. SCHWARTZMAN et al., 2000. 
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antes, portanto, de eclodir a guerra e os horrores provocados pelos regimes 

totalitários europeus. 

Por fim, Capanema, dentro de sua busca pela identidade nacional brasileira, 

apóia a arquitetura moderna. Sua escolha do projeto de Lucio Costa e equipe5 para 

a sede do Ministério, em detrimento de outro em estilo marajoara6, validou 

definitivamente o modernismo como o modelo da arquitetura brasileira do futuro. 

Este fato, aliado à escolha de técnicos modernistas para a chefia do SPHAN, deu fim 

à disputa entre os movimentos moderno e neocolonial no Brasil, que se iniciou na 

década de 1910, e também é representativo da busca pelo “brasileiro”. 

 

03. Edifício do Ministério da Educação e 
Saúde (MES) em construção, Rio de Janeiro. 

                                            
5
 A equipe foi formada por arquitetos cariocas e incluiu, sob o comando de Lucio Costa, Affonso 

Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani Vasconcellos, Jorge Machado Moreira e Oscar Niemeyer. Além 
de contar com a consultoria de Le Corbusier. 
6
 O concurso realizado em 1935 para escolher o projeto do edifício sede foi vencido pelo arquiteto 

Archimedes Memória, professor da Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA), que adota o estilo 
marajoara nesta ocasião. 
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° ° ° 

Em 1914, a conferência de Ricardo Severo7, em São Paulo, sobre “A arte 

tradicional no Brasil”8 é tida como o marco inicial do neocolonialismo na arquitetura 

brasileira. 

Como analisou Marta Batista (2002, p. 8-9), 

 

Severo define de forma estrategicamente convincente o que constitui a 

tradição de um povo e o que seja a arte tradicional – a que exprime essa 

história, e que deve ser procurada nas ‘expansões da alma popular’. 

Portanto, para se criar uma arquitetura nacional, tornava-se necessário 

conhecer os nossos ‘elementos tradicionais’ – segundo ele, aquelas formas 

de construir vindas com os primeiros colonizadores, que aqui se 

aclimataram, persistindo no tempo e evoluindo (telhados e beirais, rótulas, 

etc.). ‘A vulgaridade desta aplicação e sua antiguidade dão-lhe um caráter 

tradicional, para não dizer desde já nacional’, afirmava. 

 

Esta palestra gera um interesse na arquitetura do período colonial nunca 

visto, e transforma o barroco mineiro em sua principal atração, que passa a ser 

entendido como a origem da cultura brasileira, isto é, da nação. A esse respeito, 

Mariza Santos (1992, p. 26) diz que: 

 

Enquanto conjunto de manifestações estéticas e históricas, o barroco 

permitiu a articulação de um discurso sobre a nacionalidade, cuja narrativa 

elegeu uma série de categorias simbólicas, como o tempo (desdobrado em 

passado e futuro), a tradição, a originalidade, a civilização, a universalidade, 

a monumentalidade, etc. 

 

Vários intelectuais visitam as cidades históricas de Minas Gerais na busca 

pelo verdadeiro caráter brasileiro, que se torna visível nos edifícios e nas obras de 

arte. Em 1919, Mário de Andrade viaja a Minas Gerais, e conhece Ouro Preto, 

Mariana, Congonhas e São João del Rey. Na viagem ele colhe material para uma 

série de quatro artigos, publicados em 1920, na Revista do Brasil. Neste momento, 

descobriu a figura de Aleijadinho, que será devidamente estudada na viagem de 

                                            
7
 O português Ricardo Severo era sócio de Ramos de Azevedo e assume o escritório, o maior de São 

Paulo, após a morte deste. Dedicava-se a estudos arqueológicos ligados à pesquisa da raça lusitana, 
que divulgava através de publicações e conferências. 
8
 “A arte tradicional no Brasil: a casa e o templo”, proferida em 20 de julho de 1914, na Sociedade de 

Cultura Artística de São Paulo. O programa da noite contemplou também um recital de canto de 
Margarida Picard. 
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1924, culminando com seu artigo de 19299, que aponta o escultor como um dos 

principais artistas brasileiros. No grupo de 1924, estava presente também Lucio 

Costa, que defende o neocolonial até 1928. 

Devido a pouca documentação existente sobre o período, Ricardo Severo 

financiou viagens de documentação, visando suprir essa lacuna. Além de arquitetos, 

visitaram a região mineira artistas como Rossi-Osir e Wasth Rodrigues. Essas 

viagens foram patrocinadas também por José Mariano Filho10, amigo de Severo, 

representante do neocolonial no Rio de Janeiro e o maior defensor do movimento. 

O pós-guerra e a Semana de Arte Moderna em São Paulo evidenciaram a 

questão modernista. Com a Semana e os primeiros projetos modernistas de Gregori 

Warchavchik, Rino Levi e Flávio de Carvalho em 1928, começa a disputa entre os 

dois movimentos pela renovação arquitetônica do país e, depois, pelo controle do 

Serviço do Patrimônio. 

Esse embate entre o modernismo e o neocolonial é bem descrito por Lauro 

Cavalcanti11, que analisa com clareza o desenvolvimento e o amadurecimento da 

criação do Serviço do Patrimônio. É importante notar que havia mais em jogo do que 

o mero controle sobre os bens históricos brasileiros. Com a vitória, os modernistas 

“conseguiram realizar o sonho de todo revolucionário: deter as rédeas da edificação 

do futuro e da reconstrução do passado” (CAVALCANTI, 2000, p. 23). Cavalcanti 

(2000, p. 20) ainda fala da superioridade intelectual dos modernistas sobre os 

neocoloniais: 

 

Uma questão fundamental, que precedeu todas as demais na explicação 

dos ‘modernistas’ é a sua flagrante superioridade qualitativa em relação a 

seus contendores ‘tradicionalistas’. Basta cotejarmos as obras de uma e 

outra corrente para percebermos a desproporção: na poesia, Ave Germânia 

                                            
9
 Publicado em O Jornal, Rio de Janeiro, 1929. 

10
 “Médico e crítico de arte, proveniente da rica família tradicional pernambucana Carneiro da Cunha, 

irmão do poeta Olegário Mariano, era jornalista e professor de Anatomia, havendo sido diretor da 
Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA). Mariano utilizou todo o seu empenho e fortuna pessoal para 
a propagação do novo estilo. Criou, em 1921, o prêmio Heitor de Melo, a ser julgado por membros do 
Instituto de Arquitetos Brasileiros e exposto no Salão Anual de Belas-Artes, ‘visando a criação de um 
tipo de arquitetura nacional inspirada diretamente no estilo das construções sacras e civis feitas no 
Brasil durante o período colonial’. Forneceu bolsas a alunos de Arquitetura da ENBA para o estudo 
das antigas cidades mineiras (Lucio Costa foi um dos beneficiários, havendo viajado para 
Diamantina). Realizou uma série de pequenos concursos para os elementos de enorme casa que 
construiu no Jardim Botânico, o solar Monjope. Promoveu uma conferência do arquiteto luso Raul 
Lino acerca do estilo ‘neocolonial’ e incentivou a mais importante construção ‘neocolonial’, a Escola 
Normal do Rio de Janeiro, atual Instituto de Educação.” CAVALCANTI (2000, p. 16) 
11

 Na sua introdução ao livro Modernistas na Repartição, 2000. 



Preservação no Brasil: história da cultura nos anos 1930 e 1940 

 

 

15 

de Carlos Maul, Rosa do povo de Carlos Drummond de Andrade e Paulicéia 

desvairada de Mário de Andrade; na sociologia, Terra do sol de Gustavo 

Barroso e Casa-grande e senzala de Gilberto Freire; nos ensaios históricos, 

Rio da Bela Época de Carlos Maul, Estudos da arte brasileira de José 

Mariano, O quarto império de Gustavo Barroso, Raízes do Brasil de Sérgio 

Buarque de Holanda e Sobrados e mocambos de Gilberto Freire; na prosa, 

Fábulas sertanejas de Gustavo Barroso e Macunaíma de Mário de Andrade. 

 

O aspecto nacionalista do modernismo brasileiro entra em conflito direto com 

as idéias vindas da Europa e, no caso da arquitetura, com o internacionalismo dos 

CIAMs (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna). Esse conflito se dá por 

inúmeras questões que não serão discutidas aqui12, mas uma delas diz respeito à 

criação de uma identidade nacional. Simplificando bastante o assunto, o 

modernismo brasileiro sempre teve como um de seus objetivos a definição do que 

seria a cultura brasileira em todas as áreas, desde as artes plásticas, literatura até a 

arquitetura. Este alvo foi o propulsor do resgate histórico e uma das tentativas de 

valorizar a nossa história foi justamente a criação do SPHAN. Com o domínio 

“moderno” no órgão, o Serviço se constituiu como um instrumento para pesquisas 

modernistas a respeito da arte e da cultura brasileiras. 

Apesar da disputa entre os dois movimentos, eles tinham um ponto em 

comum: ambos valorizavam a arquitetura colonial brasileira. A diferença estava na 

forma como os grupos se apropriaram dela. Os neocoloniais viram nesse período a 

inspiração para a criação de um estilo novo. Já os modernistas buscavam os 

mesmos princípios estruturais ao contrário de mera cópia. Os dois movimentos 

estavam em consonância com a política nacionalista e reformadora da Revolução de 

30. Um exemplo de como ambos almejavam a liderança do Serviço se mostra em 

uma carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade: 

 

Imagine você que até agora não tenho sequer verba para remunerar a 

comissão central de tombamento. Por isto mesmo estou tomando alturas: 

caso me compenetre da impossibilidade de aparelhar decentemente este 

Serviço, direi com franqueza ao Capanema que é melhor desistir de tudo, 

ou então chamar o José Mariano [Filho] para fazer o que ele pretendia e 

                                            
12

 Cf. MEURS, 1994. 
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que custará muito pouco, - a tal Inspetoria de Monumentos Públicos de 

Arte.
13

 

 

Ao final, a intenção de Capanema de ter à frente do Serviço os intelectuais 

modernistas se concretizou. Essa intenção refletia a busca política de Vargas, de 

construir um Estado nacional forte, voltado para o progresso e para o futuro. Com 

isso, ele apoiou o movimento que melhor representava a idéia não só de um país em 

crescimento, mas de um país que pretendia construir uma nova ordem econômica e 

social. 

 
 
1.2. 

Políticas de preservação 

 
Pode-se dizer que a criação do SPHAN foi o acúmulo de uma série de 

iniciativas pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Apesar do caso isolado 

do Conde de Galveias, é em 1920 que começam a surgir propostas legais de 

proteção do patrimônio no Brasil: o projeto de Alberto Childe, conservador de 

antiguidades clássicas do Museu Nacional, se mostrava centrado na arqueologia. 

Aqui é visto um problema que aparecerá em quase todas as iniciativas: o da 

propriedade privada. Afinal, como proteger e até intervir em um bem que não lhe 

pertence? Childe propõe a desapropriação, o que tornou o projeto inviável de ser 

implantado. 

Seguindo o modelo francês, Luiz Cedro apresenta, em 1923, a criação da 

Inspetoria dos Monumentos Históricos dos Estados Unidos do Brasil. O projeto foi 

elaborado em parceria com José Mariano Filho e visava à defesa dos monumentos 

históricos e artísticos do país. Segundo Antônio Andrade (1993, p. 107): 

 

O projeto de Luiz Cedro, conforme as justificativas que o acompanharam, 

teve por base a lei francesa de 30 de março de 1887 e cuidou sobretudo de 

respeitar o direito de propriedade, fazendo depender a classificação dos 

edifícios na categoria de monumentos nacionais do consentimento dos 

respectivos proprietários. 

                                            
13

 Carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade a Mário de Andrade, 1º de agosto de 1936, antes, 
portanto, da formalização do SPHAN. 
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Logo em 1924, surge um projeto complementar ao de Cedro, do deputado 

Augusto de Lima. Tratava da saída do país de obras de arte, tema que não tinha 

sido mencionado por Cedro, justamente por entrar em conflito com o direito de 

propriedade. Por essa razão, a proposta de Augusto de Lima nem é encaminhada 

para discussão na Câmara. 

Com o crescente interesse pelo patrimônio mineiro, o governo do Estado de 

Minas Gerais organiza, em 1924, uma comissão para estudar o assunto. Buscando 

resolver a questão da propriedade, a comissão elaborou um parecer com o jurista 

Jair Lins. Ele embasou toda a proposta em leis européias, em especial a italiana e a 

francesa. Apesar do projeto não ter sido aprovado, ele servirá de base para a 

proposta do decreto-lei nº 25, que cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Por essa razão cabe aqui apresentar a análise de Antônio Andrade (1993, 

p. 107-108) sobre o projeto de Lins: 

 
Segundo o parecer de Jair Lins, a ação tutelar do Estado encontra no 

campo do direito o interesse legítimo do proprietário, que por isso mesmo 

que o é, não pode ser ferido ou desrespeitado. 

Julgava, todavia, que a antiga noção do direito de propriedade de há 

muito se acha relegado entre a ordem das idéias incompatíveis com o 

progresso atual da civilização. Sua conceituação atual tolera diversas 

restrições e limitações em favor da coletividade. Concluindo o seu parecer 

Jair Lins afirmava que garantido aos proprietários o direito de ‘usar, gozar e 

dispor de seus bens e reavê-los do poder de quem quer que injustamente 

os possua’, inexistiriam impedimentos para o Estado impor a sua ação 

tutelar de proteção. 

Ressalvava, por fim, que as leis que vigoravam nos países europeus 

recorriam, para a proteção de seus bens, ao ‘direito de preferência quanto a 

qualquer transmissão de propriedade, ao direito de impedir que estes 

objetos se estragassem, ao direito de desapropriação e ao direito de barrar 

fronteira, proibindo a saída de objetos’. No caso brasileiro, somente este 

último não poderia ser adotado diante das garantias oferecidas pela 

Constituição e, se porventura o Estado não se dispusesse a promover a 

desapropriação da obra, ‘não haveria como impedir o proprietário de 

mandá-la para onde muito bem quisesse’. 

 

Seguindo a mesma linha de Jair Lins, Wanderley Pinho apresenta à Câmara 

novo projeto de lei, em 1930. Neste projeto estão previstas as principais normas que 

embasariam o futuro projeto para o Serviço do Patrimônio, juntando às idéias de 
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Lins, alguns pontos do projeto de Cedro. É neste projeto que é definida a noção de 

patrimônio: 

 
Todas as coisas imóveis ou móveis a que deva estender a sua proteção o 

Estado, em razão de seu valor artístico, de sua significação histórica ou de 

sua peculiar e notável beleza. (ANDRADE, 1993, p. 108) 

 

Com a Revolução de 30, a análise deste projeto é suspensa. Mas em 1933 é 

criada a primeira lei do governo federal sobre patrimônio14, declarando Ouro Preto 

como monumento nacional. A medida é inovadora no sentido em que protege toda 

uma área urbana e não apenas o edifício. Contudo, o decreto não veio 

acompanhado de medidas que viabilizassem a proteção efetiva da cidade. 

Em meio ao debate dos modernos e neocoloniais é criada, em 1934, a 

Inspetoria dos Monumentos Nacionais15. A Inspetoria estava dentro da organização 

do Museu Nacional16 e previa a elaboração de um catálogo dos “objetos histórico-

artísticos de notável valor existente no país” (Ibidem, p. 109). Como não havia 

procedimentos aprovados para a execução do inventário, o catálogo não foi feito. 

Mesmo assim, a Inspetoria possibilitou a execução de uma série de obras de 

conservação em Ouro Preto. Para viabilizar esses serviços, surge o primeiro 

engenheiro restaurador do país, Epaminondas Macedo. 

A nova constituição de 1934, que inclui como dever do Estado “a proteção 

dos objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país” (Ibidem, p. 109), e 

o ministro Gustavo Capanema no Ministério da Educação, criam as condições 

necessárias para a implantação de um órgão efetivo de preservação no Brasil. 

Coube a Capanema a elaboração de novo projeto, que deveria apresentar as 

seguintes características: 

 
1) Legislação apropriada, permitindo ao governo da União estabelecer o 

registro dos monumentos históricos e sua respectiva conservação. 2) 

Instituição de um órgão administrativo para superintender e orientar os 

planos de trabalhos de reconstrução e restauração. 3) Estabelecimento de 

pequenos museus regionais nos edifícios mais representativos. (Ibidem, 

p.110) 

                                            
14

 Decreto nº 22.928, de julho de 1933. 
15

 Seguindo o modelo francês de elaboração de inventários, ao invés de tombamentos. 
16

 O Museu Histórico Nacional guardava a história brasileira bem como o culto das tradições do país. 
A partir de um decreto presidencial de 14 de julho de 1934, passou a ser responsável também pela 
inspeção dos monumentos nacionais e pelo comércio de objetos artísticos. 
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Para a tarefa, chamou o historiador Luiz Camilo de Oliveira Neto, que 

apresentou um projeto que mescla leis internacionais e os projetos de Jair Lins e 

Wanderley Pinho. No entanto, Capanema considera melhor estudar mais a questão 

e pede uma proposta a Mário de Andrade. Em 1936, Mário estava elaborando um 

projeto de lei estadual de preservação do patrimônio cultural, junto com Paulo 

Duarte, para São Paulo, em meio às discussões sobre cultura no apartamento da 

São João. A princípio, Mário de Andrade reluta em aceitar o convite, mas por fim 

escreve o projeto que será a base do Serviço. 

Todas essas iniciativas, aliadas à produção intelectual dos anos 1920-30 e à 

Semana de Arte Moderna de 1922, formaram o que hoje se chama de política 

cultural. Isso ocorreu, em parte, graças ao projeto nacional implantado após a 

Revolução de 30 e ao ministro Gustavo Capanema, que abraçou a causa moderna e 

a defesa e o estudo do patrimônio, como foi detalhado anteriormente. Como diz 

Silvana Rubino (2002, p. 139): 

 

A área da cultura foi organizada em nível federal, e também na cidade que 

abrigou a Semana. Em 14 de novembro de 1930, um decreto criou, na 

capital federal, o Ministério da Educação e Saúde, que iniciou suas 

atividades relativas à política cultural, dando nova organização à 

Universidade do Rio de Janeiro: anexou-lhe a Escola de Minas de Ouro 

Preto, a Escola Nacional de Belas-Artes e o Instituto Nacional de Música; e 

abriu possibilidades de cooperação da universidade com o Instituto Oswaldo 

Cruz, o Observatório Nacional e o Serviço Geológico e Mineralógico, que 

passaram a ter mandatos universitários. Na cidade de São Paulo a 

contrapartida, ou a iniciativa correspondente, foi a criação, no mesmo 

período, da Universidade de São Paulo e do Departamento de Cultura. 
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04. Rodrigo Melo Franco de Andrade e Gustavo Capanema, na abertura 

de exposição pelo Centenário da morte de José Bonifácio, Museu Histórico Nacional, 1938. 

 

 

1.2.1. 

O anteprojeto de Mário de Andrade 

 

O cenário cultural citado acima pode ser visto claramente no primeiro projeto 

feito para a criação do SPHAN. Em seu anteprojeto, Mário chama o órgão de 

Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, sem o histórico, e abrangia os bens 

culturais que seriam decisivos para a construção de um perfil de Brasil. O projeto 

que cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (decreto-lei nº 25, de 

1937) é de Rodrigo Melo Franco de Andrade e foi baseado no de Mário de Andrade. 

Apesar das mudanças, e da postura da gestão de Rodrigo (1937-1967) de valorizar 
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extremamente a arquitetura, foi mantido o sistema de livros de tombo, divididos por 

tipologias17. 

O anteprojeto de Mário de Andrade foi bastante inovador, em especial, por 

dois aspectos: a proteção de arte popular, refletida em bens de caráter etnológico e 

a noção de que o bem cultural não é necessariamente grandioso18. Ou seja, como 

atesta Fernandes da Silva (2002, p. 135): 

 

Podem ser considerados bens do patrimônio cultural da humanidade, os 

grandes monumentos – as pirâmides egípcias – e os pequenos bens que 

representam significativos estágios do agir e pensar de um povo, a exemplo 

de instrumentos de trabalho e utensílios domésticos. 

 

Mário já aplicava esses conceitos no seu trabalho no Departamento de 

Cultura de São Paulo, que teve como um de seus grandes produtos a Missão de 

Pesquisas Folclóricas19. 

Essa visão antropológica das artes é um aspecto que não está no projeto final 

de Rodrigo M. F. de Andrade. Em parte porque na proposta de Mário de Andrade 

haveria uma grande ruptura na condução das práticas etnográficas no Brasil, que 

até então eram conduzidas em museus de história natural. Esse ponto novamente 

reflete uma atividade que ele já desenvolvia em São Paulo. Nas palavras de Mário 

(apud RUBINO, 2002, p. 146): 

 

O que nos prejudica em nossos museus é que suas coleções, por vezes 

preciosas como documentação etnográfica, foram muitas vezes mal 

recolhidas, de maneira antiquada, deficiente e amadorística, não raro 

inspiradas no detestável critério da beleza ou da raridade do documento. 

Contra isso quis reagir o Departamento de Cultura em São Paulo, como já o 

estava fazendo, para a Etnografia, o Museu Nacional desde Roquette Pinto. 

 

O projeto de Mário separa os dois temas: 

 

Um Museu Etnográfico deve estar separado dum Museu de História Natural. 

Se um organismo e se os burocratas desse organismo foram, não digo 

perfeitos, mas apenas bem intencionados e eficientes, um museu de história 

                                            
17

 Eram quatro tipologias: livros de tombo Arqueológico e Etnográfico; Histórico; das Belas Artes; e 
das Artes Aplicadas. 
18

 Esses dois aspectos refletem uma tendência do IPHAN hoje, de valorizar o patrimônio imaterial. 
19

 Realizada em 1938, sob chefia de Luis Saia, a Missão será detalhada no segundo capítulo. 
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natural não recusará nunca sua colaboração eficaz a outro de etnografia 

que a pedir. (Ibidem, p. 147)
 20

 

 

Mário de Andrade propôs essa alteração tendo em mente a discussão dos 

anos 1920-30, que repensava a postura dos museus principalmente por conta da 

revisão da teoria evolucionista. Além disso, havia novos recursos, fonográficos, 

fotográficos e cinematográficos, que permitiam a coleta de material bastante 

diversificado, o que não era possível poucos anos antes. E os museus deveriam se 

adequar tanto às novas tecnologias, quanto a sua forma de exibição e conservação. 

A disputa com o Museu Nacional foi um dos motivos que levou Rodrigo M. F. 

de Andrade a rever o projeto de Mário de Andrade. Outro motivo foi o fato do 

anteprojeto ser muito mais conceitual do que jurídico. A questão do direito de 

propriedade, por exemplo, que foi o maior problema para a implantação do 

mecanismo do tombamento, não estava contemplada. Contudo, Rodrigo fez questão 

de frisar que a base do projeto era o texto de Mário de Andrade que, por sua vez, dá 

a Rodrigo liberdade completa para alterar o projeto. Mas a análise feita por Antônio 

Andrade (1993, p.110) mostra que as diferenças entre os projetos não são tão 

pequenas: 

 

Não se trata decerto de uma questão de autoria, mas sobretudo de 

conceitos utilizados. Há no projeto de Mário de Andrade uma preocupação 

dominante em integrar as expressões da cultura popular no elenco do 

patrimônio histórico e artístico do país, ênfase desprezada nos termos da 

lei. 

 

No entanto, a questão não afasta Mário de Andrade do trabalho no órgão. Ao 

contrário, Mário se torna um colaborador ativo, chefiando o escritório de São Paulo 

até sua morte, em 1945. 
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 Carta de Mário de Andrade a Rodrigo Melo Franco de Andrade, 29 de julho de 1936. 
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1.2.2. 

Nasce o SPHAN 

 

Em meio a toda efervescência cultural do período, o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional dá continuidade à política de educação do Estado 

Novo com a divulgação de um patrimônio que “é comum a todos os brasileiros” 

(ANDRADE, 1987, p. 28). 

Sobre a criação do Serviço, Rodrigo Melo Franco de Andrade fala ao Jornal 

do Comércio de Recife, em 1939 (1987, p. 30): 

 

Outrora, a função que hoje desempenhamos estava cometida ao Museu 

Histórico Nacional, pela inexistência de uma instituição especializada. A 

amplitude do Serviço cingia-se, então, à cidade de Ouro Preto, considerada, 

por ato do governo, monumento nacional. A criação do Serviço data de 

1936, mas o seu perfeito funcionamento vem de janeiro de 1937, com uma 

lei que o erigiu em bases definitivas e motivada por uma representação 

presidencial à extinta Câmara dos Deputados. O Decreto-Lei 25, de 30 de 

novembro de 1937, criou um estatuto especial sobre a organização e 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, que evitou certos 

choques antigamente existentes com alguns dispositivos de nossa 

legislação civil. 

Toda esta série de medidas legais serve como demonstração do 

carinho do governo federal pelas nossas reservas artísticas e históricas. Em 

continuação a ela, cito, ainda, a Constituição Federal de 10 de novembro de 

1937, lei básica da nacionalidade, que, em um inciso, dispõe sobre a 

matéria, e o recente Código dos Interventores, onde existem dois artigos 

sobre o mesmo assunto. 

 

O SPHAN foi implantado por três grandes figuras do cenário cultural 

brasileiro: Rodrigo Melo Franco de Andrade, Lucio Costa e Mário de Andrade, sob a 

supervisão de uma quarta, o ministro Gustavo Capanema. Neste momento, o órgão 

foi estruturado em duas divisões técnicas: a Divisão de Estudos e Tombamento 

(DET) e a Divisão de Conservação e Restauração (DCR) e operava com os 

seguintes funcionários: 

 

Além de seu diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade, [contava] com os 

seguintes colaboradores: uma secretária, Judite Martins, e os arquitetos 



Preservação no Brasil: história da cultura nos anos 1930 e 1940 

 

 

24 

Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Sousa Reis, Paulo 

Thedim Barreto, Renato Soeiro e Alcides Rocha Miranda. [...] O SPHAN era 

representado em São Paulo por Mário de Andrade, tendo Gilberto Freire 

como correspondente em Pernambuco. (CAVALCANTI, 2000, p. 21-22) 

 

Na prática, Rodrigo e Lúcio dirigiam o Serviço contando com lideranças 

regionais. Uma delas foi Mário de Andrade que, além de ter escrito o anteprojeto de 

criação do SPHAN, comandou o escritório de São Paulo até 1945, quando o 

arquiteto Luis Saia assume o cargo. Essas lideranças regionais, aliadas à extrema 

coesão das três figuras principais, formaram uma geração que foi “decisiva para o 

desenvolvimento da cultura no Brasil” (CÂNDIDO, 1989, p. 195), e estava 

profundamente mergulhada nos ideais modernistas. 

Na direção do Serviço, o grupo moderno mostrou uma seriedade invejável 

nas atividades de classificação dos bens. Eles desenvolveram trabalhos 

pormenorizados sobre arte, arquitetura, etnologia, música e outras manifestações 

culturais. Cada técnico recebia uma tarefa, geralmente delegada pelo próprio 

Rodrigo, então diretor do SPHAN, de estudar determinado assunto. Foram 

produzidos diversos estudos sobre particularidades da arte no Brasil, com enfoque 

maior na arquitetura. Esses estudos serviram, primeiro, para identificar qual era o 

patrimônio nacional e, depois, para estabelecer parâmetros sobre como intervir em 

determinadas situações. Os primeiros números da Revista do Patrimônio mostram 

esses estudos, divulgando a cultura brasileira além de informações técnicas sobre 

como preservá-la. Um dos objetivos da Revista era divulgar o patrimônio para seu 

próprio corpo técnico, visto que não havia qualquer tipo de referência, teórica ou 

prática, sobre a preservação. Também não havia referência histórica sobre o 

patrimônio brasileiro. 

Essa sistemática de trabalho gerou um clima permanente de troca de 

informações, com um diálogo constante entre seus membros. Por conta disso, esse 

grupo foi chamado de “academia SPHAN” por Mariza Santos (1992, p. 329), que 

analisa o órgão como uma “’academia’, ou seja, a institucionalização de um lugar da 

fala, que permite a emergência de uma formação discursiva específica, cuja 

dinâmica simbólica é dada pela permanente tematização do significado das 

categorias de histórico, de passado, de estético, de nacional, de exemplar, tendo 
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como eixo articulador a idéia de patrimônio”. Ainda segundo Mariza Santos (1992, 

p.330), 

 

O grupo fundador da ‘academia SPHAN’, sob a liderança de Rodrigo, será o 

responsável pela elaboração de um conjunto de representações, às quais 

procurarão dar o caráter de universalidade, buscando para tanto, 

desenvolver estratégias de legitimação, quer através da elaboração cada 

vez mais complexificada e sofisticada da formação discursiva, quer através 

de um ordenamento cada vez mais diferenciado em critérios, de um 

conjunto de práticas culturais, destacando-se como a mais importante o 

instituto do tombamento. 

 

° ° ° 

 

05. Rodrigo M. F. de Andrade (1898-1969) 

 

O líder dessa “academia” foi o mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

Advogado e jornalista, dedicou sua vida ao Serviço do Patrimônio, que dirigiu por 30 

anos. Ele começou a organização do Serviço em 1936, a convite do ministro 

Capanema, e indicado por Mário de Andrade e Manuel Bandeira. A partir de então, 
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passou a utilizar seus conhecimentos e sua experiência jurídica e literária na defesa 

e divulgação do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Sua dedicação ao órgão é reconhecida claramente pela admiração que seus 

funcionários demonstravam. Essa dedicação ao Serviço e, em especial, à arte 

colonial brasileira, é vista em seus discursos, quando falava sempre em nome da 

equipe, dos técnicos, enfim, do grupo do Patrimônio. Essa visão também criou “um 

discurso endereçado aos valores históricos e estéticos existentes no passado da 

nação brasileira” (SANTOS, 1992, p. 146), que propiciou a construção de valores de 

história e de arte, ou seja, da cultura nacional. Assim, durante 30 anos, Rodrigo 

buscou a renovação artística, paralelamente à recuperação do passado. 

Em consonância com a política de Gustavo Capanema, Rodrigo M. F. 

Andrade se preocupou em identificar a origem da cultura brasileira e com seu caráter 

autêntico, ou seja, original. Para Rodrigo, a preservação dos monumentos históricos, 

bem como de sua autenticidade (ou integridade) era uma missão política21. Daí o 

instrumento do tombamento, que registra o bem como pertencente ao todo coletivo. 

Mas para o tombamento funcionar efetivamente seria necessário o reconhecimento 

do monumento histórico como tal, e essa consciência só poderia ser garantida 

através da educação. Por isso, a “missão pública” não estava restrita à preservação: 

era necessária a produção de conhecimento sobre esses bens. A esse respeito, vale 

citar um trecho da palestra de Rodrigo na Escola Nacional de Engenharia, em 27 de 

setembro de 1939, quando ele afirma que: 

 

Só pelo conhecimento direto e não apenas ligeiro dessas obras do passado 

colonial, criadas com tamanho esforço e, às vezes, em condições tão pouco 

favoráveis, é que se aprende a considerá-las no seu verdadeiro sentido. Só 

do convívio com os monumentos e com a sua história poderá nascer a 

estima sincera que eles devem inspirar. Esse sentimento será como o de 

apego às pessoas e às coisas familiares. [...] 

Assim, quando no trato diário da profissão ou no exercício da função 

pública, surgirem problemas que afetem de qualquer forma a integridade 

daqueles monumentos, o impulso de preservá-los será quase instintivo. 

Sem violência à própria sensibilidade, não se preconizará nenhum 

                                            
21

 Em discurso proferido em Ouro Preto (1968), Rodrigo fala que “o legado que nossos antepassados 
nos deixaram, dessas venerandas cidades, vilas e povoações, tem de ser computado, portanto, como 
as manifestações mais autenticamente expressivas da civilização mineira” (apud SANTOS, 1992, p. 
186) 
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empreendimento, nem se adotará medida que possa importar em prejuízo 

daqueles vestígios veneráveis da história nacional. 

Entretanto, é imprescindível esclarecer que esse sentimento profundo 

de apego aos monumentos, próprio do homem civilizado, não se confunde 

nem com certos carrancismos retrógrados e quase maníacos, nem o 

sentimentalismo e a pieguice de românticos. 

Sem nenhum transe romanesco, pode verificar-se com toda a lucidez 

e toda a objetividade, que a conservação dos monumentos não vai 

fatalmente de encontro às necessidades do desenvolvimento urbano. Nem 

é, de forma alguma incompatível com o desejo saudável e legítimo que tem 

todos os homens esclarecidos de viver a vida moderna e criar a cidade 

moderna. (apud SANTOS, 1992, p. 169-170, grifo nosso) 

 

Nesta palestra surge a inter-relação entre o ato de preservar, o 

desenvolvimento urbano e os ideais modernistas. Rodrigo, como integrante do 

movimento moderno, acreditava que só era possível interpretar fenômenos culturais 

a partir de um conhecimento científico firmado sob bases históricas22. Daí os 

diversos estudos publicados na Revista do Patrimônio, sob sua supervisão, sobre a 

arte colonial brasileira. O próprio Rodrigo escreve sobre o tema, com destaque para 

o livro “Artistas Coloniais”, de 1958. Em sua produção teve destaque o barroco 

mineiro, com grande atenção para Aleijadinho, com artigos publicados não só na 

Revista do Patrimônio, mas também em veículos de grande circulação, como os 

jornais O Estado de São Paulo e A Manhã e a revista O Cruzeiro. Em um desses 

artigos, na revista da Universidade Federal de Minas Gerais (1968), Rodrigo fala em 

um ‘estilo mineiro’, buscando o que seria a origem da cultura brasileira: 

 

Quanto à feição peculiar que assumiram, no território da capitania, as 

produções dos artistas e artífices com destinação profana ou religiosa, ainda 

está por fazer um estudo rigoroso e minudente com o objetivo de identificar-

se a procedência remota dos elementos que vieram a marcar, com traços 

fundamentais peculiares, a produção artística e artesanal de Minas Gerais, 

formando o que se pode chamar, sem exagero de pretensão regionalista, 

um estilo mineiro do período colonial. 

De fato, como já procurei sustentar em outra oportunidade, 

examinando-se atentamente o patrimônio da região, não há senão 

reconhecer-se que as condições particulares de Minas Gerais produziram, 

                                            
22

 Ver o grupo em torno da revista Estética (1924, RJ), no qual se destacavam Sérgio Buarque de 
Holanda, Prudente de Moraes Neto e Afonso Arinos de Melo Franco. 
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no lapso breve de pouco mais de um século, obras de literatura, de música, 

de arquitetura, pintura, escultura, e artes menores das artes visuais, 

testemunho irrecusável de uma escola mineira, com traços próprios e bem 

vinculados, que permitem identificá-los nas obras de feição erudita. 

Das igrejas ou capelas de ordens terceiras, irmandades e confrarias 

mineiras, importa assinalar que representam, por meio de seus exemplares 

principais, a melhor contribuição de arquitetura brasileira para o patrimônio 

artístico universal. (apud SANTOS, 1992, p. 185) 

 

Rodrigo Melo Franco de Andrade foi reconhecido por seus pares pelo trabalho 

com história da arte e pela liderança que exerceu no SPHAN, e que cativou muitos. 

Nas palavras de Antônio Cândido (2000, p. 207-208): 

 

Depois, percebi que o Patrimônio era antes de mais ninguém Rodrigo Melo 

Franco de Andrade. [...] Rodrigo era um homem notável sob todos os pontos 

de vista, desde a inteligência luminosa até a coragem sem limite, passando 

pela paciência e a capacidade de negociar. A sua dedicação era total, 

chegando à renúncia das próprias veleidades. Ele procurava inclusive 

apagar-se atrás da tarefa, desprezando qualquer brilho ou vantagem, como 

se quisesse dissolver-se no cumprimento do dever, concebido com o mais 

exigente rigor e apresentado, no entanto, como se fosse mera obrigação 

corriqueira. [...] Em torno dele, da sua energia e do seu raro encanto, 

gravitava o Patrimônio, empenhado num trabalho sério de gente disposta a 

fazer as coisas com ânimo salvador e a maior competência. 

 



Preservação no Brasil: história da cultura nos anos 1930 e 1940 

 

 

29 

° ° ° 

 

06. Lucio Costa (1902-1998) 

 

Lucio Costa, ou dr. Lucio como era chamado no Patrimônio, fez parte do 

órgão desde o seu início, onde exerceu liderança similar à de Rodrigo Melo Franco 

de Andrade. O dr. Lucio era uma espécie de teórico do Serviço do Patrimônio, além 

de ser o especialista maior na obra de Aleijadinho, o grande ícone da arte brasileira 

colonial. Lucio era o diretor da Divisão de Estudos e Tombamento e trabalhava como 

um conselheiro, ajudando a dirimir grandes dúvidas e a delinear o discurso sobre o 

patrimônio, além de decidir o quê seria tombado. Suas orientações eram tomadas 

como padrão de conduta. 

Tendo em vista os diversos estudos feitos por Lucio Costa sobre as cidades 

históricas mineiras, ele assume um papel decisivo em um dos primeiros debates 

travados no SPHAN: a construção de um hotel em Ouro Preto. Costa defende o 

projeto de Oscar Niemeyer, em detrimento do de Carlos Leão (em estilo 

neocolonial). Após o debate, e a sugestão de pequenas mudanças feita por Lucio, o 
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projeto de Niemeyer é construído. Neste momento, Lucio Costa, além de se firmar 

como mentor intelectual do grupo do SPHAN, impõe os princípios modernos na 

condução do Serviço. Segundo Cavalcanti (1989, p. 151): 

 

O episódio do Grande Hotel de Ouro Preto parece-me marcar o movimento 

no qual os modernos conseguem impor os princípios internos de seu 

universo simbólico. 

Dominantes no pólo erudito, Lucio Costa e equipe arbitraram o que 

deve ser sacralizado, o que deve permanecer e como, além do que pode 

ser desenvolvido. O aspecto da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, 

passou pela prancheta de Costa tanto no que se refere ao centro antigo – 

do qual exemplares do estilo eclético foram em sua maioria abolidos, 

através de permissão para demolir – quanto ao Plano Piloto da Barra da 

Tijuca, expansão do Rio de Janeiro – projetado nos cânones do urbanismo 

ortodoxo moderno (vias expressas, gramados entre os prédios, setores 

separados por destinação de uso). 

A dupla atuação de Costa e Niemeyer – o primeiro como urbanista e 

diretor de arquitetura e história do Patrimônio, o segundo como arquiteto de 

grandes projetos, principalmente na esfera pública – em direção ao passado 

e ao futuro, confere-lhes largo domínio no campo arquitetônico brasileiro. 

Brasília e Ouro Preto corporificam a especificidade do modernismo 

brasileiro. Lucio Costa e Oscar Niemeyer projetaram a capital do futuro ao 

mesmo tempo que remodelaram a face da capital simbólica de nosso 

passado colonial. Ambas ‘patrimônio da humanidade’, no dizer da UNESCO. 

 

Além do trabalho em Ouro Preto, Lucio Costa foi o autor de uma das 

primeiras intervenções do SPHAN, no sul do país. Em 1938, ele foi chamado por 

Rodrigo para fazer o projeto para as Missões Jesuítas. O trabalho teve como 

resultado não só o restauro do edifício, mas também a instalação de um pequeno 

museu, inovador no conceito e na forma. Também foi o início de uma pesquisa sobre 

a arquitetura jesuítica no Brasil, que culminou com a publicação de “A Arquitetura 

dos Jesuítas no Brasil”, em 1941. A colaboração de Lucio no Patrimônio vai até 

1972, quando ele se aposenta. Durante todo o período, Lucio Costa se mantém 

ativo, ajudando os técnicos em todo o país e produzindo textos, nos quais se 

destacou como tema o artista mineiro Aleijadinho. 
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° ° ° 

 

07. Mário de Andrade (1893-1945) 

 

A terceira figura emblemática do início do SPHAN foi Mário de Andrade. Além 

de elaborar o anteprojeto que serviu de base ao texto final de Rodrigo Melo Franco 

de Andrade, ele liderou as expedições para identificação do patrimônio paulista, com 

a ajuda de Luis Saia. Apesar de Mário colocar o patrimônio paulista em patamar 

abaixo do patrimônio mineiro23, ele lutou fervorosamente por sua defesa, incluindo a 

compra do sítio Santo Antônio, em 1944, posteriormente doado ao SPHAN. Sua 

atuação teve muito do seu anteprojeto e influenciou decisivamente o trabalho e a 

visão de Saia. Portanto, se mostra necessária a compreensão, mesmo que 

superficialmente, da trajetória de Mário até a criação do Departamento de Cultura de 

São Paulo, que é o momento que vai culminar na elaboração do anteprojeto do 

SPHAN e na atuação de Saia. 

A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o evento que deu início a uma 

reviravolta intelectual, posta em prática com os intelectuais da década de 1930. 

Como diz Amaral (1998, p. 19): 

                                            
23

 Cf. RUBINO, 2002. 
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[...] Em São Paulo essa irradiação, nas realizações culturais, fornece um 

resultado sedimentado na inauguração de novas escolas, como a de 

Sociologia e Política, em inícios de 30, nas pesquisas sobre as culturas 

indígenas e o folclore, na organização do Departamento de Cultura e da 

Biblioteca Municipal, na ampliação das fontes de informação com a 

organização da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo nos 

anos 30. Eis algumas razões pelas quais a Semana de Arte Moderna, com 

todas as suas inconsistências e improvisações, abriu de forma definitiva o 

século XX para a criação artística e o pensamento nacionais. 

 

Mário de Andrade foi um dos principais personagens da Semana, com o texto 

“A escrava que não é Isaura”24. O texto fala sobre o Belo: o “belo horrível”, o “belo da 

natureza” e o “belo da arte”, em um dos primeiros textos da literatura paulista que 

divulgam idéias modernistas. 

Nele, Mário afirma que não é possível exigir que o artista reproduza o belo da 

natureza em sua arte: isso seria mecanizá-lo, rebaixá-lo. O belo da arte seria 

“originário de euritmias, de equilíbrios, da sensação de linhas e de cores, da exata 

compreensão dos meios pictóricos” (AMARAL, 1998, p. 207). 

Mas a intenção da Semana não era apenas a divulgação da arte moderna, 

mas sim travar uma luta contra os passadistas (academicistas), que se opunham às 

novas idéias que fervilhavam na Europa. Aqui já se vê um certo nacionalismo, como 

na fala de Mário de Andrade: “Sou um tupi tangendo um alaúde!” (Ibidem, p. 207). 

Ou no coro das “Juvenilidades auriverdes”: 

 

As franjadas flâmulas das bananeiras, 

as esmeraldas das araras, 

os rubis dos colibris, 

os lirismos dos sabiás e das jandaias, 

os abacaxis, as mangas, os cajus 

almejam localizar-se triunfantemente, 

na fremente celebração do Universal!... 

(Mário de Andrade, 1922, apud AMARAL, 1998, p. 226) 

 

                                            
24

 O texto é apresentado na Semana, mas só será publicado em janeiro de 1925. 
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Neste trecho se vê que “o primitivo encontra uma expressão sem fronteiras. O 

objetivo duplo do modernismo está aqui expresso: a atualização e o nacional”. 

(Ibidem, p. 226) 

Mas é somente em 1924, com o “Manifesto Pau Brasil”, de Oswald de 

Andrade, que o nacional surgiu como um dos objetivos do movimento modernista. 

Idéia que se torna clara em um texto de Mário, de 1942 (apud AMARAL, 1998, 

p.239): 

 

O movimento de Inteligência que representamos, na sua fase 

verdadeiramente ‘modernista’, não foi o fator das mudanças político-sociais 

posteriores a ele no Brasil. Foi essencialmente um preparador; o criador de 

um estado-de-espírito revolucionário e de um sentimento de arrebentação. 

E si numerosos dos intelectuais do movimento se dissolveram na política, si 

vários de nós participamos das reuniões iniciais do Partido Democrático, 

carece não esquecer que tanto este como 1930 eram ainda destruição. [...] 

Os movimentos espirituais precedem sempre as mudanças de ordem social. 

O movimento social de destruição é que principiou com o P.D. e 1930. 

 

Esse texto também mostra a idéia de que para se realizar qualquer mudança 

é necessário um conhecimento profundo de quem somos. Daí a busca do nacional, 

que está presente em Mário de Andrade desde 1919, quando ele realiza sua 

primeira viagem a Minas Gerais25. Nessa viagem, que se repete em 1924, e em 

várias outras, Mário busca o passado e a arte brasileira através de sua literatura, 

música, folclore e artes plásticas. Essas viagens de coleta de material incluíram 

também a região amazônica e o nordeste. E são esses estudos sobre folclore que 

vão marcar a transição do Mário de Andrade dedicado ao projeto modernista dos 

anos 1920 ao Mário atuante na política cultural dos anos 1930. Nessa “virada”, Mário 

publica Macunaíma (1928) que, em seu primeiro prefácio, fala do brasileiro (apud 

SANTOS, 1992, p. 241): 

 

O que me interessou em Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação 

em que vivo de trabalhar e descobrir o maior que possa a entidade nacional 

dos brasileiros. Ora depois de pelejar muito verifiquei uma coisa que me 

parece que certa: o brasileiro não tem caráter... O brasileiro não tem caráter 

porquê não possui nem civilização própria nem consciência tradicional. 

                                            
25

 Visita Ouro Preto, Mariana, Congonhas e São João del Rey. 
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Em meio à gestão de Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde 

(1934-1945), à criação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1933) e à 

criação da Universidade de São Paulo (1934), surge o projeto para o Departamento 

Municipal de Cultura de São Paulo (DC). 

O Departamento de Cultura foi criado em 1935 como um órgão oficial para 

coordenar atividades artísticas diversas e pretendia tornar-se uma instituição 

nacional (o Instituto Brasileiro de Cultura), com escritórios nos mesmos moldes do 

paulistano em diversas cidades. Em São Paulo, contou com a colaboração de 

diversos intelectuais e teve Mário de Andrade e Paulo Duarte como seus 

idealizadores. Sobre o momento de criação, Duarte (1985, p. 49) falou o seguinte: 

 

Mas a memória daquele apartamento havia de frear pelos sonhos que ali 

sonhara. Foi lá que germinou o Departamento de Cultura. Éramos um 

grupo pequeno: Mário de Andrade, Antônio de Alcântara Machado, Tácito 

de Almeida, Sérgio Milliet, Antônio Carlos Couto de Barros, Henrique de 

Rocha Lima, Randolfo Homem de Melo, todos já mortos, Rubens Borba de 

Morais e Nino Gallo. Havia mais um punhado que aparecia duas ou três 

vezes por semana... 

 

Na condução política do Departamento de Cultura, chefiado por Mário de 

Andrade, têm-se a valorização da cultura popular, em suas diferentes 

manifestações. Os projetos do Departamento mostravam uma preocupação nítida 

em minimizar a diferença entre a cultura erudita e a popular. Mostravam também um 

dos objetivos do modernismo brasileiro: a necessidade de inserir o país no cenário 

internacional, demarcando e afirmando sua própria cultura. No entanto, o Estado 

Novo provocou tal instabilidade política que abortou as ambições maiores do 

Departamento. No final de 1938, Mário de Andrade é afastado da direção do 

Departamento, que tem um corte substancial de verba, além de substituição de 

funcionários importantes. Desta maneira, o Departamento vai definhando aos 

poucos, e não mais consegue produzir como em seu início. 

O Departamento foi organizado em cinco divisões. A de Expansão Cultural 

ficou sob o comando de Mário de Andrade e tinha três sub-divisões: Teatros, cinema 

e salas de espetáculo, sob direção de Paulo Ribeiro de Magalhães; Discoteca 

pública municipal, com Oneyda Alvarenga; e Rádio-escola, que não chegou a 

funcionar. 
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A segunda divisão era a de Bibliotecas, e teve direção de Rubens Borba de 

Moraes. Esta divisão foi a que conseguiu se manter ativa, mesmo com as 

turbulências políticas que atingiram o Departamento, e tinha seis seções: 

Classificação, Expediente, Biblioteca Municipal, Biblioteca Infantil, Biblioteca 

Brasiliana, Biblioteca Ambulante. 

Nicanor Miranda foi o diretor da terceira divisão, a de Educação e Recreio, 

que estava subdividida em Parques infantis e Campos e atletismo, estádios e 

piscina. Esta divisão estava ligada à quarta, que era a de Turismo e Divertimentos 

Públicos. Talvez pela superposição de funções, na prática a divisão de Turismo não 

chegou a funcionar. 

Por fim, a divisão de Documentação Histórica e Social, dirigida por Sérgio 

Milliet. Ela tinha cinco seções: Documentação histórica, Documentação social e 

estatísticas sociais, Revista do arquivo multimeios, Seção gráfica, Museu histórico 

da cidade de São Paulo. Esta divisão foi uma das mais importantes do 

Departamento, junto com a divisão de Expansão cultural e de Bibliotecas. Uma das 

funções desta divisão era a de promover concursos historiográficos, que mais tarde 

se ampliaram para concursos de etnografia e folclore. A intenção era produzir e 

divulgar trabalhos sobre a história da cidade de São Paulo, que refletiria parte da 

história do país. Para esta divulgação Sérgio Milliet tinha como principal instrumento 

a Revista do Arquivo Municipal, que se torna o órgão oficial da prefeitura, e é 

publicada até hoje. 

Além da revista do Arquivo Municipal destacaram-se, o curso de Etnografia e 

Folclore, de 1936, ministrado por Dina Lévi-Strauss e, em 1938, a Missão de 

Pesquisas Folclóricas. Um dos alunos do curso de Dina foi Luis Saia. Aí Saia e 

Mário de Andrade iniciam uma série de trabalhos em conjunto, além de uma grande 

amizade. 
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A verdadeira cultura deve formar elites 

devendo, por definição, ser constituídas não de 

céticos e diletantes, mas de homens de ação. 

(Paul Bastide, 1935) 

 

 

Em 16 de outubro de 1911, José Saia e Philomena Sciuli tiveram, em São 

Carlos, o quarto de seus seis filhos: Luis. Eram imigrantes italianos, ela dona de 

casa, e ele marceneiro. José veio para o Brasil para trabalhar na São Paulo Railway, 

depois Cia. Ferroviária Paulista, na construção de casas de madeira para os 

funcionários da empresa. Além disso, José também tinha uma pequena fábrica de 

móveis, onde Luis trabalhava com o pai. Essa experiência é que leva Saia a se 

interessar pela técnica, pelo como construir. Somando isso ao convívio com os 

operários e à influência da colônia italiana, veio sua preocupação com a dinâmica 

social e uma de suas principais características: a combatividade. Aos 17 anos, 

cansado da monotonia de cidade do interior e sonhando com a cidade grande, se 

muda para Campinas, onde termina o colegial no Ginásio do Estado, em 1930. Foi 

um aluno mediano, com exceção da nota final de História do Brasil: um nove que 

anunciava suas atividades futuras. Assim que se forma, vai a São Paulo em busca 

de respostas a questões que surgiram ainda na oficina de São Carlos: em 1931, 

Saia é aprovado no exame vestibular de ingresso à Escola Politécnica, onde se 

matricula no curso preliminar de Engenheiro-Arquiteto, em 1932. 
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2.1. 

Na Escola Politécnica 

 

08. Luis Saia, em documento 
apresentado para matrícula na Escola Politécnica. 

 

O curso de engenheiro-arquiteto foi criado na Escola Politécnica em 18941. A 

pessoa que levou a idéia a cabo foi o engenheiro Luiz Ignácio de Anhaia Melo, que 

achava que a arquitetura deveria se voltar novamente à construção, e não somente 

à composição. O curso aliava “ao rigor intrínseco das ciências exatas e das outras 

cadeiras integrantes da formação de engenheiros, disciplinas humanísticas, arte e 

desenho do projeto” (SANTOS, 1985, p. 239). Com isso pretendia ser uma 

alternativa à Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, dando maior ênfase no 

caráter racional e construtivo. No caso da Academia carioca (que mais tarde seria a 

Escola Nacional de Belas Artes) o modelo pedagógico utilizado era o das 

composições clássicas. Na Politécnica o modelo adotado também era o classicista, 

porém, a ligação direta do curso de arquitetura com engenharia acabava dando um 

caráter construtivo de mercado ao curso. Mesmo com o ensino de projeto ligado a 

modelos de composição2, vemos na revista do Grêmio da Escola Politécnica alguns 

projetos com influência moderna, além da divulgação de projetos de arquitetos como 

Rino Levi, moderno por excelência. 

 

                                            
1
 A Escola Politécnica é incorporada à Universidade de São Paulo em 1934, ano de sua criação. 

2
 Era utilizado o manual de Durand, que foi desenvolvido para o curso da Politécnica de Paris, entre 

1802 e 1805. 
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Isso mostra a oposição das visões de alunos e professores. Este antagonismo 

gera uma série de conflitos internos, que culminam com a criação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, em 1948. Saia acompanha esses conflitos, sem, no 

entanto, participar diretamente deles. Na verdade, Saia há muito havia percebido 

que a Escola não lhe daria a formação necessária, apenas o diploma. 

Todo o processo de separação entre os cursos de engenharia e arquitetura 

mostra a luta da classe dos arquitetos para ter sua atividade reconhecida e, em 

especial, diferenciada da dos engenheiros. Esse processo se torna bastante claro na 

periodização adotada por Ficher (2005) para o curso de engenheiro-arquiteto da 

Escola Politécnica. A autora divide o curso em três fases. 

A primeira fase vai de 1894 a 1917, e reflete a consolidação do mercado de 

trabalho. O curso de engenheiro-arquiteto se inspirou na escola alemã, e não na 

francesa como a Belas Artes do Rio de Janeiro. Daí vem o caráter “não-artístico” do 

curso de arquitetura. Ao contrário, a intenção da criação do curso era renovar os 

quadros profissionais, contribuindo para a ampliação da hegemonia política e 

econômica do Estado de São Paulo, bem como satisfazer as demandas criadas pelo 

mercado da construção, que crescia a passos largos. Para lembrar, em 1890, o 

Estado de São Paulo tinha 1.384.753 habitantes. Já em 1920 eram 4.592.1883. 

Nesta época, imperava o estilo eclético. 

 

Aliando interesses econômicos e simbólicos, lucro e prestígio, e unindo o útil 

ao agradável do capitalismo, seus promotores [plano de reurbanização do 

bairro de Santa Ifigênia, 1910] ‘julgavam, além disso, colaborar altamente 

para elevar o nível moral do povo paulista, pois o gosto eclético ficaria 

naturalmente mais apurado depois da construção de novas vias bordadas 

por inumerável série de edifícios monumentais’. 

 Finalmente, no que se refere à arquitetura, novidades de ordem 

estética nesse período foram poucas e sem maior impacto, como no caso 

do art nouveau. (FICHER, 2005, p. 41) 

 

E, a partir de 1914, o estilo neocolonial começa a surgir sem, no entanto, 

ameaçar o ecletismo. 

Dos professores da Politécnica, destacavam-se Ramos de Azevedo, 

Domiziano Rossi, Victor Dubugras, Maximiliano Hehl, entre outros. Dentre os 

                                            
3
 SAIA, 1972, p. 48. 
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formandos, Alexandre Albuquerque, Hippolyto Gustavo Pujol Júnior, Francisco 

Teixeira da Silva Telles, Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello, Francisco Prestes 

Maia. 

A segunda fase, de 1916 a 1933, seria a da associação profissional. Este 

período foi marcado por uma grande reforma didática; pela criação do Instituto de 

Engenharia (1916), marcando o início da organização da classe; pela abertura de 

um novo curso de engenheiro-arquiteto na cidade (Escola de Engenharia 

Mackenzie); pela crise de 1929; pela revolução de 1930; e pela criação do Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, em 1933. 

Além do Instituto de Engenharia, começam a surgir órgãos de classe também 

entre os arquitetos, como o IBA, Instituto Brasileiro de Arquitetos, no Rio de Janeiro 

em 1921; e o IPA, Instituto Paulista de Arquitetos, em São Paulo em 1930. Isso 

mostra o começo da disputa entre engenheiros e arquitetos pela efetiva distinção 

das duas atividades. 

 

Várias temáticas se embaralhavam naquele momento. Por um lado, a 

questão material da qualificação profissional, a qual emergia em função 

tanto da confusão entre arquitetos diplomados e não diplomados, quanto da 

primazia dos politécnicos em determinadas áreas do mercado de trabalho. 

Por outro lado, a questão conceitual da especificidade da profissão de 

arquiteto, a qual se bifurcava no esclarecimento da distinção entre 

arquitetos e engenheiros civis, e no almejo por um ensino institucional 

autônomo de arquitetura. Mas a questão de fundo, aquela que doía na auto-

imagem de todos e de cada um, era o baixo prestígio da profissão de 

arquiteto, tradicionalmente desenvolvida por desenhistas projetistas e por 

construtores práticos. (Ibidem, p. 182) 

 

Neste período, a Politécnica teve seu regulamento alterado três vezes: em 

1918, 1925 e 1932, sendo que o último não alterou o curso de engenheiro-arquiteto. 

Uma das alterações feitas foi a diminuição das cadeiras oferecidas no curso 

preliminar e no curso geral, em especial das cadeiras de desenho. 

Dos professores, continuam os do período anterior, adicionando o nome de 

Felisberto Ranzini. Dentre os formandos, Amador Cintra do Prado e Carlos Alberto 

Gomes Cardim Filho. Luis Saia ingressa na Poli neste período, em 1932. Os dois 

primeiros anos são cursados sem grandes problemas, mas logo Saia se mostra 
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insatisfeito com o curso e começa um longo vai-e-vem, se formando somente em 

1948. 

Por fim, o terceiro período, que vai de 1934 a 1947, tido como o da divisão da 

profissão, com uma separação mais clara das atividades do engenheiro-arquiteto e 

do engenheiro-civil. Nesta fase destacam-se a integração da Politécnica à recém-

criada Universidade de São Paulo, em 1934; a criação de duas Faculdades de 

Arquitetura em São Paulo (Mackenzie, 1947 e USP, 1948) e a crescente 

necessidade de reforma do ensino. Esta necessidade reflete novamente a discussão 

sobre qual o papel do arquiteto. Ainda na década de 1920, Christiano Stockler das 

Neves dizia que “o arquiteto diplomado deveria projetar e o engenheiro diplomado 

construir; o construtor prático, por sua vez, deveria ser sumariamente banido do 

mercado de trabalho” (apud FICHER, 2005, p. 242). Porém essa visão não era 

sentida na prática: era notada apenas no curso de engenheiro-arquiteto da Escola 

de Engenharia Mackenzie, que era dirigido por Christiano. Aos poucos esse quadro 

vai mudando e em 1939, com o artigo “O que há na arquitetura”4, Rino Levi levanta 

essa questão e aborda ainda a necessidade da reforma do ensino. 

 

O outro aspecto fascinante da questão encontra-se no vínculo entre tal 

atividade liberal e a opção estética dos arquitetos que a preconizariam. 

Seria justamente a adoção do modernismo que daria conteúdo à ruptura 

entre o arquiteto convencional, desenhista ou construtor, e sua versão 

atualizada de projetista. 

 Também aqui [Rino] Levi foi pioneiro [...], criticava a arquitetura 

corrente na cidade por ser ‘um misto de elementos estilísticos os mais 

variados e de pretensiosas incrustações decorativas, usados com o fito de 

camuflar a maravilhosa pureza de linhas dos esqueletos de ferro e 

concreto’. Quanto ao ensino, achava que ele estava estagnado, dominado 

ainda pela composição acadêmica tradicional que ‘desorienta o espírito, 

destruindo a faculdade criadora’. (FICHER, 2005, p. 246) 

 

O artigo de Levi teve ainda maior impacto pela sua própria atividade 

profissional: seu escritório trabalhava exclusivamente com projetos, feito raro para a 

época. A discussão culminou com a instalação do departamento de São Paulo do 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), em 1943. Através do arquiteto Eduardo 

Kneese de Mello, o IAB buscou atrair os arquitetos paulistas que se identificassem 

                                            
4
 Artigo publicado na Revista Anual do Salão de Maio, São Paulo, n. 1, 1939. 
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com o movimento moderno. O Instituto também se relacionava com a vanguarda das 

artes plásticas e tinha uma tendência política claramente de esquerda (incluindo a 

promoção de eventos para angariar fundos para o Partido Comunista Brasileiro). 

Saia participará ativamente do IAB a partir do momento de sua criação. 

Em 1945, com a criação da Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de 

Janeiro, abriu-se caminho para a criação das Faculdades de Arquitetura do 

Mackenzie e da USP, em função da existência de uma legislação federal que 

regulamentava a formação de arquitetos5. 

Neste período são feitas novas alterações no regulamento da Politécnica. E a 

procura pelo curso de engenheiro-arquiteto continuava bem menor que a de 

engenheiro-civil. 

 

Como nos períodos anteriores, continuava baixa a opção pelo curso de 

engenheiro-arquiteto. Ainda que as disciplinas específicas tenham sido 

oferecidas todos os anos, de vez que as turmas de engenheiros-arquitetos 

foram ininterruptas de 1932 a 1945, essas turmas se mantinham 

extremamente pequenas. Para se perceber a disparidade, em 1940 o curso 

de civis diplomou trinta e quatro profissionais, enquanto o de engenheiros-

arquitetos formava sua maior turma, com sete profissionais. (Ibidem, p.256) 

 

Esse foi um dos fatores que motivaram a criação da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo (FAU) da USP em 1948. Em conseqüência, a partir de 1949 a Poli 

passou a não mais receber inscrições para o curso de engenheiro-arquiteto. No 

entanto, ele existiu até 1954, quando formou sua última turma. Ao todo, o curso 

formou 120 engenheiros-arquitetos. 

Dos professores, se junta aos anteriores, Caetano Fraccaroli. E dentre os 

formandos, destacam-se Ícaro de Castro Mello, Zenon Lotufo, João Batista Vilanova 

Artigas, Roberto Cerqueira César, Carlos Cascaldi, Miguel Badra Júnior e Luis Saia. 

Grande parte dos profissionais que se formaram na Politécnica teve 

desempenho importante no crescimento da cidade. Vale destacar que Anhaia Melo, 

além de um currículo com projetos marcantes para a cidade, se tornou ativo 

colaborador da recém-criada Faculdade de Arquitetura, que terá um vínculo forte 

com os politécnicos até meados da década de 1960. 

 

                                            
5
 Decreto-Lei nº 7.918, de 31 de agosto de 1945. 
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° ° ° 

Luis Saia começou o curso de engenheiro-arquiteto em 1932. Em uma cidade 

nova, acabou fazendo grandes amizades para compensar a ausência da família. Um 

de seus colegas de república estudantil, localizada na avenida São João, foi 

Vilanova Artigas. Ali se formou uma grande amizade, que perdurou até o fim de sua 

vida. 

 

 

09. Da esquerda para a direita: 
Vilanova Artigas, Luis Saia e Octacílio Pousa Sene; companheiros de república estudantil. 

 

A passagem de Saia pela Politécnica foi longa e conturbada. Isso porque Saia 

tinha uma grande insatisfação com a Escola: 

 

Eu me formei contra o curso e contra a escola. Eles não tinham nada que 

ensinar arquitetura numa escola de engenharia. (SAIA, em entrevista à 

Folha de São Paulo, 4 de abril de 1975) 
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Saia foi aprovado no primeiro ano. Já em 1933, foi aprovado somente na 

cadeira de “Desenho de Perspectiva”. Foi neste ano que ele começou a buscar sua 

formação profissional fora da Politécnica. Em 1934 não freqüentou a Escola. Em 

1935, se matriculou, mas foi reprovado. Esse vai-e-vem se repete em 1936 e 1937, e 

nos dois anos seguintes: em 1938 não freqüentou o curso e em 1939 se matricula 

novamente, sendo aprovado somente na cadeira de “Mecânica racional”. Em 1940 

se matricula e é aprovado nas outras cadeiras do 2º ano, oito anos depois de ter 

ingressado na Poli. Em 1941, 1942 e 1943 não se matricula: nesta época, ele estava 

muito envolvido em suas atividades no recém criado Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (SPHAN). Em 1944, volta à Poli e é reprovado em apenas duas 

cadeiras do 3º ano, mas se afasta novamente no ano seguinte. É quando Saia 

decide terminar de vez o curso. Após a morte de Mário de Andrade, em 1945, Saia o 

substituiu na chefia do escritório paulista do SPHAN, quando se mostrou necessário 

um diploma. A intenção de se casar em breve também serviu como estímulo. Então 

retorna à Poli em 1946, quando é aprovado em todas as cadeiras do 4º ano. Em 

1947 cursa apenas as duas dependências que tinha do 3º ano e é aprovado. Enfim, 

em 1948 conclui o curso: Saia colou grau em 20 de abril de 1949. 

 

 

10. Boletim da Escola Politécnica, 1939. 
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Os dezesseis longos anos que Saia levou para terminar o curso mostram sua 

insatisfação com a Escola, ou melhor, com o curso. Na correspondência que trocou 

com Mário de Andrade, Saia discute os problemas do curso de engenheiro-arquiteto 

da Politécnica, bem como a urgência de reforma do mesmo. 

 

A mesma bagunça da U. [Universidade do Distrito Federal] tem aqui em S. 

Paulo na Escola: imagine que não há nem metade de professores 

catedráticos e se meteram numa reforma de arrepiar os cabelos. 1) 

freqüência obrigatória (o pessoal não aceita. Vai haver greve) 2) Reduziram 

duas cadeiras importantes de arquitetura, construções e h. [história] da 

Arquitetura (que já eram magras) numa só. Por outro lado desdobraram a 

cadeira de cálculo para três outras. Só por política interna. Eu não me 

incomodo muito com isso porque sinto que a Escola não me pode dar outra 

coisa sinão o diploma. A minha atitude é esta: sou liga com os professores 

(aparentemente, pois os acho detestáveis), lamento o curso e ajo no sentido 

do diploma. Agora, arquitetura estudo por fora. (SAIA em carta a Mário de 

Andrade, 07.03.1939, 6298 IEBUSP
6
) 

 

V. lembra que lhe contei que os alunos estavam em greve de protesto 

contra um regulamento novo e que V. até me prometeu falar ao Capa a 

respeito? Pois bem, os alunos voltaram às aulas sem nada conseguir 

daquilo que pleitearam. 

 Como conseqüência disto (pelo menos por enquanto) teremos aulas 

teóricas obrigatórias e mais umas outras coisas absolutamente incríveis. [...] 

Por falar em carneiríssimos e burríssimos colegas alguns deles estiveram aí 

no Rio pra tratar da questão da greve com o M. da Educação. Me disseram 

que a solução está apenas dependendo do Carlos Drumond e que este lhes 

havia prometido uma solução favorável, este foi o argumento principal que 

levou o pessoal de volta às aulas. 

 Si é verdade o que eles disseram (que o caso está nas mãos do 

Carlos Drumond) não sei; o que é verdade no duro é que agora os 

professores estão por cima, convencidos da sua força e da sua razão mais 

do que nunca. Isto dito assim parece que não tem importância, mas V. não 

pode imaginar o que tem de nefasto e de sórdido. (SAIA em carta a Mário 

de Andrade, 08.05.1940, 6306 IEBUSP) 

 

                                            
6
 Parte da correspondência trocada entre Luis Saia e Mário de Andrade se encontra hoje no arquivo 

do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEBUSP), fundo Mário de Andrade. 
Uma seleção dessas cartas pode ser vista no Anexo 3 deste trabalho, onde foi utilizada a numeração 
encontrada no IEB. 
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Grande parte de seu descontentamento se dava pelo fato de que desde o 

início do curso, Saia se interessava por história da arquitetura. Sobre o caso, Antônio 

Luiz Dias de Andrade (1997, p. 68) comentou: 

 

Luis Saia desde cedo se havia interessado pela história da arquitetura. 

Chegou a procurar seu professor Luís de Anhaia Melo, para lhe solicitar 

indicações bibliográficas. Não satisfeito com a resposta – que bastaria 

assistir às suas aulas – Luis Saia tornou-se um devorador de livros, 

formando-se em fontes diversas. Os livros de Taine, Choisy, Archinti, 

Giovannoni e Viollet le Duc, entre outros, todos profusamente gravados com 

suas anotações e comentários, compuseram o núcleo de uma biblioteca 

pessoal, hoje incorporada à Biblioteca Luis Saia da 9ª CR do IPHAN. 

 

Os dezesseis anos de Poli também fizeram com que Saia se tornasse parte 

do folclore politécnico. Ficher (2005, p. 338) registrou duas anedotas contadas sobre 

Saia: 

 

As suas constantes desavenças com Prestes Maia, que continuaram 

inclusive na vida profissional, estão sintetizadas em sua frase: ‘Quem diz 

Prestes, diz... maia’. [...] Um outro caso é o incidente atribuído a diferentes 

professores, mas assim relatado por Badra Jr: ‘Quando ele fez exame com 

o Telêmaco, o Telêmaco (que queria se ver livre do eterno aluno) chamou-o 

e disse: ‘Luiz, saia!!’ Ele se levantou e saiu...’ 

 

 

2.2. 

Com Mário de Andrade 

 

Não se pode determinar ao certo como Mário de Andrade e Luis Saia se 

conheceram. O fato é que, em 1934, Saia dividia um apartamento com Vilanova 

Artigas, seu colega de faculdade, na avenida São João. Na mesma época, Mário de 

Andrade freqüentava o apartamento de Paulo Duarte, em longas noites de conversa 

sobre patrimônio que culminaram na criação do Departamento Municipal de Cultura 

de São Paulo (DC). O endereço: avenida São João. 

Por certo, eles se conheceram em uma das atividades do DC: o curso de 

Etnografia e Folclore, ministrado por Dina Lévi-Strauss (1936). A partir dessa data, 
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Mário e Saia se aproximam e sua amizade se fortalece em outra atividade do DC, a 

Missão de Pesquisas Folclóricas. Nesta época, Mário relata em uma carta a Rodrigo 

Melo Franco de Andrade suas primeiras impressões sobre Saia: 

 

Um rapaz bastante inteligente, estudante de engenharia, dedicado à 

arquitetura tradicional, não passadista: Luiz Saia. Tem o defeito de ser 

integralista. Serviria tendo esse complexo de inferioridade? Sei que é ativo e 

como vivo em contato com ele, poderia orientá-lo bem. (6 de abril de 1937) 

 

Poucos anos depois, Saia deixaria o integralismo e se engajaria no Partido 

Comunista. Esse trânsito entre o integralismo e o comunismo não foi raro. O cenário 

político de 1930 fervilhava com o getulismo, o comunismo e o integralismo, entre 

outras vertentes. Em meio à política nacionalista de Getúlio Vargas e à busca da 

nacionalidade dos modernistas, vários intelectuais se dividem entre os partidos 

comunista e integralista. No meio acadêmico da Politécnica predominava o Sigma da 

Ação Integralista Brasileira (AIB). 

O integralismo, que teve Plínio Salgado como seu principal expoente, surge 

logo após a revolução Constitucionalista de 1932. A AIB tinha uma doutrina 

nacionalista, que 

 

combatia o capitalismo financeiro e pretendia estabelecer o controle do 

Estado sobre a economia. Mas sua ênfase maior se encontrava na tomada 

de consciência do valor espiritual da nação, assentado em princípios 

unificadores: ‘Deus, Pátria e Família’ era o lema do movimento. [...] A AIB 

identificava como seus inimigos o liberalismo, o socialismo, o capitalismo 

financeiro internacional. (FAUSTO, 2003, p. 353) 

 

O integralismo se revelou mais tarde como um partido de características 

fascistas. Mas até que seus representantes se dessem conta disso, ele atraiu muitos 

partidários com sua crítica ao Estado liberal ligado às oligarquias. Nesse sentido, 

tinha certa semelhança com o comunismo, comparação que, no entanto, se mostra 

completamente equivocada. Afinal, os integralistas se baseavam em valores 

conservadores (família, Igreja, tradição do país), enquanto os comunistas tinham 

valores revolucionários (luta de classes, crítica às religiões, etc.). 

Saia se filia à AIB bem em seu início. Mas entre 1938 e 1939 percebe seu 

caráter autoritário e se volta ao comunismo. E vai se declarar comunista, vivendo 
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sob os preceitos do Partido, até o fim de sua vida. Como apontado acima, Saia não 

foi o único que fez essa mudança, que à primeira vista, pode ser vista como radical. 

Sobre o assunto, segue o relato de Antônio Cândido (1978, p. 13): 

 

É justo dizer, portanto, que na minha geração o ingresso nas ‘hostes do 

sigma’, como diziam, não foi para muitos rapazes adesão consciente a uma 

modalidade de fascismo, mas fruto de inquietação honesta, embora quase 

sempre reacionária, nascida da revolta contra o império do coronelismo 

atrasado e bilontra, mascarado de ‘imortais princípios de 89’. O integralismo 

lhes parecia, com efeito, uma ‘solução nacional’, e muitos deles largaram o 

movimento assim que o seu aspecto fascista se evidenciou ou se tornou 

insuportável, com os progressos do nazismo e sobretudo a guerra, que os 

obrigou a optar entre uma tradição mais liberal, própria dos Aliados, e o 

autoritarismo de cunho militar que predominava nas Potências do Eixo. 

 

E no caso específico de Saia, Júlio Katinsky declarou: 

 

Ele inclusive passou uns tempos no integralismo, do Plínio Salgado. Mas no 

fundo, como dizia o Constantino Ianni pra mim, a gente no fundo era 

integralista porque era anti-capitalista. Havia uma reação anti-capitalista, 

então uma turma aderiu ao partido comunista e outra turma aderiu ao 

partido integralista. E o Constantino, o Saia, muitos outros aderiram ao 

integralismo. Principalmente o pessoal da Poli... Mas o Saia logo depois 

largou o integralismo. (Júlio Katinsky, em entrevista à autora, 12.01.2005) 

 

Independente de sua postura política, Saia e Mário passaram a trabalhar 

juntos no Departamento de Cultura e depois no SPHAN. E a relação de ambos vai 

além do profissional: eles se tornaram bons amigos. Mesmo com uma diferença de 

18 anos de idade, ambos conversavam de igual para igual. O que levou Mário de 

Andrade a confiar tanto em um “moleque” como Saia, que afinal tinha apenas 27 

anos quando comandou o principal projeto do Departamento de Cultura, será 

sempre uma dúvida. A questão é que Mário, como bom professor que era, gostava 

de estimular jovens promissores, como foi o caso também de Oneyda Alvarenga. E 

Saia ansiava por uma chance de sair do lugar comum. Mário tinha o conhecimento e 

Saia o interesse. Somando-se a isso a afinidade natural que existia entre os dois, 

tem-se uma idéia de como foi a amizade de ambos. E uma amizade aos moldes dos 
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intelectuais dos anos 1930, com discussões calorosas sobre a produção de cada um 

e de seus contemporâneos. 

Como se trata de fatos que aconteceram há mais de 60 anos foi possível 

colher apenas impressões sobre a amizade dos dois. 

 

O Saia me recebeu muito bem e disse olha, tudo que for favorável ao Mário 

de Andrade ele era, eu não sabia, ele era testador intelectual do Mário. O 

Mário designou não sei quem lá da família dele para cuidar dos bens 

materiais e o testamento intelectual dele ficou por conta do Luis Saia. E em 

parte da Oneyda Alvarenga. (Júlio Katinsky, em entrevista à autora, 

12.01.2005) 

 

O que acontece em 35 é o quê: a fundação do Departamento de Cultura 

aqui de São Paulo. Ele é um moleque novinho [Luis Saia], não sei que idade 

ele tinha... 24 anos e já é o braço direito do Mário de Andrade. (Murillo Marx, 

em entrevista à autora, 15.06.2005) 

 

Eu não cheguei a criar com ele uma amizade assim profunda, coisa que a 

Oneyda Alvarenga e o Luis Saia conseguiram. (José Bento Ferraz, em 

entrevista à revista Memória, de 1992) 

 

Mas há um conjunto documental que nos dá uma amostra desse 

relacionamento. Os dois se corresponderam durante o período da Missão e, depois, 

na época em que Mário morou no Rio de Janeiro. As cartas analisadas mostram um 

companheirismo e respeito mútuo. A maior parte trata de assuntos do cotidiano de 

trabalho de Saia. Tanto para posicionar Mário de Andrade sobre o andamento dos 

trabalhos no Departamento de Cultura e no SPHAN, quanto para pedir opiniões 

sobre assuntos diversos. A saída de Mário do Departamento o deixou desiludido e 

provoca sua mudança para o Rio de Janeiro. No entanto, ele não consegue ficar 

muito tempo longe da sua paulicéia desvairada e volta a São Paulo em 1941. A 

partir desta data, a proximidade não mais exige cartas e a correspondência entre 

ambos cessa. Mas a ligação permanece até o falecimento de Mário de Andrade, em 

1945. 
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No dia 25, reunido em sua casa, à rua Lopes Chaves, com alguns amigos, 

passava todo o dia de cama, com dores anginosas (o pai e um tio morreram 

numa crise de “angina pectoris”). Cerca das vinte e duas horas, a crise final. 

Passou a Luis Saia a xícara: “segure a xícara que eu não estou me sentindo 

bem”. E fechou os olhos momentos depois. (DUARTE, 1985, p. 40) 

 

Além do tema referente ao trabalho, Saia fala de seus anseios, da Politécnica, 

de seu cotidiano. Alguns desses trechos poderão ser vistos ao longo do trabalho, de 

acordo com a conveniência. No entanto, é oportuno mencionar aqui alguns casos 

que mostram a consideração que um tinha pela opinião do outro, e que contribui 

decisivamente para a formação de Saia. 

O primeiro caso começa com uma carta de 25 de outubro de 1938. Nela, Saia 

comenta o resumo das aulas de Mário de Andrade para seu curso de Filosofia e 

História da Arte, na Universidade do Distrito Federal (1938). Saia faz uma crítica 

longa e detalhada, questionando diversos conceitos utilizados por Mário7. Segue um 

trecho dessa crítica, onde já se percebe a busca de Saia por uma apropriação 

correta de idéias e princípios, que será visto ao longo de sua produção. 

 

É verdade que V. ainda não utilizou a palavra acadêmico ou academia, 

porém utiliza as palavras clássico, fusão e síntese (pg 2 – 3º parte do 1º 

ponto). Essas 4 palavras são expressão de um mesmo fato: aproveitamento 

da experiência anterior (clássico encarada como expressão que exprime a 

combinação mais clara, mais completa, mais de acordo, de elementos 

existentes nas obras de uma determinada orientação ou época. 

Comentando a Eva daquele alemão V. usa as palavras clássico, fusão e 

síntese. Não pode fazer isso porque está comentando uma obra de uma 

mentalidade paralógica (onde síntese em mentalidade paralógica?) Síntese 

quer dizer sistema de raciocínio (e não se pode alegar que o paralógico 

pode coincidir com o lógico porque não se trata de coisa independente mas 

sim de processo, de sistema) que não existe no paralógico. No mínimo V. 

não poderá usar expressões como essas falando de obra de arte de 

primitivos, pois implica neles coisas que não possuem. 

Como já disse, estou a salvo de qualquer mancada. 

(carta a Mário de Andrade, 25.10.1938, 6289 IEBUSP, grifo do autor) 

 

                                            
7
 A crítica termina em outra carta, de 29.10.1938. 
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Há também a situação inversa. Saia encaminha a Mário de Andrade um texto 

seu sobre Carapicuíba, pedindo opinião. Na carta de 4 de novembro de 1938, Saia 

agradece os comentários. A crítica sobre esse trabalho ainda será mencionada em 

várias outras cartas. Porém, esta pesquisa nunca foi publicada, se é que foi 

finalizada da forma com ele gostaria. O estudo se encontra hoje no arquivo do 

IPHAN em São Paulo, ainda esperando vir a público. Segundo Saia, na introdução 

de Morada Paulista (1972, p. 20), este estudo foi uma espécie de teste. No trecho 

abaixo também mostra o problema da falta de referências sobre arquitetura colonial. 

 

Em 1937, quando auxiliar de Mário de Andrade e candidato à chefia 

regional do então Serviço do PHAN, a fim de suprir a falha de não ser ainda 

arquiteto diplomado, realizei um estudo sistemático da aldeia de 

Carapicuíba. Trabalho exaustivo e cheio de erros – éramos tão 

inocentemente ignorantes em matéria de arquitetura tradicional que nem 

sabíamos o que não sabíamos – de observação e de visão global. [...] 

Nunca publiquei nem publicarei tal estudo, o qual tem estado à disposição 

dos estudiosos na sede do 4º Distrito. E tem sido usado não poucas vezes. 

 

Em outra situação, a pesquisa é publicada como o primeiro artigo de Saia na 

Revista do Patrimônio. Como no caso de Carapicuíba, Saia pede a opinião de Mário 

de Andrade na pesquisa que desenvolvia na época sobre alpendres. 

 

Mando pra V. o artigo a respeito das varandas nas capelas. Mais trabalho 

pro ‘papai grande’. Si a sua crítica achar o mesmo razoável, lhe peço o favor 

de dar o artigo pro Rodrigo prele mandar pro Gilberto, coisa que já pedi por 

carta. (carta a Mário de Andrade, 07.03.1939, 6298 IEBUSP) 

 

Há também a questão do impacto literário de Mário de Andrade no estilo de 

Saia, que pode ser vista facilmente nos seus textos8. 

 

Quanto a influência da sua literatura na minha escrita V. não deve esquecer 

que alimento uma dificuldade enorme de parir coisas escritas, bacia 

pequena e destraquejada dificultando as delivrances difíceis. Por isso me 

vejo obrigado a explorar desbragadamente os poucos recursos que tenho à 

mão. Ora o escritor Mário de Andrade tem umas invenções de linguagem 

que muito me ajudam. Sófocles terá também outras invenções diferentes? 

                                            
8
 Por exemplo, o abrasileiramento de nomes (Saia escrevia Oneida e não Oneyda) e expressões 

como si e milhor. 
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Mas eu não li Sófocles. Camões tem, mas as de Camões não me ajudam. 

V. pode alegar que estou praticando a experiência alheia sem 

comedimento. Está certo, mas eu respondo que outras pessoas, de posses 

mais largas, fazem isso também. Vou fazer força entretanto, para tirar tudo 

o que não seja absolutamente necessário. Sei que um bom modelo para 

este gênero de trabalho é o ensaio do Sérgio Buarque; seco, indispensável, 

necessário. Mas a autocrítica é coisa difícil. (carta a Mário de Andrade, 

04.11.1938, 6291 IEBUSP) 

 

E como não poderia deixar de ser, encontra-se trechos de cartas entre dois 

amigos comuns: desabafos, piadas, brincadeiras... 

 

Bom, até amanhã (pros Domingos sempre temos dois artigos seus, que, 

com estas cartas, são sempre um papinho que a gente bate). Abraço do 

Saia (carta a Mário de Andrade, 25.03.1939, 6299 IEBUSP) 

 

 

2.3. 

Na Sociedade de Etnografia e Folclore 

 

Devido a sua insatisfação com o curso da Politécnica, Saia acaba priorizando 

suas atividades profissionais, primeiro no Departamento de Cultura, depois no 

SPHAN. Uma das fontes que Saia buscou para complementar seus estudos foi o 

curso de Etnografia e Folclore do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, 

ministrado por Dina Lévi-Strauss (antes Dreyfuss), em 1936, sendo depois sócio-

fundador e colaborador da Sociedade de Etnografia e Folclore (SEF), criada pelo 

mesmo Departamento em 1937. 
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11. A partir da esquerda: Rubens Borba de Moraes, Gilda Rocha, Berrien, Edgar Cavalheiro, 
Rubem Braga, Luis Saia, Mário de Andrade (1941) 

 

A Sociedade de Etnografia e Folclore9 foi idealizada por Mário de Andrade, 

que trouxe para seus quadros figuras como Claude e Dina Lévi-Strauss, Paul e 

Roger Bastide, Emílio Willems e Fernando de Azevedo. Com essa equipe, Mário 

buscava uma ruptura com a prática etnográfica praticada nos museus brasileiros da 

época. Segundo Mário (apud RUBINO, 1995, p. 499): 

 

O que prejudica em nossos museus é que suas coleções, por vezes 

preciosas como documentação etnográfica, foram muitas vezes mal 

recolhidas, de maneira antiquada, deficiente e amadorística, não raro 

inspiradas no detestável critério da beleza ou da raridade do documento. 

 

Com isso, Mário se centra em questões sobre o quê, como e com quais 

critérios coletar e guardar peças. Nesse sentido Mário busca uma sociedade de 

Etnografia, que recolhe fatos, e não de Etnologia, que elabora fatos. Esta 

preocupação também será notada no SPHAN. Para Mário de Andrade, a coleta de 

objetos, cantos, escritos, etc. era tratar do passado como permanência, ao invés de 

olhar o objeto como mera comprovação de um fato. Esta é outra ruptura no trato que 

Mário dá a suas pesquisas sobre folclore e sobre cultura popular. Nessa época já 

                                            
9
 Cf. RUBINO, 1995. 
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havia nomes como Silvio Romero, Lindolfo Gomes, Nina Rodrigues e Gustavo 

Barroso trabalhando o folclore de uma maneira científica. Ao contrário deles, e aí 

está a inovação de Mário de Andrade, as pesquisas folclóricas do DC foram ligadas 

à Antropologia, seguindo a tendência norte-americana (de Boas e Herscovits). Essa 

postura será vista nos trabalhos dos membros da SEF, em especial de Roger 

Bastide. 

No entanto, as inovações do Departamento não foram unânimes fora da 

instituição. Enquanto elas ficaram ligadas ao DC, em São Paulo, não houve críticas 

negativas. Porém, o anteprojeto de Mário de Andrade para o SPHAN estava 

impregnado por essas idéias, o que provocou forte reação contrária ao projeto, vinda 

do Museu Nacional do Rio de Janeiro, na ocasião representado por Heloísa Alberto 

Torres. Era a disputa “de um lado, [d]a Etnografia mais culturalista e voltada para a 

cultura popular, representada pelo grupo do DC e de outro [d]a Antropologia mais 

próxima das Ciências Naturais e o grupo de dona Heloísa e do Museu Nacional” 

(RUBINO, 1995, p. 501). Entre as mudanças feitas no anteprojeto de Mário de 

Andrade, a mais significativa foi justamente a supressão dessa idéia de antropologia 

cultural, sendo o projeto final mais centrado nos bens arquitetônicos, obras de arte 

consagradas e bens arqueológicos, deixando de lado o popular, o folclore. 

Voltando ao Departamento, dentro desse clima de mudanças, Dina Lévi-

Strauss organizou,em 1936, um curso de extensão universitária, que visava ensinar 

a recolher documentos. Saia participa desse curso, que teve como produto final um 

manual: “Instruções práticas para pesquisas de Antropologia física e cultural”. Este 

curso foi freqüentado por Oneyda Alvarenga e Luis Saia, que foram responsáveis 

diretos pelo êxito da Missão de Pesquisas Folclóricas. O curso teve 21 aulas10, 

                                            
10 Programa do curso de Etnografia e Folclore, ministrado por Dina Lévi-Strauss, em 1936. O resumo 
abaixo foi elaborado por Carlini (1994) a partir das anotações de Oneyda Alvarenga. 
-1ª aula- Conferência inaugural, com palestra de Mário de Andrade. 
-2ª aula- Antropologia Física: a) Estudo dos caracteres físicos do Homem; b) A fotografia; c) Os 
olhos; d) Pigmentação da pele; e) A mancha mongólica. 
-3ª aula- Antropologia Física: a) Pesquisa da mancha mongólica (dados para fichas); b) Caracteres 
da face; c) Estudo do corpo; d) Instruções práticas; e) Conclusões gerais. 
-4ª aula- Antropologia Física: a) As atitudes (durante o sono, trabalho, marcha, práticas esportivas); 
b) Caracteres de mensuração; c) Como tomar medidas (estatura, cabeça, face, nariz); d) Medidas 
sobre ossadas. 
-5ª e 6ª aulas- O Folklore: a) Arte decorativa (naturalista, simbólica, geométrica); b) Colheita do 
material; c) Análise dos motivos decorativos. 
-7ª aula- Análise do objeto decorado: a) Análise dinâmica e análise estática; b) O desenho. 
-8ª aula- A Música: a) Definições gerais; b) O fonógrafo e o filme sonoro; c) A anotação direta. 
-9ª aula- Os Instrumentos Musicais: a) Como e o quê estudar; b) As variações do mesmo 
instrumento; c) O emprego particular do instrumento; d) As fichas de catalogação. 
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sendo que três delas11 tratavam do processo de coleta musical, que foi essencial 

nos trabalhos da Missão. 

Com o fim do curso, um pequeno grupo se uniu com a intenção de voltar-se 

ao trabalho de campo. Assim, aos 4 de novembro de 1936 estava criada a 

Sociedade de Etnografia e Folclore. A Sociedade foi fundada para “orientar, 

promover, incentivar, realizar reuniões, conferências, cursos, excursões de estudos 

e divulgar os estudos etnográficos e folclóricos” (SÃO PAULO, 2000, p. 12). Seu 

primeiro estatuto, já de 1937, apontava sua diretoria12, com Saia como um dos 

sócios fundadores. E a SEF trabalhou intensamente atrás destes objetivos até 1938, 

quando o Departamento de Cultura foi desmantelado devido a questões políticas. O 

que mais afetou a equipe foi realmente a saída de Mário de Andrade do 

Departamento. Mas a SEF só seria definitivamente extinta em 1941, quando Nicanor 

Miranda era seu diretor. Logo após a saída de Mário, Saia já mostra preocupação 

com o futuro da Sociedade. 

 

Tenho ido algumas vezes no Departamento. A viola que mandei comprar na 

Paraíba já chegou. Oneida deve ter mandado retirar hoje. A Sociedade de 

E. e Folclore vai indo. Está no fim a gestão do N. [Nicanor Miranda]. 

                                                                                                                                        
-10ª aula- Os Instrumentos Musicais: a) Classificação dos instrumentos. 
-11ª aula- A Dança e o Drama: a) Definições gerais; b) Modelos de catalogação; c) Análise de 
fotografias. 
-12ª aula- Os Jogos: a) Definições gerais; b) Tipos de jogos (recreação, movimento, agilidade 
manual, animais, cálculo, rodas); c) O jogo do barbante. 
-13ª aula- Contos, Lendas, Mitos, Provérbios: a) Definições gerais; b) Métodos de medida; c) 
Representações naturais (tempo, geografia e topografia, botânica). 
-14ª aula- Cultura Material: a) Definições gerais; b) Medicina e higiene. 
-15ª aula- Classificação dos Objetos: a) Cuidados a serem tomados; b) Modelos de ficha para 
catalogação; c) O estudo da habitação (tipos de materiais). 
-16ª e 17ª aulas- Plano da Habitação e arranjo das diferentes partes: a) Fundação, chão, teto, 
paredes, disposição dos cômodos, mobiliário; b) Diferentes tipos de habitação; c) Crenças que se 
referem à habitação; d) Grupamento das habitações. 
-18ª aula- O Fogo, Armas e Instrumentos: a) Processos (sulcagem, serragem, giração, percussão, 
compressão); b) Armas e instrumentos (classificação). 
-19ª aula- O Arco e a Flecha: a) Processos de manufatura; b) Tipos de arco; c) Tipos de flecha. 
-20ª aula- A Tecelagem e a Cerâmica: a) Classificação dos tipos de tecelagem (entrelaçado e 
espiralado); b) A cerâmica e sua composição. 
-21ª aula- A Cerâmica (continuação): a) Fabricação; b) Cozimento; c) Forma; d) Decoração; e) 
Pintura; f) Distribuição na América do Sul. 
11

 As aulas de número 8, 9 e 10. 
12

 A diretoria era composta por Mário de Andrade (presidente), Dina Lévi-Strauss (1ª secretária), 
Lavínia da Costa Vilella (2ª secretária) e Mário Wagner (tesoureiro). Entre os 64 sócios fundadores da 
SEF estavam Bruno Rudolfer, Claude Lévi-Strauss, Ernâni Silva Bruno, Fábio Prado, José Bento 
Faria Ferraz, Luis Saia, Paulo Duarte, Camargo Guarnieri, Oneyda Alvarenga, Plínio Ayrosa, Rubens 
Borba de Moraes e Sérgio Milliet. 
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Ninguém sabe o que fazer depois. (carta a Mário de Andrade, 28.02.1939, 

6297 IEBUSP) 

 

Mas no período em que esteve ativa, a Sociedade produziu muito e, graças 

ao empenho de Dina, pode alcançar um dos principais objetivos de Mário de 

Andrade, que era a sistematização de fichas, questionários e vocabulário para 

coletas. 

Entre 1937 e 1939, a SEF lançou sete boletins com artigos de seus membros. 

Neles, Saia publicou três trabalhos: “Um caso de arquitetura popular paulista”, 

“Bertioga” e “Festas populares”. Esses artigos e as atividades na SEF aproximaram 

Saia de Mário de Andrade. E o levaram a publicar também na Revista do Arquivo 

Municipal. 

 

 
12. Croquis comparando soluções tradicionais (figuras 1 e 2) e soluções populares (figuras 3 a 8) 

 
 

A Revista do Arquivo Municipal (RAM) começou a ser editada em 1934, como 

a revista oficial da cidade de São Paulo. Com a criação do DC em 1935, ela passa 

para o Departamento, mas não há uma ruptura imediata. Mesmo apresentando 

questões que buscavam mostrar as origens do paulista, a RAM se voltava a uma 

história localizada e focada no bandeirantismo. No final de 1935 é que o foco se 

altera e, no intuito da divulgação da história paulista e aproveitando os contatos que 
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seu grupo inicial tinha, a Revista passa a ser distribuída em todos os continentes. A 

RAM passa a ter duas seções. A primeira, seguia a linha anterior, com autores como 

Taunay. Já a segunda, “Documentação social”, vai trazer artigos marcados pelo tom 

sociológico que Mário de Andrade imprimiu ao DC. Com a criação da SEF, cria-se 

uma seção na Revista sobre etnografia e folclore. É nela que Saia publica, em 1937, 

o artigo “Um detalhe de arquitetura popular”, que foi escrito com base no trabalho 

que desenvolvia na Sociedade. 

 

 

13. Mapa mostrando a RAM no mundo. 
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2.4. 

Na Missão de Pesquisas Folclóricas 

 

Em 1938 tive a sorte de ser escolhido por Mário de Andrade 

para percorrer o Nordeste em viagem de pesquisa para o 

Departamento de Cultura, órgão da Prefeitura de São Paulo, 

fundado e dirigido por ele. 

(Luis Saia, 1944) 

 

A Missão de Pesquisas Folclóricas foi o principal trabalho que Saia fez com 

Mário de Andrade no Departamento de Cultura. A Missão foi uma viagem pelo Norte 

e Nordeste brasileiros para coletar material sobre cultura regional, feita entre 

fevereiro e julho de 1938. Este trabalho seria integrado a outras pesquisas 

desenvolvidas no Departamento, que pretendiam investigar os aspectos formadores 

da identidade nacional. Em 1938, Mário diz a Francisco Pati, seu sucessor na 

direção do DC: 

 

Futuramente com a colheita que a Missão está fazendo, São Paulo 

possuirá uma base para o estudo das nossas tradições populares, 

absolutamente incomparável no país. (apud SÃO PAULO, 2000, p. 13) 

 

Com uma equipe composta por Antônio Ladeira, Benedicto Pacheco, Martin 

Braunwieser e Luis Saia, a Missão contou com a orientação metodológica de Mário 

de Andrade e Oneyda Alvarenga, então chefe da Discoteca Pública Municipal. 

Oneyda teve papel importante, especialmente na volta da Missão, no trabalho de 

organização do material, que passou a integrar o acervo da Discoteca13. Mário 

idealizou esta Missão após uma viagem que fez à mesma região percorrida pelo 

grupo, quando já trouxe algum material14. 

                                            
13

 O arquivo continua na Discoteca Pública Municipal, que hoje leva o nome de Oneyda Alvarenga, e 
integra a estrutura do Centro Cultural São Paulo. 
14

 A partir desta primeira viagem, de 1927, Mário de Andrade escreveu O turista aprendiz, que foi 
publicado em 1928. 
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14. Os integrantes da Missão de Pesquisas Folclóricas: 
Martin Braunwieser, Luis Saia, Benedicto Pacheco e Antônio Ladeira 

 

O Brasil realmente não conhece a sua música nem seus bailados populares 

porque, devido à sua enorme extensão e regiões perfeitamente distintas 

uma da outra, ninguém, nenhuma instituição se deu ao trabalho de coligir 

esta riqueza até agora inativa. (ANDRADE apud TONI, 1984, p.7) 

 

Com esta afirmação, Mário de Andrade define bem o objetivo da Missão de 

Pesquisas Folclóricas. Este foi o último trabalho desenvolvido pelo Departamento de 

Cultura e coletou gravações, fotografias, filmes e descrições de manifestações 

populares, previamente definidas. O grupo visitou cinco cidades em Pernambuco, 

dezoito na Paraíba, duas no Piauí, uma no Ceará, uma no Maranhão e uma no Pará, 

em um total de vinte e oito cidades visitadas15. 

A Missão foi exaustivamente planejada por Mário e Oneyda ainda em São 

Paulo. Dessa forma, pretendiam otimizar custos, tempo e o trabalho de catalogação 

que seria feito na volta a São Paulo. Uma das preocupações de Mário de Andrade 

foi assegurar a exclusividade do estudo para o Departamento, bem como da 

divulgação do material. Esse foi um dos motivos pelos quais Mário fez questão de 

escolher pessoalmente os membros da Missão. Inicialmente, a intenção de Mário 

                                            
15

 Os mapas com a localização das cidades visitadas encontram-se no Anexo 2. 
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era fazer parte do grupo que foi ao Nordeste. Porém, com o excesso de trabalho 

burocrático e administrativo no Departamento e após a instalação do Estado Novo, 

Mário não conseguiu a autorização necessária para se afastar do escritório em São 

Paulo. Ainda assim, no início da viagem Mário achava que seria possível se juntar 

ao grupo, fato que depois se mostrou inviável. 

 

Mas a verdade verdadeira é que no momento não posso mais, arrebento. 

Estou com um esgotamento nervoso incrível, já pretendi descansar e o 

prefeito torceu o nariz. O único jeito é voar pro nordeste por uns vinte dias 

ou mais – mas não sei se será possível. (carta de Mário de Andrade a 

Rodrigo M. F. Andrade, 04.02.1938) 

 

Com a ausência de Mário de Andrade, a escolha da equipe se tornou ainda 

mais importante. Pois além de realizar as coletas etnográficas, dentro de critérios 

metodológicos bem definidos, teriam também que fazer todos os contatos com 

políticos regionais, imprensa, polícia, autoridades religiosas16, etc., a fim de obterem 

todas as autorizações e acessos necessários. 

Luis Saia foi a escolha de Mário de Andrade tanto pelo trabalho que 

desenvolveu na Sociedade de Etnografia e Folclore quanto no SPHAN. Além de 

participar do curso de Dina Lévi-Strauss, Saia era um membro bastante atuante da 

SEF. Também participava com Mário da elaboração do inventário preliminar dos 

monumentos paulistas para tombamento pelo SPHAN. Apesar de “politécnico”, já 

era considerado um folclorista e demonstrava forte interesse por arquitetura popular. 

Pacheco era funcionário do Departamento de Cultura e um especialista em 

gravações17. Braunwieser era outra peça importante na equipe, pois seria ele quem 

definiria, em conjunto com Saia, a seleção das manifestações a serem gravadas. O 

maestro austríaco já havia feito alguns trabalhos de coleta e veio com excelentes 

recomendações. Por último, Ladeira, que veio recomendado por Braunwieser. 

                                            
16

 Na época, rituais de feitiçaria eram perseguidos pela polícia, daí a dificuldade em registrar esse tipo 
de manifestação cultural. 
17

 O equipamento utilizado pela Missão era o que havia de mais moderno na época. 
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15. Coleta de material sonoro durante a Missão, Paraíba. 

 

Após a definição da equipe, a definição do trabalho. Mário e Oneyda 

desenvolveram três fichas catalográficas: de campanha, de local e de repertório, 

além de instruções escritas sobre o quê documentar e como fazê-lo. Ainda buscando 

dar embasamento teórico à equipe, Mário selecionou três textos, retirados de sua 

biblioteca particular18. 

As fichas de campanha diziam respeito às festas, cerimônias, bailados, 

danças. Deveria conter informações como: local e data da coleta; título da melodia; 

classificação e gênero; nome do informante, com seu local de nascimento, sexo, cor, 

idade, grau de instrução, posição social e origem dos ascendentes até os avós. 

Essas eram as informações básicas que deveriam ser colhidas, que seriam 

complementadas de acordo com a disponibilidade de informações19. 

                                            
18

 Trecho de um artigo do espanhol José Miguel de Barandiarán, da Sociedade de Eusko-Folclore, de 
1921, “Breves instrucciones práticas para el investigador folklorista”. Outro artigo do italiano F. Balilla 
Pratella, publicado na Rivista Musicale Italiana em 1937, chamado “Popular e popularesco”. Por fim, 
do francês Albert Marinus, a nota “Que é arte popular?” do artigo “Les arts populaires et les loisirs des 
travaillers”. 
19

 Os outros itens que deveriam ser registrados: descrição de instrumentos utilizados e qualidade de 
som; descrição das danças e rituais; crendices ligadas ao documento; épocas, dias e horas especiais 
de execução do documento; descrição da vestimenta e de objetos em conexão com o documento; 
indicação se o texto é fixo ou variável; julgamentos estéticos que o informante pudesse emitir. 
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As fichas de local não tinham nenhuma instrução específica. Já as de 

repertório seriam preenchidas exclusivamente por Braunwieser e continham 

informações técnicas sobre as gravações realizadas, incluindo transcrição das 

melodias. 

Além das manifestações folclóricas, a equipe deveria realizar um 

levantamento sobre a arquitetura popular e erudita. 

 

Em instrução específica sobre arquitetura, Mário de Andrade orientou os 

futuros pesquisadores da Missão a realizar uma ‘[...] relação completa de 

edifícios arquitetônicos de valor histórico ou artístico, anteriores a 1860’, 

indicando monumentos como ‘[...]igrejas, capelas, cadeias, câmaras, casas 

grandes em fazendas, jardins tanto públicos como particulares’ entre 

aqueles que deveriam preferencialmente ser pesquisados. (CARLINI, 1994, 

p. 82) 

 

Para facilitar o contato da equipe com folcloristas e autoridades locais, Mário 

de Andrade preparou uma série de cartas, apresentando a Missão, em nome de Luis 

Saia, que deveriam ser entregues aos destinatários no momento da chegada da 

Missão em cada destino. Para o Rio Grande do Norte, Luís da Câmara Cascudo: 

 

Cascudinho, 

Aí vai o Luiz Saia com a Missão. Me ajuda que isto é coisa de vida ou 

morte pra mim. Qualquer dia estouro por aí. 

Abraços pra todos e me abrace. 

O seu Mário 

(Documentos originais da MPF, “Recibos e termos de compromisso”, doc. 

Nº1, “sem título”, 22.01.1938) 

 

Mário também preparou cartas mais formais para Antônio Bento de Araújo 

Lima, na Paraíba, e para Gonçalves Fernandes, em Pernambuco. No Rio de Janeiro, 

a primeira parada da Missão, carta para o poeta Jorge de Lima, que por sua vez 

escreveu recomendações a seus conterrâneos alagoanos, Álvaro Paes e Luiz 

Lavenêre, a Luiz da Câmara Cascudo e a Epiphanio Doria, de Sergipe. Ainda no 

Rio, carta para Artur Ramos, que prepara outras três recomendações. 
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Na carta ao pernambucano Gonçalves Fernandes [...], Mário de Andrade 

apresentava ao ‘ilustre autor dos Xangôs do Nordeste, o dr. Luiz Saia, 

chefe da Missão de Pesquisas Folclóricas, enviada ao norte do Brasil pelo 

Departamento de Cultura de São Paulo’, solicitando ao estudioso folclorista 

a ‘generosidade de sua assistência e conselho à Missão, para que possa 

ela gravar os cânticos de Xangô e demais cerimônias afrobrasileiras de 

Pernambuco, de que V. S. é tão profundo conhecedor’. (CARLINI, 1994, 

p.119.) 

 

Pelas cartas, nota-se que o itinerário planejado inicialmente teve que ser 

alterado, novamente por problemas com o cenário político da época. 

No início da viagem, cada integrante tinha sua função bem definida. Saia era 

o coordenador e decidia sobre a coleta de objetos e as filmagens, além de fazer os 

contatos oficiais da Missão. Braunwieser era músico e maestro: resolvia o que 

interessava gravar e sobre o posicionamento dos microfones. Pacheco era o técnico 

de gravação e Ladeira o auxiliar geral. Com o passar do tempo, as funções se 

misturaram, incluindo até o motorista do caminhão nos contatos com os informantes. 

Mas Saia continuava na coordenação. Segundo Braunwieser, Saia “era 

extremamente desembaraçado para se aproximar das pessoas que entrevistava: era 

cordial, atencioso; conquistava logo a confiança e a simpatia dos informantes” (apud 

TONI, 1984, p. 29). 

Porém a viagem da Missão não terminou de forma tranqüila. Quando o grupo 

saiu de São Paulo, Mário de Andrade havia sido afastado da direção do 

Departamento, como resultado do golpe de Estado de 1937, e a conseqüente posse 

do interventor de São Paulo, Prestes Maia. Porém Mário continuava no órgão, como 

Chefe da Divisão de Expansão Cultural. Por conta da mudança da orientação do 

Departamento, Mário teve que justificar diversas vezes a importância da Missão e do 

investimento financeiro necessário para sua realização. Neste período, o grupo não 

deixou de se preocupar com a situação de Mário de Andrade, como vemos em um 

trecho de carta de Saia para Oneyda, de 15 de maio de 1938: 

 

Estamos com muita vontade de saber alguma indicação a respeito da saída 

de Mário e da situação da Missão. Você compreende que a gente ficou 

bastante no ar. A incerteza desanima bastante. Partimos pro Rio Grande do 

Norte? 
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Até que em meados de junho, Saia recebe um telegrama informando sobre a 

saída definitiva de Mário de Andrade e o encerramento da Missão, que deveria 

regressar imediatamente. Mesmo assim, o grupo vai ao Pará, encerrando a Missão 

em 7 de julho de 1938. 

No material colhido, há registros de representações de Bumba Meu Boi, Nau 

Catarineta, Cabocolinhos, Maracatu, Tambor-de-Crioulo, Tambor-de-Mina, Praiá, 

Aboios, Cocos, Catimbó, Sessões de desafio, Xangôs, além de registros de poesias 

populares e descritivos sobre arquitetura. Documentaram também cultos religiosos, 

ex-votos, cantos de trabalho, todos itens não previstos inicialmente. 

 

 

16. Outro registro da Missão: festa do Umbu dos índios Pancararus, em Pernambuco. 
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17. Integrantes de Bumba-meu-Boi, registrados pela Missão no Maranhão. 

 

O material etnográfico colhido na Missão foi registrado em anotações dos 

integrantes do grupo e em cadernetas de campo. Nelas têm-se todo o tipo de 

informação. Relato das gravações, desenhos, esquemas, roteiro e gastos de 

viagem, situação política, religiosa e social das cidades visitadas, tratamento 

recebido, impressões... 

São doze cadernetas de campo: nove anotadas por Saia, duas preenchidas 

por Saia e Ladeira, com a relação das fotografias, e a última de responsabilidade de 

Braunwieser, com informações técnicas sobre as gravações feitas. Já as de Saia 

mostram não só anotações essencialmente técnicas, com nomes dos entrevistados, 

gastos de viagem, locais visitados e letras das músicas coletadas, mas também o 

cotidiano da viagem e anotações sobre a arquitetura local. Em meio a notas 

específicas da coleta de material, se pode ver o interesse de Saia com a vida cultural 

local. Verifica-se também a ansiedade típica da juventude. Saia tinha 27 anos 

quando chefiou a Missão. A partir da sétima caderneta, também há uma dose de 

certo romantismo, onde se encontram anotações sobre as moças locais. 
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Pouco antes de começar o espetáculo passava com o Ladeira pelo saguão 

quando entrou a filha da ‘rainha Luzia’ uma morena do outro mundo parece 

que aqui do Pará mesmo com cara de mestiça e linda pra burro. Com ela 

vinha uma irmã parecida e morena idem que parece casada e é mais 

mulherona. (Caderneta nº 8, p. 67-68) 

 

 
 

 
18. Anotações de Saia registradas nas Cadernetas de campo. 
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Tanto pelas cadernetas quanto pelas reportagens publicadas nos jornais 

locais20, é possível perceber que a equipe da Missão sempre foi muito bem recebida. 

Em uma das coletas, o grupo que estava sendo gravado pela Missão compôs uma 

quadra para o grupo. 

 

A companhia paulista 

todos são meus protetô 

a minha vida não trapaía 

a disse sô doto saia 

 so criado do sinhô 

Fála mas um tem pavô 

digo mais um tem priguiça 

fazendo faz sem pudê 

mas eu posso obedecê 

 á companhia paulista 

Voltarei na natureza 

eu num deixa a companhia 

é como essas frô que bria 

os doto quano de lá 

 me protege todo o dia 

Já bateram em São Pálo 

a cumpanhia paulista 

todo são home de bem. 

(Caderneta nº 4A, p. 29) 

 

Ainda sobre as cadernetas, se faz necessário ressaltar que, apesar de ter 

recebido a orientação de Mário de Andrade e de Oneyda Alvarenga sobre a coleta 

de dados, e de ter participado integralmente das aulas de Dina Lévi-Strauss, as 

anotações de Saia não primaram pela organização. As cadernetas registram 

anotações sem critérios e pouco ordenadas, por vezes sem indicações de data ou 

local (mas mantinham uma ordem cronológica). Soma-se a isso a caligrafia de Saia, 

que é de difícil entendimento21. Oneyda (apud CARLINI, 1994, p. 133) comenta o 

fato em um dos relatórios gerados após a volta da Missão: 

                                            
20

 Junto com o acervo da Missão, no Centro Cultural São Paulo, há uma coleção de recortes de 
jornais locais coletados pelo grupo durante a viagem. 
21

 Saia faz um comentário sobre sua letra em carta a Mário de Andrade, de 21.07.1939 (6302 
IEBUSP): “Tou com uma carta começada pra V. desde o dia 6 deste mês: já tomava duas páginas e 
meia mas era à mão e fiquei indeciso de mandar. A minha letra ninguém entende. Agora que a 
máquina já voltou do concerto [sic] estou fazendo outra.” 
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[...] Como nas demais colheitas que realizou, a Missão deixou de ordenar e 

explicar suas observações sobre os catimbós. O material informativo por 

ela trazido consiste, na sua quase totalidade, em rápidas notas de Luiz Saia 

(Chefe da Missão), espalhadas pelas diversas cadernetas de colheita. Em 

raros casos, Luiz Saia datilografou os dados obtidos, principalmente textos 

de cânticos, mas ainda sem nenhuma sistematização e sem 

esclarecimentos mais precisos. Com essas notas esquemáticas e 

esparsas, respigadas nas cadernetas de colheita, organizamos todos os 

fichários necessários, bem como uma coletânea dos informes gerais [...]. 

 

Para compreensão da realidade enfrentada pela Missão, há necessidade de 

algumas ressalvas. Saia tinha 27 anos quando chefiou a Missão e enfrentou um 

pesado acúmulo de tarefas. Sem conhecimento prático algum da região Nordeste, 

Saia teve a difícil tarefa de fazer o contato com as autoridades locais. Considerando 

que a ditadura havia sido instaurada meses antes, o clima político era o mais 

delicado possível. É verdade que o grupo contou com apoio de amigos22 de Mário de 

Andrade em algumas cidades, mas não puderam, por exemplo, contar com o auxílio 

de Gilberto Freyre, em Pernambuco. Mesmo Freyre sendo um dos grandes 

colaboradores do SPHAN (Saia e Mário tinham, portanto, acesso direto a Freyre), 

ele era opositor do Estado Novo. Ou seja, não poderia ser contatado pela Missão. 

Além dos contatos políticos e da seleção das peças a serem colhidas e registradas, 

a Saia cabia também o diálogo com a imprensa. Apesar de tudo, as anotações 

poderiam sim ter sido um pouco mais ordenadas. Por outro lado, “no aspecto 

diplomático e político da expedição, a atuação de Luis Saia foi determinantemente 

positiva”. (CARLINI, 1994, p. 136) 

Outra dificuldade da Missão foi relacionada ao transporte. Em algumas 

regiões não se encontrava transporte disponível e, quando se conseguia um 

caminhãozinho que fosse, o problema eram as estradas. Isso obrigou o grupo a 

utilizar por vezes, meios de transportes diferenciados ou mesmo trilhas inusitadas, 

como leitos secos de rios. Por fim, a questão tempo. Depoimentos de Saia, Pacheco 

e Braunwieser apontam a falta de tempo como um condicionante importante dos 

resultados. Braunwieser comenta, em entrevista a Carlini (1994, p. 137): 

 

                                            
22

 Ascenso Ferreira, Waldemar de Oliveira e Mário Melo em Pernambuco e Pedra Batista e Ademar 
Vidal na Paraíba. 
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[...] O tempo não dava para nada. Onde mesmo a gente trabalhava, 

imagine... cada Estado é enorme. Não é brincadeira não! Só um pouquinho 

de tempo, um ou dois dias não dá prá nada! Imagina lá, em dois, três 

lugares diferentes. 

 

 
19. Caminhão com a equipe e equipamentos da Missão de Pesquisas Folclóricas sobre balsa. 

 

Em uma carta de agosto de 1938, Saia fala de seu interesse em estudar as 

esculturas colhidas pela Missão, mas não o folclore, que isso deveria ser estudado 

por especialistas e não era sua intenção se especializar nessa área. Fala claramente 

que seu interesse é “escultura e arquitetura populares”. No entanto, mais tarde ele 

se volta aos estudos de folclore, e é reconhecido até o fim da vida como folclorista, 

sem abandonar a tal arquitetura. 

 

Ora, eu não quero me especializar em folclore pois continuo com a eterna 

paixonite pela tal arquitetura. (carta a Mário de Andrade, 30.08.1938, 6288 

IEBUSP) 

 

Agora parece que estou organizando milhor esta minha vontade de estudar 

folclore: vou correndo devagarinho pelos teóricos para ter uma noção firme 
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dos conceitos essenciais, e anotando cuidadosamente a documentação de 

fatos que possam interessar a certos estudos possíveis. (carta a Mário de 

Andrade, 25.03.1939, 6299 IEBUSP) 

 

 

20. Ex-votos coletados pela Missão de Pesquisas Folclóricas. 

 

Se a Missão teve sucesso como evento isolado, afinal foi o “primeiro e 

principal evento etnográfico de grande porte que privilegiou a coleta de música 

folclórica realizado no Brasil” (CARLINI, 1994, p. 449), não se pode dizer que atingiu 

seu objetivo final. A intenção de Mário de Andrade era colher material para pesquisá-

lo e divulgá-lo. Com as mudanças na direção do Departamento de Cultura foi 

necessária uma alteração considerável nos planos de Mário. Na correspondência e 

nos relatórios da Missão tem-se sempre alguma crítica, direta ou indireta, sobre os 

problemas enfrentados, as mudanças feitas e comentários sobre o que poderia ter 

sido feito. No entanto, no que tange à arquitetura, não há comentários sobre os 

resultados alcançados nem um balanço final. Pela documentação de orientação aos 

técnicos, este seria um item importante a ser observado. No entanto, tendo o 

resultado da coleta da Missão em mãos, tem-se a impressão que os dados obtidos 
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(e que não foram poucos) foram mais por iniciativa de Saia do que por prévio 

acordo. Isso se nota em fala do próprio Saia: 

 

Embora o objetivo principal da viagem fosse folclore musical, para o que 

levava comigo aparelhos de gravação e um assessor de audição absoluta, 

é claro que a minha atenção não se restringiu à música. (SAIA, 1944a, p.7) 

 

Como o tempo de coleta que a equipe teve acabou sendo menor que o 

previsto, e com a ausência de Mário de Andrade, teria havido algum acordo para se 

priorizar as manifestações folclóricas ao invés da arquitetura?23 

 

De arquitetura quasi nada estou podendo ver si não o pessoal fica sem 

poder trabalhar. Paciência. Abraço do Saia. (carta a Mário de Andrade, 

28.03.1938) 

 

Mesmo não sendo possível colher os dados que desejava, Saia conseguiu 

registrar com fotografias, desenhos e anotações, a arquitetura existente ao longo 

dos caminhos que a Missão percorreu. Pode-se mesmo dizer que este foi um dos 

primeiros registros sistemáticos sobre arquitetura popular no Brasil. 

Embora a Missão de Pesquisas Folclóricas não tenha produzido nenhum 

estudo específico sobre a arquitetura da região visitada, os dados colhidos foram 

sistematizados por Saia24. Em seu artigo sobre alpendres25, o arquiteto utiliza 

diversas referências de construções do Nordeste. 

Das 964 fotos tiradas pela Missão, 634 são de autoria de Saia. Desse total, 

cerca de 25%26 são imagens que mostram a arquitetura local. Nesse conjunto temos 

algumas edificações religiosas e vistas panorâmicas das cidades visitadas. Mas a 

maior parte mostra edificações residenciais, bastante simples. 

                                            
23

 Outro indício de que a orientação inicial sobre coleta de arquitetura foi oficialmente descartada é a 
ausência de cartas de recomendação a representantes do SPHAN no Nordeste. 
24

 Em carta a Mário de Andrade de 25.03.1939 (6299 IEBUSP), Saia diz que estava “fichando os 
dados sobre arquitetura popular colhidos no nordeste”. 
25

 SAIA, Luis. O alpendre nas capelas brasileiras. Revista do SPHAN, Rio de Janeiro, n. 3, p. 235-
249, 1939. 
26

 As fotografias de autoria de Saia podem ser divididas da seguinte maneira: 42% manifestações 
culturais; 25% arquitetura; 15% pessoas; 10% não identificadas; 3% objetos; 3% inscrições rupestres; 
2% ex-votos. 
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21. Cruz do Pascoal, em Salvador (BA) 

 

 

22. Vista do porto de Vitória (ES) 
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A partir da terceira caderneta é que começam a aparecer de forma mais 

sistemática anotações sobre a arquitetura local. São descritivos de técnicas 

construtivas e materiais locais, geralmente acompanhado de croquis. 

 

Nas residências de um pavimento surge larga ventilação nas bandeiras das 

portas e janelas. O mesmo elemento surge também dentro nas portas de 

ligação para os quartos interiores. A palavra pincho (verbo pinchar – jogar 

fora) é usada pela superestrutura de Maceió. (Caderneta 1C, p. 7-8) 

 

A porta é feita de cabatan amarrado com cipó cururu, o cipó cururu é o 

mais durável na água salgada e o cipó canela é dura somente no ar. 

(Caderneta 4, p. 3-4) 

 

 

23. Construção de uma casa em Areia (PB) 
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24. Mocambos na estrada de Paulista (PE) 

 

Em alguns casos, Saia compara a situação encontrada com a arquitetura de 

São Paulo. 

 

A rua Dr. Seabra (perto do largo chamado Sete Portas) tem casa popular 

urbana de pau-a-pique nos becos e verifica-se aqui também o uso intenso 

de adobe na arquitetura popular. (Caderneta 1C, p. 5) 

 

A técnica do pau-a-pique que tem surgido normalmente por aqui é mais 

parecida com a verificada em São Paulo. É verdade que o aspecto tem 

mais inteireza e as formas apresentam mais apuro. Uma coisa de interesse 

que vem aparecendo desde o Piauí (perto de Terezina), intensificada de 

muito na capital desse estado do Piauí, é a cor encarnada de sangue de boi 
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na pintura das casas. Ainda não sei com que eles fabricam esta tinta. Deve 

ser com qualquer minério desses facilmente encontráveis por aqui. 

(Caderneta 7, p. 146) 

 

A arquitetura erudita é menos documentada e vem, em sua maioria, com uma 

ênfase maior em seus aspectos históricos e na busca por elementos artísticos em 

seus interiores. 

 

Igreja de N. Senhora da Fronteira. Do tempo dos Holandeses. Até há pouco 

tempo existia aqui um retrato do Henrique Dias. Hoje este retrato como a 

maioria das imagens estão guardadas no patronato. O teto da capela mor é 

[desenho] e decorado com um painel central cujos motivos centrais são 

uma coroa e iniciais [desenho]. Os altares laterais do fundo não são 

originais. (Caderneta 2B, p. 3) 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cajazeiras (dizem ser o prédio mais 

antigo do lugar, terá entretanto menos de 100 anos). (Caderneta 5, p. 33-

34) 

 

Além dos esquemas mostrando as construções populares locais, Saia 

documentou seu processo de construção. E usa claramente o termo “arquitetura 

popular”. 

 

A arquitetura popular já tem tomado uma feição diferente aqui. Começam a 

surgir quatro águas nas casas depois de uma viagem longa de duas águas 

somente. Surge já uma varandazinha fechada até quase em cima que vai 

se tornando sistemática no Maranhão. (Caderneta 8, p. 63) 

 

O próprio assunto “arquitetura popular” é controverso. Há pouquíssimos 

trabalhos no Brasil sobre “obras sem autor”, para usar a expressão de Weimer 

(2005). O autor mesmo fala da atuação do SPHAN nessa área: 

 

Nos primórdios da criação do IPHAN, foram publicados alguns trabalhos 

que contemplavam o fazer popular. [...] Mas esse auspicioso começo 

morreu na casca. Aos poucos, a instituição mudou de orientação: eventuais 

obras de caráter popular consideradas relevantes foram travestidas de 

eruditas para que pudessem ser levadas às passarelas palacianas. Esse é 

o caso típico da arquitetura do ciclo mineiro, quando mestres portugueses 

de formação artesanal foram qualificados como arquitetos eruditos na 
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medida em que só passaram a ser valorizadas suas obras de destaque, em 

especial as construções religiosas. (2005, p. XXXVI-XXXVII) 

 

Apesar do levantamento sobre arquitetura da Missão não ter frutificado, o 

assunto vai continuar presente na obra de Luis Saia. 

 

 

25. Mestre catimbozeiro, Itabaiana, PB. 
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É que sou, apesar de tudo, o vínculo com o 

nosso passado, o lastro – a tradição. 

(Lucio Costa, 1986) 

 

 

Assim que voltou da viagem ao Nordeste, Saia continua o trabalho no 

Departamento de Cultura por alguns meses, mas já envolvido com o SPHAN. No 

Serviço do Patrimônio, que depois vai ser Diretoria e Instituto, Saia passa toda sua 

vida. Mário de Andrade era o diretor do 4º Distrito, o que incluía o Estado de São 

Paulo. Porém, como morou no Rio de Janeiro de 1938 a 1941, a organização do dia-

a-dia ficou a cargo de Luis Saia. No órgão, o arquiteto paulista se tornou um 

especialista no patrimônio paulista. Pela falta de referências, a experiência veio por 

tentativa e erro, o que não o impediu de realizar grandes obras, com técnicas de 

restauro que se difundiram por todo o país. 

Em seus primeiros dez anos, o SPHAN já estava consolidado como um órgão 

de defesa das “coisas” nacionais, para usar um termo caro a Saia. Para o núcleo 

formador, o patrimônio do período colonial era o representante do verdadeiro espírito 

brasileiro. Com isso, alguns exemplares significativos de períodos mais recentes se 

perderam. Apesar das falhas que foram inevitáveis considerando a ausência 

completa de referências anteriores, o núcleo modernista original do SPHAN 

conseguiu criar uma unidade no trabalho de defesa do patrimônio. Desta maneira, 

formaram uma tradição que é sentida até hoje. 

Nesse sentido, este capítulo analisará o espírito original do SPHAN na 

atuação de Saia. 
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3.1. 

Em Plataforma da Nova Geração 

 

O livro Plataforma da Nova Geração, de 1945, reúne o inquérito promovido 

por Mário Neme, no jornal O Estado de São Paulo entre 1943 e 1944. Um dos 

depoimentos colhidos por Neme é de Luis Saia, que mostra um pouco dos ideais 

que orientaram sua geração. Ideais que serão sentidos na sua atuação no SPHAN. 

A Plataforma é uma espécie de continuação de uma publicação de um ano 

antes, Testamento de uma Geração, organizado por Edgard Cavalheiro, e segue o 

mesmo estilo. No Testamento, Cavalheiro reúne depoimentos de intelectuais já 

reconhecidos à época, como Afonso Arinos de Melo Franco, Luiz da Câmara 

Cascudo, Sérgio Milliet, Alceu de Amoroso Lima (o Tristão de Athayde) e Mário de 

Andrade, entre outros. Esse grupo respondeu a um questionário que mostrava, na 

instabilidade da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo, um clima de fim de 

ciclo1. 

Considerando que a “antiga geração” havia dado um ciclo cultural por 

encerrado, Neme vai explorar o próximo ciclo. Para organizar a sua Plataforma, 

Neme também se vale de um questionário, e seleciona vinte e nove intelectuais, por 

volta dos 30 anos, para respondê-lo. Entre eles estavam Edgar de Godói Mata-

Machado, Mário Schenberg, Antônio Cândido e Luis Saia. O questionário era 

formado por sete questões e, segundo Neme (1945, p.8), 

 

Visou apurar, entre outras coisas, e principalmente, o seguinte: 1º - se os 

escritores moços do Brasil de hoje têm ou não consciência dos problemas 

mais orgânicos da cultura brasileira; 2º - qual o nível e o clima intelectual em 

que se colocam suas preocupações mais sérias; 3º - qual a qualidade de 

sua formação cultural, já universitária, já autodidática, e, 4º - o que se 

poderá esperar dos moços de hoje no campo da arte, da ciência e das 

idéias. 

 

Analisando os depoimentos, percebem-se posições bastante divergentes. 

Porém há um elemento em comum a todos, incluindo Saia: a nova abordagem da 

idéia de cultura brasileira, por um viés bastante político, onde surge a figura do 

“povo”. Em seu depoimento, Saia afirma (apud NEME, 1945, p.210): 

                                            
1
 Para uma análise mais detalhada desta obra e da Plataforma da Nova Geração, ver MOTA, 1994. 
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A arte sem valores eternos e sem pureza é a que serve ao destino humano 

do dia, da hora em que o artista vive. O artista deve viver a hora que passa 

e não a hora eterna. [...] Os artistas que se eternizaram foram sempre os 

que mais se integraram nas impurezas do momento. 

 

Quando Saia deu seu depoimento a Neme, ele começava a se firmar como 

sucessor de Mário de Andrade no SPHAN e estava inserido no meio intelectual 

paulista. Ele começa seu depoimento questionando a existência dessas duas 

gerações, mas adota o critério estabelecido por Neme. E diz que não houve ruptura 

entre as duas, mas sim uma continuidade: a geração anterior teria preparado o 

terreno para a de Saia. 

 

De fato, entre a nossa geração (de que larguezas de idade não se precisa 

apelar para dizer minha geração!) e a imediatamente passada não houve 

mudança de problema, mas sim acentuação e esclarecimento daquilo que 

preocupou consciente ou inconscientemente, não importa, a geração 

passada. Não importa de fato se a geração que nos precedeu sabia 

esclarecidamente o que resultaria da sua atividade demolidora. O essencial 

é que a nossa geração já pôde encontrar muito trabalho realizado pela 

anterior no sentido de libertação dos preconceitos e dos cânones da 

civilização burguesa. (Ibidem, p. 207) 

 

Diz ainda que os intelectuais de ambas gerações buscam soluções para os 

problemas sociais. E o grande problema seriam os intelectuais que não “participaram 

do seu tempo”. Esta, aliás, é uma idéia que percorre todo o texto: a necessidade de 

agir de acordo com a sua época. 

 

Os artistas que se eternizaram foram sempre os que mais se integraram nas 

impurezas do momento. [...] É possível hoje aquilatar do valor técnico de 

uma tela religiosa do renascimento, mas o que não é mais possível é repetir 

aquêle elo religioso que fazia essa tela funcionar, que lhe dava vida. O elo 

externo necessário e indispensável que sempre fêz a obra de arte funcionar, 

se na Idade Média foi a religião e se na Revolução Francesa foi a 

divulgação dos conhecimentos enciclopédicos, tem que ser o de hoje para 

os artistas da atualidade. Se o artista de hoje tem que justificar a sua 

atividade através de uma idéia, de uma vontade, de um sentimento, nem 

essa idéia nem essa vontade e nem êsse sentimento podem ser aquêles 

que justificaram a atividade artística das outras épocas. (Ibidem, p. 210) 
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E cita a guerra como um dos grandes assuntos com que se preocupar então. 

 

Justifique-se com a guerra, com o antifascismo, com o problema social, que 

tudo isso são aspectos de um mesmo problema, mas o faça com aquela 

liberdade adquirida por tantos esforços pelos artistas que arrebentaram as 

amarras acadêmicas. Justifique-se com os fatos e as possibilidades puras 

ou impuras do momento e não com os olhos fitos nos valores 

pretensamente eternos que desviam o artista na procura de uma sutil 

combinação de côres, na pesquisa sensualíssima de uma linha, na 

burilação de uma frase moderníssima, na valorização poética de uma 

palavra misteriosa. (Ibidem, p. 210) 

 

Ao longo do texto também há uma forte presença dos ideais comunistas de 

luta de classes. 

 

Evidentemente as classes dominantes se reservam o direito de ditar os 

cânones de todas as espécies, de espírito e de moral. Especificam o que 

deve ser considerado bem e o que é o mal. Determinam o que é moral e o 

que é imoral. Ora, acontece que o que é determinado, especificado e 

impôsto por essas classes coincide e procura fortalecer as formas 

tradicionais da vida, as quais comprovadamente vêm gerando o 

desequilíbrio e a injustiça. São as leis de economia defendendo o 

capitalismo e as formas de opressão de homens sôbre homens, de grupos 

sôbre grupos. São as formas de religião a serviço da classe burguesa, 

alimentando todos os preconceitos de casta e de raça. Não me refiro aqui 

especialmente à religião predominante no Brasil, nem à religião em si, mas 

indistintamente a tôdas as formas de religião que se põem a serviço de uma 

classe ou de uma raça, em detrimento de outras classes ou outras raças. 

São os cânones que regem a seleção de valores do espírito e da 

inteligência, que uma vez tornados privativos de uma classe, provocam um 

abastardamento nos indivíduos de outras classes que praticam essa coisa 

iníqua que o mundo burguês de pré-guerra cultivava: a ascensão social. A 

ascensão social no mundo burguês e a sua possibilidade são uma das 

defesas mais falsas e mais sutis da burguesia. Realmente os indivíduos que 

sobem na escala social burguesa, não conseguem essa ascensão pelo seu 

valor pessoal e pelo seu trabalho, senão que o fenômeno dessa ascensão 

impõe uma necessária e indispensável rendição aos valores das classes 

mais elevadas. E tanto é assim que êles passam a valorizar 

desmesuradamente os títulos e valores da sua nova situação. De oprimidos 

econômicamente passam a opressores sem perdão. Quem não conhece a 
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história dos que deixaram de vender banana para colecionar falsos 

Tintoretos? (Ibidem, p. 209) 

 

Nota-se ainda, mais que o posicionamento comunista, certa mágoa, quase 

como se tivesse sofrido uma grande traição e, sutilmente, um mea culpa pela 

adesão ao Integralismo. 

 

Desorientação poderia ter havido dez anos atrás, como houve. Tenho receio 

de procurar justificar-me muito pessoalmente, dizendo que houve 

desorientação há dez anos, quando muitos da minha geração participaram 

das experiências mais absurdas e contraditórias, quer levados de roldão em 

fatos políticos que representavam apenas os extertores de uma classe 

magoada e desprestigiada pela classe rival, quer quando, diante do 

ambiente desnorteado e irrequieto tomávamos partido no primeiro grupo 

político, que apareceu organizado em côres salvadoras para esconder a sua 

verdadeira função de tropa de choque da reação. [...] Positivamente, há dez 

anos poderia ter havido desorientação, mas hoje as máscaras caíram e não 

pode mais haver sombra de dúvida para aquêles que querem bem 

enxergar. (Ibidem, p. 211) 

 

E volta à problemática social: 

 

Hoje o problema não se põe mais em têrmos de partido político mas em 

têrmos de atitude não apenas política mas sobretudo social. E esta é uma 

atitude tão vital que abrange os nossos atos mais pequenos, as nossas 

ações mais aparentemente inocentes. Não é possível especificar problemas 

filosóficos ou problemas estéticos, desde que tôda a vida deve estar 

dirigida, e, me parece estar dirigida entre os moços da minha geração 

(enterremos de uma vez os medrosos e os fracos) unicamente para a 

solução dos problemas sociais. Não há uma atitude sequer, filosófica, 

artística, econômica, ou o que quer que seja, que não possa acusar a 

preocupação permanente de solver os referidos problemas. (Ibidem, p. 211) 

 

Sobre a questão social, pode-se dizer que Saia está cobrando uma postura 

dos intelectuais não só crítica, mas também política, ou seja, pró-ativa. A sua maior 

preocupação, e crítica à sua geração, parece ser a falta de comprometimento dos 

intelectuais com as questões sociais. Ou seja, sair da teoria para a prática, ou ainda, 

aliar a teoria à prática. 
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Dentro dessa ordem de idéias haveria lugar para os problemas 

especificamente filosóficos ou estéticos de que fala o esquema fornecido 

por você?
2
 Valeria a pena, no momento, indagar das origens dêsses 

problemas especiais? De fato, desde que o homem viva, ou desde que o 

artista faça arte, surgem os problemas filosóficos e estéticos. O que 

entretanto me parece ser a mais característica desconversa é a discussão 

especiosa dos problemas particularmente filosóficos ou estéticos. Em suma, 

é legítima deserção um moço de hoje fazer filosofia pura ou estética pura. 

 O que deve haver entre os moços, e parece que há, é 

preliminarmente uma atitude de vida contrária àqueles conceitos que 

geraram as sociedades burguesas e capitalistas e conseqüentemente tudo 

que fôr especificamente burguês e capitalista. Dessa atitude de vida 

decorrerão naturalmente as conseqüências nos planos da filosofia, da 

economia, da arte, do espírito, da religião. 

(Ibidem, p. 212) 

 

A última questão de Neme propõe qual seria a solução dos problemas que 

Saia julga existirem e qual deveria ser a postura dessa geração para solucioná-los. E 

Saia responde: 

 
É preciso pôr em dúvida e analisar. É preciso sobretudo não se deixar levar 

pelo canto das sereias duvidosas. É preciso não deixar escapar nada, não 

desleixar, não se acalmar, mas aumentar cada vez mais a tensão que deve 

preceder a solução do mundo de amanhã. Realmente é êsse estado de 

tensão diante dos aspectos gerais e dos mínimos detalhes que poderá criar 

aquêle ambiente necessário e indispensável para que o mundo de amanhã 

não permaneça nas mesmas bases injustas do mundo de pré-guerra. Êsse 

estado de tensão pode ser praticado pelo profissional, pelo artista, pelo 

literato, por qualquer um. Mais do que de um indivíduo em particular êsse 

estado deve ser coletivo, pois as soluções devem atender às coletividades e 

não a pessoas, classes ou grupos. Em suma, nesta guerra, o que há a fazer 

é ser antifascista até o dia em que não houver no mundo nem sombra de 

fascismo, com camisas ou sem camisas. 

 Acredito também que esta geração, para se exercer no mundo, 

precisa conquistar sem demora pelo menos as quatro liberdades essenciais 

de que fala o presidente Roosevelt, além da igualdade absoluta de direitos, 

sem distinção de classe, crença, origem, côr e idéias. 

(Ibidem, p. 213) 

                                            
2
 Aqui Saia se refere à terceira questão do formulário de Mário Neme: “Quais os problemas estéticos 

e filosóficos que preocupam a geração de hoje? Qual a origem dêsses problemas? Como deve ser 
encarado o problema da estética, e o que está por ser feito nesse particular?” 
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Neste trecho reaparecem o pensamento comunista e a mágoa do 

integralismo. Saia finaliza deixando bastante claro o quanto as questões trazidas 

com a II Guerra Mundial o afetaram, ao citar o discurso de posse do terceiro 

mandato do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, que se tornou 

conhecido como um manifesto anti-totalitário3. 

Por fim, o texto mostra uma afinidade entre Mário de Andrade e Saia. A idéia 

de que a arte deve representar as angústias da época, do tempo, do local em que o 

artista atua é muito presente em Saia como foi em Mário. E nota-se também 

oposição a uma postura de Mário. Em depoimento a Cavalheiro4, Mário diz: 

 

E eu que sempre me pensei, me senti mesmo sadiamente banhado de amor 

humano, chego no declínio da vida à convicção de que faltou humanidade 

em mim. Meu aristocracismo me puniu. Minhas intenções me enganaram. 

Vítima do meu individualismo, procuro em vão nas minhas obras, e também 

nas de muitos companheiros, uma paixão mais temporânea, uma dor mais 

viril da vida. Não tem. Tem mas é uma antiquada ausência de realidade em 

muitos de nós. [...] Estava certo, em princípio. O engano é que nos pusemos 

combatendo lençóis superficiais de fantasmas. Deveríamos ter inundado a 

caducidade utilitária do nosso discurso, de maior angústia do tempo, de 

maior revolta contra a vida como está. Em vez: fomos quebrar vidros de 

janelas, discutir modas de passeio, ou cutucar os valores eternos, ou saciar 

nossa curiosidade na cultura. (Mário de Andrade apud MOTA, 1994, p. 107-

108) 

 

O depoimento de Saia o coloca em caminho oposto, valorizando a 

coletividade e o engajamento social. Note que esta oposição não é de forma alguma 

uma ruptura. É antes, um aprendiz que busca superar o mestre. 

 

 

 

 

                                            
3
 O discurso foi proferido em 6 de janeiro de 1941 e falava de um futuro pós-guerra, que teria como 

base as Quatro Liberdades. A primeira é o direito de palavra e de livre expressão para qualquer 
pessoa do mundo. A segunda é a liberdade de qualquer indivíduo do mundo celebrar Deus a sua 
maneira. A terceira é estar livre das necessidades, significando a liberdade das coisas econômicas, 
assegurando a qualquer nação uma vida saudável e pacífica. E a quarta é estar livre do medo, 
significando a redução dos armamentos a tal ponto que nenhuma nação poderá ameaçar ou cometer 
atos de agressão contra o seu vizinho. 
4
 Testamento de uma Geração. 
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3.2. 

No SPHAN 

 

Quando assume o escritório de São Paulo do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, Mário de Andrade chama Saia para integrar a equipe. O 

primeiro trabalho que desenvolvem no Serviço do Patrimônio é um inventário dos 

edifícios com possível valor de tombamento no Estado de São Paulo. Para este 

trabalho foi chamado também o historiador Nuto Sant’Ana. Mais tarde, verificaram a 

necessidade de um fotógrafo profissional para documentar o trabalho e trouxeram 

Germano Gaeser de São Carlos. Com a vinda de José Bento Ferraz, que trabalhava 

como secretário de Mário de Andrade no Departamento de Cultura, estava formado 

o núcleo técnico do SPHAN em seus primórdios. 

 

O que eu queria pedir a você era elaborar um plano [...], no sentido de 

serem inventariadas tão completamente quanto possível as obras de 

arquitetura com interesse artístico ou histórico existentes em São Paulo. 

Não se trata ainda do tombamento [...]. O que lhe peço é apenas um 

inventário preliminar, com os seguintes dados a respeito de cada edificação 

a relacionar: descrição sumária, histórico breve, autoria da obra (quando for 

possível apurá-la), material empregado na construção (cantaria, taipa ou o 

que for), estado atual de conservação, reforma ou alterações que tiver 

sofrido, reparos urgentes de que precisar, referências bibliográficas que 

existirem a seu respeito e, por fim, documentação fotográfica (esta última 

tão completa quanto possível). (ANDRADE, 1987, p. 125) 

 

A carta cima foi endereçada a Mário de Andrade por Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, diretor do SPHAN. Com a missão definida, Mário, Saia e Nuto passaram a 

fazer antigos caminhos de São Paulo, na busca pelo patrimônio paulista. A falta de 

orientações mais exatas por parte do SPHAN e problemas com liberação de verba 

para execução do serviço dificultaram o começo dos trabalhos. 

 

Estudamos o complexo problema das viagens. Dividimos o Estado em 

zonas vastas e principais, o vale do Paraíba, o caminho do Tietê, litoral sul, 

litoral norte, S. Paulo e arredores. [...] A viagem, [...] tem de ser feita de 

automóvel que matará num dia várias cidades e vilas. (ANDRADE, 1981, 

p.67) 
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No Sábado fiz a primeira viaginha em torno da capital. Perdi tempo que foi 

um horror. Era fatal, primeira viagem. [...] Acabo de receber a autorização 

dos gastos. Outra coisa, me mande uma comunicação o mais legal possível, 

de que sou o assistente técnico. Sem ela ficará difícil de agir. (Ibidem, p. 70) 

 

Sobre as dificuldades no início da atuação do SPHAN, Saia fala a Mário: 

 

Duas coisas: 1) ainda não recebi nenhuma daquelas cartas prometidas 

autorizando colher material pro SPHAN. Os planos de Mboy estão 

terminados e os levarei pro Rio pra semana. E S. Miguel, que o Rodrigo 

também quer com urgência? Si o zelador de lá encrencar não sei como vai 

ser. Tem também o caso de S. Sebastião e V. Bela: o Germano virá pra S. 

Paulo amanhã (pra trazer as cópias da biblioteca) e a gente podia fazer 

aquilo. (17.12.1938, 6294 IEBUSP, grifo do autor) 

 

No inventário entregue ao Serviço, Mário deixa clara sua decepção com o 

lado artístico dos monumentos paulistas. 

 

Cumpre-me ainda lembrar mais uma vez o que já afirmei a V. Exa. 

verbalmente. Não é possível esperar-se de S. Paulo grande coisa com valor 

artístico tradicional. As condições históricas e econômicas deste meu 

Estado, a contínua evasão de Paulistas empreendedores para outras partes 

do Brasil nos sécs. XVII e XVIII, o vertiginoso progresso ocasionado pelo 

café, são as causas principais da nossa miséria artística tradicional. Ou 

ruínas de quanto o progresso rastaqüera não cuidou de conservar, ou 

precariedades duma gente dura e ambiciosa, que menos cuidava de 

delícias que aventura. Se é certo que sobram aos Paulistas mil meios de se 

consolar de sua pobreza artística tradicional: consolação não modifica a 

verdade. (ANDRADE, 1981, p. 80) 

 

O inventário apresentou “mais de quarenta exemplares de edifícios religiosos, 

entre eles a Igreja de São Miguel, em São Paulo; a Capela de Santo Antônio, em 

São Roque; a Matriz de São Luis do Paraitinga e a de Santana do Parnaíba; a 

Capela do Pilar, em Taubaté; pouco mais de uma dezena de casas de cadeia e 

fortes, no litoral; e pouquíssimos exemplares de arquitetura civil, visivelmente menos 

detalhados. Aparecem ainda listados os conjuntos urbanos de Iguape e Cananéia” 

(GONÇALVES, 2004, p. 39). 
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26. Mário de Andrade, no sítio Santo Antônio. 

 

Vale aqui um parêntese para evidenciar qual era a orientação teórica dos 

técnicos do SPHAN neste momento de formação. Como princípio geral, deveria ser 

utilizada a Carta de Atenas (1931). Esse pensamento era reiterado por Rodrigo Melo 

Franco de Andrade e Lucio Costa, que dizia que as restaurações deveriam se limitar: 

 

Ao estritamente necessário à conservação dos monumentos ou das peças e 

sua valorização artística, tanto mais assim quanto a experiência nos tem 

mostrado que na maioria dos casos a melhor restauração coincide com a 

maior economia, pois é sempre preferível a preservação consolidada dos 

elementos defeituosos autênticos à respectiva substituição por outros 

refeitos à sua feição. (Costa apud ANDRADE, 1993, p. 121) 
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No entanto, a prática mostra outra coisa. Como a maioria dos edifícios se 

encontrava com várias alterações, acaba-se fazendo obras de maior intervenção na 

tentativa de valorizar o bem tombado, reconstituindo sua feição original. A este 

respeito, Antônio Andrade (1993, p. 121) afirma: 

 

Desfigurações, a maioria, julgadas inaceitáveis, na medida em que 

ocultavam os valores que atribuíam sentido e significado à preservação dos 

monumentos – maculando a imagem que os dignificavam enquanto 

símbolos da legítima produção artística nacional. 

 Tratava-se, pois, de fazer reviver a integridade das formas perdidas, a 

harmonia originária, tanto mais quanto se abominava o gosto que presidiu 

as modificações posteriores, marcado pelo abandono das tradições 

nacionais. 

 

Logo após a realização do inventário, o 4º Distrito do SPHAN começou suas 

ações para recuperação dos bens selecionados. Em 1939 são iniciados os trabalhos 

de restauro do convento de Embu e da igreja de São Miguel Paulista. Para as 

definições de projeto e, depois, para acertos durante a obra, Saia tinha como 

interlocutores os arquitetos Lucio Costa e José de Souza Reis, ambos no Rio de 

Janeiro. Vale lembrar que nesta época Mário de Andrade também estava no Rio, e 

havia deixado o 4º Distrito sob responsabilidade de Saia. Além das conversas com 

Costa e Reis, Saia sempre se reportava a Mário. Sobre as duas obras: 

 

Já mandei o orçamento pra Embu, com umas indicações sobre o processo 

de reforçar a estrutura com vigas e colunas de concreto armado encaixadas 

na taipa. Resta ver si o Sphan toma o processo. Me parece o único viável. 

(carta a Mário de Andrade, 07.03.1939, 6298 IEBUSP) 

 

Aproveito a proximidade pra dar um pulo no Rio onde, no Serviço, terei a ver 

uma porção de coisas, inclusive discutir com o Lucio Costa, Reis e Paulo os 

detalhes pro projeto de restauração da fachada e torre de Embu. [...] Sobre 

o projeto da torre e fachada de Embu o parecer do Lucio Costa (mandado 

em cópia pelo Rodrigo, juntamente com a aprovação do plano e orçamento 

gerais dos trabalhos) diz que eu mesmo devo estudá-lo e faz mais alguns 

palpites sobre como seria a torre, sobre a porta etc. Apesar da confiança 

demonstrada tanto pelo Rodrigo como pelos pareceres do Lucio e do Reis, 

não quero me meter sozinho num projeto de restauração (ainda que apenas 

estudo de recomposição). Penso que o meu ponto de vista prevalecerá (aí 
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esporei ele a V. com todos os detalhes) e não é que me falte confiança em 

mim, acho porém que o trabalho deve ser conversado fartamente aí com o 

pessoal que tem mais traquejo destes trabalhos e com a documentação de 

outras regiões que o Serviço deve possuir. (carta a Mário de Andrade, 

03.04.1939, 6300 IEBUSP) 

 

É interessante notar a importância que Saia dava à conversa entre técnicos. 

Principalmente em um cenário onde praticamente não havia referencial teórico, 

essas conversas tinham valor importantíssimo. 

No projeto para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Embu – SP (1939-

1941), um dos primeiros projetos de Saia no SPHAN, é claro o sistema de troca de 

informações entre os técnicos do Serviço e muito do projeto de restauro foi feito não 

na prancheta, mas no canteiro de obras. O relato a seguir se baseia no artigo de 

Antônio Luiz Dias de Andrade5 (1992) que trata da documentação encontrada no 

arquivo do SPHAN sobre o projeto desta igreja, em suas palavras “muitos aspectos 

da obra foram tratados em discussões pessoais não deixando registro, contudo a 

documentação disponível é suficiente para reconstruir em suas linhas gerais os 

principais problemas surgidos e o encaminhamento de suas respectivas soluções” 

(1992, p. 6). 

O primeiro aspecto da documentação que chama atenção são as longas 

discussões entre Saia e Lucio Costa. Pelas primeiras conversas, nota-se o forte 

trabalho de pesquisa histórica e iconográfica. No caso do telhado da torre sineira da 

igreja de Embu: os vestígios encontrados no local não eram suficientes para 

determinar se o telhado tinha duas ou quatro águas. Segue-se então um intenso 

debate entre Saia e Costa a respeito de projetos similares e da mesma época para 

se tentar concluir qual solução havia sido adotada neste caso6. O impasse se 

resolveu quando Saia recebe um antigo prospecto da Empresa de Colonização Sul 

Paulista sobre o traçado de uma estrada de ferro entre São Paulo e Juquiá, que 

passava por Embu, mostrando ao fundo o telhado de duas águas da torre sineira. 

                                            
5
 O arquiteto Antônio Luiz Dias de Andrade, o Janjão, trabalhou muitos anos com Saia no SPHAN, e 

foi seu sucessor. 
6
 No caso de Embu, os projetos referenciais foram a Capela de São Miguel, a Capela de São João 

Batista e a Igreja de Nossa Senhora da Escada. 
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27. A Igreja, antes das obras de restauro. 

Podemos ver claramente o grau de alteração das 

fachadas frontal e lateral do edifício. 

28. A igreja após a restauração, com as 

características originais do período colonial 

paulista recuperadas. 

 

Há também certo idealismo de arquiteto recém-formado, refletido no projeto 

inicial. A primeira versão propunha reconstituir a igreja tal qual era originalmente, 

incluindo não só a forma, mas também as técnicas construtivas e demolindo todo e 

qualquer vestígio de intervenções posteriores. Nesta etapa de definição do projeto, 

surge a diferenciação entre os conceitos de conservar e restaurar. O restauro, ou 

seja, a “reconstrução” tal qual o original passa a ser empregado nas partes que 

foram brutalmente desfiguradas (como foi o caso da torre). Já a conservação, ou 

seja, a consolidação dos elementos autênticos, passa a ser tomada como critério 

geral. No entanto, este debate não foi concluído de maneira tão simples, tampouco 

deixado de lado após a decisão final. No projeto final encaminhado por Saia, ele 

anexa croquis bastante detalhados dos procedimentos a serem adotados, tanto no 

restauro quanto na conservação, que servem não só como justificativa de suas 

escolhas, mas também como documentos para a obra. 
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29. Croqui do sistema de reforço estrutural da taipa de pilão. 

 

Essa distinção entre restauro e conservação é um dos principais argumentos 

do teórico Camillo Boito (2003). Em carta de Saia enviada a Rodrigo M. F. Andrade, 

sobre a obra de restauro da igreja de São Miguel que foi contemporânea à de Embu, 

fica claro que a teoria de Boito teve reflexos na atuação de Saia e do SPHAN. 

 

Quero agora ter a sua opinião sobre o problema que então surge [...]: 

 1) critério: conservar. Dentro deste critério se deveria continuar o 

custoso e lerdo trabalho de remoção das camadas mais recentes de pintura 

[...]. Esta última (camada mais antiga) seria deixada no estado encontrado, 

apenas se preenchendo as partes perdidas com uma tinta de cor 

aproximada mas de tom neutro. De longe, isto é, arquitetonicamente, o 

conjunto estaria perfeitamente composto e integral. Uma análise fácil  com a 

aproximação do observador revelaria entretanto as partes neutras, isto é, 

perdidas. [...] A vantagem deste critério está em se dispor as coisas de tal 

maneira que, si mais tarde houver uma possibilidade de restauração, no 

local serão encontrados absolutamente todos os detalhes [...]. 

 2) critério: restaurar. Uma vez que se trata de pintura a panos largos 

sem propriamente nenhuma obra de criação [figurativa] a restauração se 

30. Detalhe de caixilharia. 
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resumiria, [...] a repetir a mesma cor no mesmo tom que se encontrou. [...] 

As camadas recentes seriam retiradas com processos menos cuidadosos e 

mais violentos como por exemplo uma lavagem de soda cáustica. 

 [...] Francamente não tenho coragem de, entre os dois critérios 

indicados, dar preferência a um deles; estou positivamente balangando 

entre os dois. Evidentemente o que conserva me parece mais de 

conformidade com o espírito da nossa época, que abandonou o 

imediatamente passado pelo mais antigo, e neste mais antigo sempre 

procura e valoriza predominantemente o autêntico às vezes em prejuízo da 

boa composição [...]. Por exemplo sempre em todos os lugares e épocas se 

reencarnou imagens, mas hoje a gente prefere a imagem bem patinada e 

acha horrível aquela que foi reencarnada. Talvez eu sinta maior simpatia 

também por este ponto de vista, mas francamente, neste caso especial 

muito claro, acho-o em pé de igualdade com o outro. (SAIA, 1940, apud 

GONÇALVES, 2004, p. 167, grifo nosso) 

 

Com o início das obras se inicia uma fase importante: a verificação in loco das 

hipóteses lançadas no projeto e a solução de problemas não previstos. Nesta etapa, 

Saia dá importância a um outro tipo de pesquisa: depoimentos e conversas com 

pessoas que dominam as técnicas em questão ou de antigos moradores, como 

mostra este trecho de carta enviada por Saia, em maio de 1939, ao diretor do 

SPHAN (apud ANDRADE, 1992, p. 9). 

 

Esta parte me parece a mais delicada da restauração projetada. Uma 

comparação entre o gráfico que vai anexo e o já enviado anteriormente 

indicará que foram anulados três vãos: um no segundo pavimento e dois no 

primeiro. Informes de pessoas antigas do lugar justificam isso, pois dizem 

que tais aberturas não existiam e que foram introduzidas na reforma da 

segunda década deste século. Relativamente a esta decisão, assim como 

às outras indicações anotadas no gráfico anexo, penso obter uma 

confirmação, pois consegui indicações sobre quem foi o executor da referida 

reforma e espero poder avistá-lo antes do início das obras. 

 

Aparece também na documentação o princípio do “espírito da época”. O 

arquiteto pode tomar liberdades no projeto, desde que observados os princípios da 

época, os quais cumpria aos arquitetos identificar e respeitar. Este aspecto foi 

acentuado no caso da reconstituição do frontão da igreja, onde “Lucio Costa e Luis 

Saia [estavam], recorrendo ambos às conhecidas técnicas construtivas, 
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empenhados em oferecer aos problemas apresentados pelo caso particular solução 

compatível com as teses que à época vigoravam para explicar a arquitetura 

tradicional em São Paulo” (ANDRADE, 1992, p. 10). 

Toda a documentação, dos projetos e da obra em si, mostra a necessidade 

da adoção de critérios e métodos para a conservação e restauração de bens 

tombados, bem como a falta de material teórico. Além do quadro reduzido de 

técnicos, pouquíssimos tinham qualquer experiência na área e não havia referências 

às quais pudessem recorrer. Deste modo, mostra-se essencial o trabalho de 

documentação desenvolvido na época. Os projetos apresentam uma presença 

sistemática de desenhos e esquemas representando as soluções propostas. E Saia 

não fugiu à regra. 

Em meio a essa documentação, percebe-se também o lado político dos 

modernos. A dedicação e o empenho que movia os técnicos do Serviço refletiam 

uma militância junto ao pensamento progressista, percebida no ataque às 

manifestações que atrapalhassem a arte nacional, sendo o maior alvo dos ataques, 

o estilo eclético. 

 

Uma das tarefas centrais da arquitetura moderna – e talvez do próprio 

homem moderno – é encontrar os termos de convivência da herança 

positiva do passado com as pretensões e falsos valores impostos à 

dignidade humana pelas experiências negativas desse mesmo passado. 

(SAIA, 1977, p. 16) 

 

Outro problema na condução do processo de preservação, que é percebido 

hoje, é a tendência a ver a sociedade brasileira de uma forma homogênea. Carlos 

Lemos afirma que Lucio Costa via o Brasil como um só, sem mostrar preocupação 

com os diferentes processos de desenvolvimento. E diz que “às vezes, o SPHAN 

não passava de uma irrepreensível repartição pública com decisões cariocas; outras 

vezes, não passava de aglomeração de delegacias regionais tomando decisões 

independentes, às escondidas, com medo de que o ‘doutor Lucio ficasse com o nariz 

torcido’” (LEMOS, 1993, p.24), usando a expressão de Saia sobre uma discussão 

com Costa sobre a igreja do Embu. 

Ainda sobre os trabalhos de documentação e pesquisa realizados pelos 

técnicos, cabe lembrar aqui que Saia herdou o minucioso trabalho de investigação 

de Mário de Andrade, pode ser visto em todos os trabalhos de Saia. Além de mestre, 
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Mário de Andrade foi o grande interlocutor de Saia. Após sua breve estada no Rio, 

eles voltam a trabalhar juntos no Patrimônio, em 1941. O escritório do SPHAN, na 

época à rua Marconi, funcionava como ponto de encontro de intelectuais, como 

Sérgio Buarque de Holanda, e de estudantes de arquitetura, graças à figura de 

Mário de Andrade. 

Com a morte de Mário, Saia perdeu não só um grande amigo, mas a pessoa 

com quem discutia teorias, conceitos. Para preencher esta lacuna, Saia intensifica 

conversas com os técnicos responsáveis por outras regionais, em especial com 

Airton Carvalho, de Recife, e Sylvio de Vasconcellos, de Belo Horizonte. Lucio Costa 

continua presente: como chefe do departamento de tombamentos do SPHAN, 

mantém um diálogo constante com Saia. Neste período entre ditaduras, Saia amplia 

sua atuação para os campos da educação, da cultura e do urbanismo: esse assunto 

será discutido no próximo capítulo. 

 

° ° ° 

Em 1943, é publicado Brazil Builds. Este trabalho norte-americano, 

desenvolvido em parceria com brasileiros, foi feito com a intenção de divulgar a 

arquitetura do Brasil na América. Nesse sentido, foram selecionadas as obras mais 

representativas do país. O levantamento foi acompanhado pelo SPHAN e mostra 

claramente a valorização do período colonial como representante da verdadeira 

arquitetura brasileira. 

A obra trata do período de 1652 a 1942 e tem como subtítulo architecture new 

and old. Na introdução, cita o acompanhamento do SPHAN em Ouro Preto, Salvador 

e Recife. Sobre São Paulo, agradecimentos a Paulo Duarte, sem menções ao 

Serviço do Patrimônio. Em seguida, um mapa apresenta as cidades visitadas e 

indicada uma lista com os edifícios selecionados. Essa lista se divide em “edifícios 

antigos” e “edifícios modernos”, sendo os últimos separados por tipologia e função. 

Cada um desses itens dá origem a um capítulo, que tem um texto introdutório e 

depois os edifícios, com localização, plantas e fotografias. Edificações paulistas só 

aparecem na lista “moderna”7. 

                                            
7
 A saber, duas séries temáticas “casas em São Paulo” e “apartamentos”, o edifício Esther, a 

Biblioteca Municipal, a sede do Instituto Sapientiae, o Liceu industrial e as residências Arnstein e 
Frontini. 
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Na introdução aos “edifícios antigos”, é apresentada uma breve história do 

Brasil, começando em 1520. Nesse trecho, São Paulo é citado como um Estado que 

derrubou florestas para plantar café e cana de açúcar e que construiu diversos 

armazéns para depositar essa produção. Em seqüência a esse histórico, apresenta 

o SPHAN, como órgão que barrou a “onda demolidora, conseqüência da febre de 

construções” (GOODWIN, 1943, p. 24) e possibilitou a preservação de “alguns dos 

mais importantes monumentos desse passado esplêndido” (Ibidem, p. 24). 

A ausência de exemplares de São Paulo e o salto do período colonial para o 

modernismo mostram duas convicções claras do SPHAN. A primeira, que os 

monumentos de São Paulo eram realmente representantes menores do período 

colonial. Daí se entende a insistência com que Saia justifica a diferença entre os 

bens paulistas e mineiros8. A segunda é a idéia de que é exclusivamente o período 

colonial que representa as origens da arquitetura brasileira. 

 

° ° ° 

Em todos os projetos de Saia no SPHAN pode-se apreender algo da visão 

que ele tinha do patrimônio9. Nesse sentido, ressalta-se aqui o processo do restauro 

da Casa de Câmara e Cadeira de Atibaia (1958-1961). Este foi um projeto bastante 

polêmico, pelo alto grau de intervenção que o bem sofreu, e emblemático, pois o seu 

tombamento foi um dos primeiros casos de movimento popular em prol da 

preservação de um bem. A Casa não havia sido incluída no inventário original de 

Mário de Andrade e Luis Saia e tampouco é citada no estudo de Paulo Thedim 

Barreto sobre Casas de Câmara e Cadeia10. No entanto, após a manifestação dos 

moradores de Atibaia, que foi fortemente apoiada pela imprensa em 1955, opta-se 

pelo tombamento. E nesse ponto surge a primeira contradição: pelo parecer de Saia, 

o edifício apresentava várias alterações, resultado de anos de sucessivas reformas. 

Já o parecer de Edgar Jacintho da Silva11, considerava o edifício representativo da 

primeira metade do século XIX e estaria conservado em seu exterior. O parecer final 

de Lucio Costa apresenta o edifício como tendo alto valor histórico (mas não 

                                            
8
 Esse aspecto será visto adiante, na análise de Morada Paulista. 

9
 O propósito deste trabalho não é analisar esses projetos, no entanto, na intenção de mostrar um 

pouco de sua rotina e metodologia de trabalho, serão apresentados, parcialmente, alguns casos. 
10

 BARRETO, Paulo Thedim. Casas de Câmara e Cadeira. Revista do Patrimônio, Rio de Janeiro, 
n.11, 1947. 
11

 Junto com Paulo Thedim Barreto, formaram a dupla de arquitetos que acompanharam diretamente 
o projeto do Rio de Janeiro. Supervisionando todo o processo estava Lucio Costa. 
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artístico) e poderia “ser considerado, na espécie, exemplar excepcional do período 

em causa” (Lucio Costa apud GONÇALVES, 2004, p. 113). O edifício apresentava 

elementos de inspiração neoclássica, que foram completamente removidos no 

projeto de Saia. Não é objetivo deste trabalho analisar o projeto12, mas ele se torna 

significativo pela carga ideológica que carrega. 

A polêmica em torno do projeto de Saia começa com um pedido de 

esclarecimento por parte de Paulo Thedim Barreto (apud GONÇALVES, 2004, p. 

111): 

 

Já agora, a simples documentação fotográfica dos trabalhos empreendidos, 

pelas qual verifica-se que até o símbolo comunitário, a sineira, foi destruído, 

não nos permite concluir pela justeza das razões que tornaram ‘notável a 

modificação na fisionomia plástica do edifício, que passou a ser mais 

severo mediante a limpeza procedida’, como escreveu o Dr. Saia, a quem 

se deve pedir memória justificativa dos trabalhos que alteraram, 

fundamentalmente, a aparência do edifício. 

 

 
31. Fachada da Casa de Câmara e Cadeia de Atibaia, antes do restauro. 

 

                                            
12

 Cf. ANDRADE, 1993 e GONÇALVES, 2004. 



Luis Saia + patrimônio: Tradição 

 

97 

 
32. Croqui de Saia para a Casa de Câmara e Cadeia de Atibaia (executado). 

 

A partir de então, segue-se uma série de visitas ao local e conversas que 

resultam em um relatório de Saia (1961, apud GONÇALVES, 2004, p. 119, grifo 

nosso), justificando o projeto. 

 

[...] A primeira distinção, válida para todos os períodos da arquitetura 

tradicional de São Paulo, denuncia uma diferença considerável, na técnica 

e no tratamento plástico, entre o que se fazia no litoral e o que caracteriza a 

construção serra acima. [...] 

 Isto posto, consideremos a Casa de Câmara e Cadeia de Atibaia, 

seu projeto, como da Casa de Câmara e Cadeia de Santos, tem uma 

procedência erudita. [...] A posição do Dr. Barreto reconhece isto, 

imputando, de modo falho, ao que parece, algumas soluções que ele 

chama de segundo período e que seriam melhormente caracterizadas, 

segundo o seu próprio esquema, numa fase final e bem recente. A sineira, 

por exemplo, pela sua época, caracterizada pela parede de meio tijolo, 

pelas bitolas comerciais do madeirame e também pelo próprio desenho 

canhestro, positivamente não se afigura símbolo comunitário senão um 

dispositivo tão pretensioso como o entablamento, a gola e os demais 

tratamento superficiais realizados, tudo leva a acreditar, ao tempo dos 

gradis de ferro das varandas. A identidade da bitola do material e 

tratamento deste gradis com outros, datados do ultimo decênio do século 

passado [XIX], e ainda existentes em construções residenciais da cidade 

assegura-lhe uma precaríssima ancienidade. A solução, alvitrada pelo dr. 

Barreto, de beiral balanceado sobre cornija, nunca no planalto paulista, pelo 

menos como legitimidade tradicional. 
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Fica claro, pois, que Saia procurou resgatar os elementos da arquitetura 

tradicional de São Paulo no edifício em questão. Dessa forma, remete a Viollet le 

Duc, quando este diz que restaurar o edifício seria recuperá-lo em um estado 

completo, que pode nunca ter existido13. Se por um lado, Saia agiu contra a 

orientação geral do SPHAN de se privilegiar a conservação, por outro, Saia foi de 

encontro à idéia maior do IPHAN: a de recuperar os verdadeiros exemplares 

nacionais. Idéia que será reafirmada no encerramento da discussão sobre o projeto, 

com a anuência final de Lucio Costa14. 

 

Confrontadas as informações obtidas na documentação aos argumentos 

utilizados na defesa das soluções oferecidas para a reconstituição da forma 

que se desejava original, verificamos o quanto se distanciou da realidade 

histórica em favor de uma interpretação decorrente de uma idéia. A idéia da 

arquitetura tradicional paulista, a qual cumpria fazer preponderar entre 

todos os edifícios escolhidos como testemunhos. (ANDRADE, 1993, p.153) 

 

° ° ° 

A maior referência cultural da DPHAN continuava sendo a França, cuja 

inspiração surge entre nós desde a criação das Inspetorias de Monumentos. Em 

1960, a visita de Michel Parent, então inspetor geral do patrimônio francês, mostra o 

prestígio das obras executadas pelo Serviço. Parent as elogia por mostrarem uma 

unidade no tratamento do bem, tornando possível identificar o que havia sido feito 

pelo Patrimônio. Essa coesão só foi possível por conta da unidade encontrada em 

seu corpo técnico, e isso ocorreu graças à liderança de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade15. Sua saída, em 1967, anuncia o declínio do Patrimônio. Já nesta época, a 

equipe do órgão estava muito reduzida, considerando-se os processos que deveriam 

ser analisados. Neste período também a função da DPHAN se altera: antes a 

Diretoria do Patrimônio tinha equipe própria para execução de obras. A partir desta 

                                            
13

 No original, “c’est le rétablir dans un état complet qui n’avoir jamais existé à un moment donné”. 
14

 “As justificativas apresentadas pelo arquiteto Luis Saia não mereceram contestação, prosseguindo 
as obras em obediência àquelas teses. [...] Edgard Jacintho deixou um registro lacônico, lamentando 
‘o desfiguramento consumado neste monumento tombado como expoente de transição da arquitetura 
do século XIX’”. (ANDRADE, 1993, p. 148) 
15

 Apesar disso, houve momentos em que as diretorias regionais tinham que tomar atitudes isoladas. 
Ou seja, essa unidade se dá mais pelo período de formação do SPHAN e pelo fato de seus 
colaboradores terem uma visão de mundo bastante similar, do que por uma política sistemática do 
órgão de buscar tal unidade. 
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data, todos os serviços passam a ser terceirizados ou deixados a cargo do 

proprietário. Com isso, o órgão passa a ser mais fiscalizador do que agente. 

Sob o impacto dessas mudanças, Saia escreveu, em 1972, no aniversário de 

35 anos do IPHAN16, um artigo em que fazia um balanço desses anos iniciais, mas o 

texto só foi publicado em 1977 (sem revisão). Nele aparece o termo “fase heróica”, 

que veio designar o período em que o IPHAN se consolidou como órgão de 

preservação de renome internacional, mesmo que com poucos funcionários, 

nenhuma referência prévia para embasar os primeiros trabalhos e várias 

turbulências políticas. Segundo Saia, Rodrigo Melo Franco de Andrade foi primordial 

para o êxito do IPHAN. 

 

Os primeiros trintas anos do IPHAN (primitivamente SPHAN e depois 

DPHAN) foram consumidos nessa fase heróica e nenhuma homenagem a 

Rodrigo M. F. de Andrade será suficiente e completa se lhe preste, 

tamanho foi sei esforço e tão importantes os resultados que alcançou, 

principalmente em confronto com a pouquidão de numerário e a escassez 

de gente com que pode contar. (SAIA, 1977, p. 17) 

 

No artigo, Saia fala dos principais nomes do Serviço e dos principais feitos; 

das parcerias feitas para viabilização das obras; dos acertos e dos erros. E termina 

apontando três problemas. O primeiro, a falta de pessoal qualificado, agravado pela 

baixa remuneração do quadro técnico do Patrimônio, que afastava profissionais mais 

experientes. Outro caso era o do controle de comércio de arte antiga. Esta questão 

foi, segundo Saia, provocada pelo próprio IPHAN: a valorização das peças através 

do tombamento e dos artigos publicados na Revista do Patrimônio aumentou 

consideravelmente o interesse de comerciantes de arte e colecionadores. Por fim, a 

necessidade do tombamento de paisagens. E cita como exemplo da exceção, um 

projeto feito em São Paulo: o inventário das sedes de fazenda, feito pelo IPHAN em 

parceria com o CONDEPHAAT. 

 

 

 

 

 

                                            
16

 Desde 1970 a Diretoria do PHAN passa a ser Instituto. 
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° ° ° 

O principal meio de divulgação das pesquisas e das ações realizadas pelo 

Serviço do Patrimônio era a Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(RPHAN), que teve Saia como um de seus colaboradores. 

Os primeiros números da revista mostram a busca pelo patrimônio 

verdadeiramente nacional. Neles está exposta a metodologia criada pelo Serviço do 

Patrimônio, ou melhor dizendo, por Rodrigo Melo Franco de Andrade, para criar 

material teórico sobre esse patrimônio brasileiro. Isso porque a grande dificuldade 

encontrada no começo da atuação do SPHAN foi justamente a falta de um 

interlocutor para discussões acerca do patrimônio. Todos os técnicos conheciam as 

teorias européias, mas como se adequar às especificidades brasileiras? Isso criou 

um intercâmbio constante entre os técnicos, que eram incentivados a publicar suas 

pesquisas. 

Ao longo dos 38 anos em que trabalhou no SPHAN, Saia sempre foi uma 

pessoa procurada como referência em assuntos sobre o trato do patrimônio. Alunos 

de Arquitetura e profissionais iam a seu encontro procurando informações, 

sugestões ou atrás simplesmente de uma boa discussão. Mesmo com todo 

conhecimento que juntou em sua carreira, Saia, infelizmente, publicou pouco. 

 

Então, o Saia era detentor de uma soma de informações empíricas, 

principalmente, sobre arquitetura, um pouco também de estatuária, de 

iconografia, que é difícil encontrar alguém que tenha a mesma qualidade e o 

mesmo volume. Agora, como era essencialmente uma pessoa, um homem 

de ação, então ele publicou muito pouco. E publicou inclusive forçado 

porque não era a dele. Não, ele gostava mesmo dessa atividade de campo, 

levantamentos e projetos e coisas desse tipo. Nada de ficar numa poltrona e 

uma mesa, escrevendo. Mas era de uma erudição... muito grande. (Ulpiano 

T. B. de Meneses, em entrevista à autora, 09.09.2005) 

 

Na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, publicou somente 

dois artigos: o primeiro em 1939, sobre alpendres nas capelas brasileiras, e outro em 

1944, sobre arquitetura rural paulista. Após esses dois artigos, a RPHAN só 

publicará outro artigo de Saia em um número especial de 1997, comemorando os 60 

anos do SPHAN, com a reedição do estudo de 1939. Influência de Mário de 

Andrade? Talvez... Independente disso, ele publica vários artigos importantes em 
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diversos veículos, até o fim da carreira, mas não novamente na revista oficial do 

SPHAN. 

Seu primeiro artigo na RPHAN, “O alpendre nas capelas brasileiras”, mostra 

as várias tipologias dessa parte da edificação, bem como suas possíveis origens. 

Aqui a busca das origens pode ser entendida como uma tentativa de compreensão 

do nacional pela via da miscigenação. Nesse sentido, Saia usa como exemplo a 

arquitetura popular que “por ser mesmo popular, fixa mais claramente os problemas 

da arquitetura tradicional” (SAIA, 1939, p. 236). E utiliza exemplos colhidos em sua 

viagem ao Nordeste, com a Missão de Pesquisas Folclóricas. 

 

33. Ilustrações de Saia como exemplo dos diversos tipos de alpendre. 
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Saia inicia o artigo falando qual a relevância de se estudar os alpendres. 

 

Venho verificando que, em arquitetura, quando um costume entra em 

mestiçamento, se acontece, ainda que por acaso, estar ligado a 

determinado detalhe de construção, este o acompanha sempre, levando 

consigo as soluções técnicas que lhe são próprias. (Ibidem, p. 235) 

 

Ao longo do texto, Saia cita diversos exemplos do uso de soluções 

alpendradas em edifícios religiosos desde as antigas basílicas romanas. E vai 

alterando exemplos de Milão, Roma, Salamanca, Coimbra com casos do sertão da 

Paraíba e Pernambuco e do interior e litoral de São Paulo. Desta forma, Saia busca 

comprovar a influência ibérica nas edificações brasileiras. 

 

Enquanto as diferenças de técnica de fatura separam fortemente os dois 

tipos de alpendre (residencial e religioso), pode-se encontrar na península 

ibérica a mesma solução tradicional de colocar alpendres na fachada das 

capelas, indicando que o uso desta arquitetura, no Brasil, seria melhor 

explicado, se a atribuíssemos diretamente à influência de tradição ibérica. 

Colaborando nesta hipótese, não se deve esquecer que muitos planos 

jesuíticos para aldeias e missões traziam igrejas alpendradas. (Ibidem, 

p.246) 

 

Na sua argumentação Saia utiliza: croquis; a descrição dos edifícios, incluindo 

tipologias, materiais e técnicas construtivas; trabalhos publicados sobre o assunto e 

aspectos sociais do uso dessas instalações. Os dois primeiros itens podem ser 

considerados indispensáveis em um trabalho de arquiteto e sobre arquitetura. O 

terceiro também. Porém ele se torna relevante neste caso devido à dificuldade em 

se encontrar fontes secundárias que tratassem da arquitetura brasileira. Saia chega 

a pedir indicações a Mário de Andrade, em carta de 4 de novembro de 1938. 

 

Sei que existe um trabalho parece que norte-americano ou inglês estudando 

as relações entre técnica e cultura (parece que sobre mudanças de técnica 

quando há mestiçamento de cultura) nos povos primitivos. Não lembro 

aonde vi isso porque já faz tempo. V. poderá me contar alguma coisa a 

respeito? (6291, IEBUSP) 
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A bibliografia que Saia utiliza mostra essa escassez de estudos sobre casos 

brasileiros. Como fonte de arquitetura local, Saia utiliza autores europeus17. Utiliza 

também o Voyage pittoresque en Amerique (Brésil), de Koster (1846), que é um 

trabalho feito nos moldes dos diários de viagem de europeus que vinham ao Brasil 

em busca das peculiaridades e curiosidades dos trópicos. Agora, as fontes 

brasileiras. Primeiro, Antonil18. O trabalho do padre jesuíta é um dos mais 

importantes sobre a economia colonial no Brasil. O Casa-grande & Senzala e 

Nordeste, de Gilberto Freyre, já eram considerados clássicos na época e tinha 

importância maior ainda para os técnicos do SPHAN, pois traziam, além da teoria da 

mestiçagem, informações sobre a forma de morar no Nordeste. 

E foi justamente o Casa-grande & Senzala de Freyre que motivou Saia a 

escrever este artigo. Baseado nos estudos que fazia à época para o restauro das 

capelas de São Miguel (em São Miguel Paulista) e Santo Antônio (em São Roque), 

ambas alpendradas, Saia não aceitou a explicação de Freyre de que os alpendres 

das capelas brasileiras teriam surgido dos copiares das residências rurais da elite. A 

primeira versão do texto apontava claramente que o artigo seria uma resposta à 

Freyre. No entanto, ao submetê-lo a Rodrigo, este achou por bem não apresentá-lo 

como uma crítica direta: 

 

[...] Tomarei a liberdade de retirar do seu trabalho a feição que ele tinha 

originalmente de retificação a um ponto de vista do Gilberto Freyre. Isso, por 

duas razões: 1) porque as considerações que V. faz, apoiado em 

observações e pesquisas pessoais, assim como em profusa bibliografia, têm 

um alcance que excede ao caráter de uma simples retificação ao palpite 

gilberiano; 2) porque, tendo aparecido ultimamente várias críticas 

pejorativas aos livros de Gilberto (sobretudo um artigo muito pretensioso de 

José Mariano publicado no Jornal do Commércio de domingo passado), 

parecerá talvez inamistoso acrescentar neste momento o número de 

impugnadores da obra desse nosso companheiro. 

 Por esses motivos, caso V. não tenha nada a opor à liberdade que 

tomo, farei algumas ligeiras alterações no seu artigo excelente. (carta de 

Rodrigo M. F. Andrade a Luis Saia, 24.10.1939, apud ANDRADE, 1997, 

p.69) 

 

                                            
17

 A arquitetura religiosa na Edade Média, de Augusto Fuschini (1904); Degli stili nell’architettura, de 
Anchinti (sem data) e Historia del Arte hispano-americano, de Miguel Solá (1935). 
18

 Cultura e opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, de 1711. 
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A última fonte de Saia é o jornalista paulista Belmonte, e seu No tempo dos 

Bandeirantes, de 1939. Esta obra também vem com uma crítica19, desta vez no 

próprio artigo: 

 

Não interessa estudar aqui se os croquis merecem o título de 

documentação (o que sou obrigado a por em dúvida, pois o autor, 

desenhista, faz o alpendre da igreja de S. Miguel fugir 

antiarquitetonicamente da fachada do edifício), mas não posso por em 

dúvida a documentação bibliográfica sobre a qual se baseou o autor do 

livro. (SAIA, 1939, p. 248) 

 

O quarto item utilizado na argumentação de Saia (aspectos sociais), confere 

ao trabalho uma maior seriedade no trato do assunto. Saia vê a arquitetura como 

resultado dos usos que a sociedade lhe confere. Desta forma, entende que não é 

possível compreender a arquitetura sem considerar a época para a qual foi 

construída. Assim como seu inverso: não é possível obter uma arquitetura adequada 

se o autor do projeto não estiver ciente de seu tempo. 

 

Em segundo lugar, a escolha do exemplo da basílica serve para indicar um 

fato que me parece de extrema importância para o estudo do alpendre nas 

capelas: o acesso ao templo proibido a determinadas classes ou, melhor, a 

pessoas em determinadas condições. É evidentemente uma razão que 

justifica a construção do alpendre. E no Brasil este é um costume que ficou 

de pé. Os participantes de certas dansas populares, congos, etc., não 

teriam acesso à igreja. Koster conta que a coroação de um rei negro foi feita 

pelo padre, mas na porta da igreja. [...] Pesquisando o folclore nordestino, 

verifiquei em Pombal, no Estado da Paraíba, que os dansantes do que lá 

chamam ‘Reis de Congo’ não entravam na igreja. Depois de terem ido, em 

formatura de alas, buscar o padre, para acompanhá-lo até à igreja, 

deixavam-no à porta, esperando fora que terminasse a cerimônia religiosa 

para novamente acompanhá-lo até à sua residência. (Ibidem, p. 240) 

 

Após apresentar uma série de exemplos, com características diversas, Saia 

define quatro aspectos comuns, que podem caracterizar os alpendres como 

conjuntos. 

 

                                            
19

 Com esta crítica, Saia levanta uma questão que será abordada por Choay (2001): a da 
autenticidade do documento histórico, em especial de desenhos. 
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Procurando classificar estes alpendres relativamente à solução dada à 

cobertura, pilares de sustentação, guarda-corpo e piso, verifica-se o 

seguinte: a) o piso é sempre alteado, exceção feita dos exemplos citados de 

capelas romeiras; b) os pilares são sistematicamente de alvenaria; c) há 

relativa variedade de tipos de guarda-corpos [...]. Os dois exemplos de 

capelas romeiras não apresentam guarda-corpo; d) nota-se regionalização 

mais precisa quanto ao tipo de cobertura: do Estado do Rio para o Norte 

surge sistematicamente o telhado de três águas, do Estado do Rio para o 

Sul, a cobertura é de uma só água (bico de pato). (Ibidem, p. 243-244) 

 

Essa busca de sistematização, de periodização e de regionalização é 

constante no trabalho de Saia. É constante também esse cuidado com detalhes 

arquitetônicos e de técnica construtiva. Outro aspecto a notar, não no artigo em si, 

mas nos “bastidores”, é o intercâmbio de informações dentro do quadro técnico do 

SPHAN. Como apontado anteriormente, a falta de informações sobre a arquitetura 

colonial brasileira, leva a uma pesquisa intensa entre os técnicos, que conversavam 

muito entre si, buscando validar suas hipóteses. Em carta a Mário de Andrade, de 19 

de abril de 1939, Saia diz: 

 

Acho que vou reforçar fortemente o artigo com a nova argumentação 

fornecida por V. e mais por outras indicações encontradas por mim. O Lucio 

Costa também me forneceu uma referência ótima, sobretudo por causa do 

aspecto cronológico: uma igreja com alpendre no E. Santo, no ano de 1562. 

(6301 IEBUSP) 
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3.3. 

No livro Morada Paulista 

 

O livro de Luis Saia vale pelo estudo e pela denúncia. É a 

reflexão de arquiteto bem preparado para o seu ofício e de 

perspectiva abrangente: não se restringiu a projetar e construir, 

mas tentou o entendimento pleno do campo em que trabalhou, 

de modo que fez estudos de História e Geografia, tentando 

captar em um todo o objeto de seus cuidados. 

(Francisco Iglêsias, 1973) 

 

O livro Morada Paulista, de 1972, é a principal obra de Saia. Considerada 

ainda hoje um dos principais trabalhos sobre a ocupação do Estado de São Paulo e 

sobre a arquitetura paulista, figura na bibliografia de obras importantes sobre a 

história da arquitetura brasileira. A obra reúne alguns trabalhos de Saia, escritos 

entre 1944 e 1963, que o próprio autor apresenta na introdução do volume. Aqui 

serão relacionados os trabalhos que compõe a obra e a idéia principal contida em 

cada um deles. É importante ressaltar que o objetivo aqui não é fazer uma análise 

minuciosa de cada estudo, mas sim perceber a forma como o conhecimento contido 

em cada artigo se relaciona à visão maior que Saia tinha de sua prática profissional. 

O livro foi dividido em duas partes: Notas sobre a Evolução da Morada 

Paulista e Notas Relacionadas com a Tectônica Demográfica de São Paulo. A 

primeira parte reúne onze artigos e a segunda, três. 

O primeiro artigo a ser comentado é “Quadro Geral dos Monumentos 

Paulistas”. É a transcrição de uma palestra de Saia20, que tinha a intenção de 

divulgar os esforços para a preservação do patrimônio histórico e artístico em São 

Paulo. Portanto, não se refere exclusivamente a casos residenciais. O artigo 

estabelece uma periodização da colonização e formação do Estado de São Paulo, 

baseado em aspectos regionais e apresenta brevemente os exemplares 

arquitetônicos mais representativos de cada um. Pois, “para o estudo, apreciação e 

consideração dos monumentos paulistas da história e da arte, não podemos aceitar 

os critérios e padrões armados para sustentar esquemas de formação histórico-

sócio-econômica totalmente diversos daqueles que assistiram ao nosso passado 

                                            
20

 Sem referência de data. 
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regional” (SAIA, 1972, p. 23). Saia então vai buscar as “teses que caracterizaram a 

formação paulista, para o que procuramos determinar os sucessivos períodos da 

colonização na sua expressão regional” (Ibidem, p. 25). A seguir, um resumo dos 

oitos períodos propostos por Saia. 

│1500-1554│ É o período da tese da exploração mercantilista, quando 

ocorreu a instalação européia no litoral paulista. O principal remanescente 

arquitetônico do período é o engenho São Jorge dos Erasmos (Santos-SP). 

│1554-1611│ Aqui aparece a tese da mestiçagem, com a união de colono e 

índios, buscando uma ampliação territorial. Deste período não restou nenhum 

remanescente, devido à alta mobilidade e ao uso das técnicas indígenas, que é 

construída para ser destruída com o tempo. 

│1611-1727│ É o ciclo das Bandeiras, associado às ordens religiosas. 

Começa a instalação de novos núcleos populacionais em círculos concêntricos e 

sucessivamente afastados de Piratininga. Como exemplos, as habitações das 

classes dirigentes paulistas do século XVII e começo do XVIII. 

│1727-1765│ Aqui surge o “fenômeno de circunstância”. Como os caminhos 

de São Paulo estavam bloqueados devido à necessidade de controle de acesso às 

Minas Gerais (ciclo do ouro), o Estado paulista se esvazia. Como conseqüência, não 

há atividade econômica o suficiente que possa dar ao período uma individualidade 

definida e própria. 

│1765-1834│ É o novo ciclo de expansão. Com a vinda do Morgado de 

Mateus, o Estado se “enche de gente” novamente. No entanto, a ocupação paulista 

não representava um empenho do governo em instalar bem suas vilas. Além disso, 

São Paulo não tem a fartura dada pelo ouro, pelo contrário, era uma população 

pobre, que lutava para superar a ausência de “vida coletiva”. Daí a diferença gritante 

entre a arquitetura do século XVIII mineira e paulista. Nesta época, destacaram-se 

os edifícios destinados a albergar as tropas e viajantes, que se localizavam nas 

saídas das cidades e sedes de fazenda. 

│1834-1929│ O ciclo do café vem atrelado à instituição do binário urbano-

rural. Durante o período, a população do Estado passa de 330 mil para 6 milhões, 

sendo um dos fatores desse salto a imigração. A conquista territorial se dá por faixas 

sucessivas, com as cidades e as redes ferroviárias se distribuindo ao longo dos 

espigões e com uma rede viária dendrítica. As cidades crescem em uma soma 

desordenada de reticulados parciais, como uma versão distorcida do reticulado 
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hipodâmico21, usando elementos naturais como limites. Por fim, neste período se dá 

um tratamento artesanal aos problemas técnicos, como solução de equipamentos 

condicionados às formas de implantação urbana, monopólio dos serviços públicos e 

importação de estilos. 

│1929-1945│ É a metropolização de São Paulo. Os principais fatos do 

período foram a policultura (em oposição à monocultura do café); a transformação 

das estruturas urbanas e a superação do reticulado hipodâmico; a organização dos 

serviços público e, por fim, a industrialização. 

│1945-hoje (1972)│ O último período é o da industrialização e da montagem 

de uma nova estrutura econômico-social. Assim, tem-se a implantação de um 

sistema industrial a partir da base metropolitana; a complementação do esquema 

viário; o zoneamento funcional; o tratamento tecnológico do equipamento urbano e 

regional e o planejamento urbano e regional. 

Esta periodização será adotada nos trabalhos de Saia22, em especial no 

conjunto de artigos publicados na revista Acrópole entre 1955 e 1956, que integram 

este livro e serão apresentados adiante. 

O segundo artigo apresentado é “Notas sobre a Arquitetura Rural Paulista do 

Segundo Século”, que foi publicado originalmente na Revista do Patrimônio, em 

1944, e visava fundamentar os tombamentos do SPHAN no Estado. Saia destaca 

novamente a diferença entre o patrimônio paulista e o mineiro. 

 

Tais moradas não estavam, em que pese a sua importância como 

documentos da vida e da arquitetura brasileiras, consagradas pelos estudo 

especializados. Pesquisadores e estudiosos – Norfini, Wasth Rodrigues, 

Ricardo Severo, etc. – atraídos pelas sobrevivências da modenatura 

clássica que emolduravam as construções litorâneas e mineiras, nunca 

chegaram a dar o devido valor a estas construções de terra e madeira que 

documentavam, em torno de São Paulo, um dos capítulos mais vivos e 

decisivos da formação regional. (SAIA, 1972, p. 8-9) 

 

 

                                            
21

 Do arquiteto grego Hipodamus. 
22

 Devido a sua abrangência, essa divisão passa a ser adotada também por outros pesquisadores. 
Richard M. Morse é um dos que se valem dos estudos de Saia, como aparece em seu livro de 1954 
(p. 10):” Se este estudo tem um ponto de vista, devo-o à riqueza de conhecimentos e idéias que meus 
amigos brasileiros me proporcionaram através de contatos não formais. Passar longas horas 
conversando [...] sobre arquitetura e planejamento urbano com Luis Saia [...] não significa apenas 
adquirir informações sobre São Paulo, mas instruir-se.” 
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34. Esquema com a localização dos exemplares apresentados. 

 

Neste artigo, Saia apresenta doze exemplares23 da arquitetura rural paulista 

dos séculos XVII e XVIII. Eles não serão apresentados aqui, visto que não é este o 

objetivo do trabalho. O importante neste artigo é o cuidado com que Saia descreve 

cada caso. Ele analisa a implantação da casa em relação à topografia e ao sistema 

hidrográfico, a planta, o sistema construtivo, os materiais, o estilo, a decoração. 

Além disso, busca um histórico o mais detalhado possível, trabalhando muito com 

atas de Câmaras Municipais e também com depoimentos de antigos moradores. A 

partir desses dados, Saia consegue traçar as características comuns a eles. 

 

De um modo geral, assim se poderia resumir o programa tipo da residência 

dos fazendeiros seiscentistas: 1) inteira separação da família e trabalho; 2) 

criação de uma faixa composta de alpendre-capela-quarto de hóspedes; 3) 

residência familiar. Em conseqüência do partido adotado, surge o esquema 

construtivo: a) escolha de uma plataforma plana; b)desenvolvimento da 

planta dentro de um retângulo; c) paredes de taipa constituindo ao mesmo 

tempo vedação e estrutura; d) aproveitamento dos forros de quartos para 

compartimentos de uso variável; e) telhado de quatro águas com cobertura 

de telhas de canal; f) separação entre a família e os demais, por intermédio 

de uma faixa onde ficam a capela, quarto de hóspedes e alpendre; g) 

desenvolvimento da parte da família em torno de uma sala. (Ibidem, p. 108-

109) 

                                            
23

 Na cidade de São Paulo: sedes de antigas fazendas localizadas nos bairros de Santana, Tatuapé, 
Jabaquara, Caxingui e Santo Amaro. Em Itapecerica da Serra: casa do sítio do Calu. Em Cotia: casas 
dos sítios do Padre Ignácio e Mandu. Em São Roque: casas dos sítios Santo Antônio, Querubim e 
São Romão. Em Sorocaba: antiga casa de fazenda nas imediações da cidade. 
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35. Detalhes técnicos das residências apresentadas. 

 

Desta maneira, criou bases para a identificação de qual seria a arquitetura 

típica paulista. Isso era buscado desde a criação do SPHAN, e acaba sendo definido 

aqui e consolidado no termo “casa bandeirista”, de sua autoria. 

“A Casa Bandeirista” foi publicado em 1954, para as comemorações do IV 

Centenário da Cidade de São Paulo24. O texto é na verdade um histórico da 

ocupação do Estado. Saia começa o artigo com Martim Afonso de Sousa e fala da 

separação litoral-planalto. E conclui que “ou porque o acidente geográfico, isolando 

serra acima, libertasse a comunidade paulista das outras coletividades da Colônia, 

ou porque a produção piratiningana não atingisse um volume suficiente para 

proporcionar um alto nível à população, o certo é que o ciclo bandeirista, não pode 

ser caracterizado como de economia colonial, uma vez que se fundou num tipo de 

sociedade capaz de criar o seu próprio impulso de crescimento, sem a indução de 

outro sistema” (Ibidem, p. 121). 

Continua em um histórico minucioso, contando o relacionamento bandeirante, 

jesuíta, índio, chegando à miscigenação e à expansão a oeste. Chega então ao 

século XVII e apresenta, brevemente, as edificações citadas no artigo anterior. Mas 

o foco aqui não é a morada em si, mas sim a conquista de território e o uso social 

                                            
24

 Este artigo foi escrito a pedido de Guilherme de Almeida, então presidente da comissão do IV 
Centenário da Cidade de São Paulo. 
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das edificações existentes. O texto culmina com a apresentação do sítio Butantã, 

que foi restaurado para as Comemorações. E finaliza em um tom quase ufanista, 

exaltando o colono paulista e a mestiçagem. Esse tom de valorização do povo 

paulista, apontando mesmo para certa separação do restante do país, se sente em 

todo o texto. 

 

Mas não é apenas naquelas soluções intencionalmente decorativas que a 

arquitetura é uma obra de arte; a constância de um mesmo tipo de 

programa durante um largo período de tempo, a preferência por um mesmo 

partido, a eficiência comprovada de um esquema construtivo satisfatório, a 

simpatia manifesta por uma determinada série de soluções particulares e, 

afinal, como resultado, a eleição de uma peculiar proporção, uma particular 

feição plástica, contribuem para construir – a posteriori – a fisionomia 

arquitetônica – artística – de uma sociedade. [...] Este tipo de habitação da 

classe dominante bandeirista, embora provavelmente proceda de uma 

planta já elaborada, é legítima expressão artística mestiça: mameluca. 

(Ibidem, p. 138-139) 

 

 

36. Anúncio presente na edição original do texto, 
identificando a localização da Casa Bandeirista. 
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O artigo seguinte é “Esquema Preliminar de um Filme sobre Moradas 

Paulistas”, que fez parte de um projeto que produziria dois documentários: um sobre 

o barroco mineiro25 e outro sobre moradas paulistas. O projeto26 não se concretizou, 

mas o “esquema” foi publicado27 como um plano de visitas aos monumentos de São 

Paulo. 

Em doze itens, Saia apresenta as principais características da arquitetura 

paulista em uma espécie de síntese do segundo artigo apresentado aqui, nomeando 

as cidades próximas a São Paulo com exemplares mais significativos. É importante 

notar que Saia aqui dá destaque ao arquiteto italiano Palladio, cujos projetos teriam 

influência na casa bandeirista. 

 

7. A planta-tipo, repetida com riqueza de variantes em todos os ‘restos’ e 

também identificável em eventuais descrições no documentário da época, é 

de procedência erudita. Foi publicada por Paládio, em 1570, e a este 

arquiteto da Renascença foi inspirada pelas pesquisas que realizou na zona 

da ‘terra ferma’ do norte italiano em ‘restos’ de habitações primitivas, então 

chamadas castelos. Essa planta, já aproveitada em Portugal no projeto da 

Quinta da Torre, no Azeitão, na casa construída por ordem de D. Diogo de 

Eça, em 1570-1580, aparece em diferentes lugares da colonização da 

América, no Paraguai, na Colômbia e no Texas. Esporadicamente, porém. 

[...] 

9. A construção, que nos projeto de Paládio recebe uma interpretação 

plástica de tipo greco-romano, em São Paulo volta a soluções primitivas 

utilizando a terra socada e a madeira. A cobertura, com telhas de canal de 

barro cozido é outra marca hereditária. [...] 

10. A partir do esquema teórico divulgado por Paládio, as soluções paulistas 

acolheram grande número de variantes, inclusive algumas relacionadas 

diretamente com o esquema construtivo adotado, revelando-se 

particularmente sensíveis face a imposituras de puro caráter individualista. 

(Ibidem, p. 143-144) 

 

Esta teoria vai criar um antagonismo entre Luis Saia e Carlos Lemos. Lemos 

critica veemente e abertamente a idéia de Saia, o que provoca um clima de disputa 

                                            
25

 Seria elaborado por Sylvio de Vasconcellos (não foi encontrado registro sobre a elaboração do 
roteiro). 
26

 No entanto, Saia participaria mais tarde de um documentário sobre o crescimento não-planejado de 
Brasília: Brasília, contradições de uma cidade nova (23 minutos), de Joaquim Pedro de Andrade. 
27

 A Secretaria da Sociedade de Estudos Históricos publicou o texto para a XX Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 
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entre os dois arquitetos, que são os principais nomes na área de Patrimônio em São 

Paulo. Mais tarde, Júlio Katinsky entra no debate, com sua tese de doutorado 

(1973). Sobre o assunto, Katinsky declarou. 

 

[...] Ele sempre ficou irritado comigo porque eu defendi uma tese oposta à 

dele. [...] Em 75, quando eu tomei conhecimento da morte dele eu fiquei 

chateado, chateadíssimo porque eu ia a Vicenza para visitar os prédios 

paladianos que eu achava que não tinha nada que ver com... e foi um pouco 

melancólico pra mim porque eu realmente fui lá, vi os prédios, vi a Rotunda 

e outros prédios do Palladio e pensei que pena, não posso mais falar pro 

Saia que a tese dele não se sustenta quando a gente vê a obra. 

Aparentemente, em planta é um pouco parecido, mas espaço arquitetônico 

não é planta, é espaço, é o uso. Casa bandeirista não tem nada de 

paladiana. (Júlio Katinsky, em entrevista à autora, 12.01.2005) 

 

Em “Notas para a Teorização de São Paulo”, Saia faz uma crítica ao 

crescimento desgovernado da cidade. 

 

[...] Não é possível ver a cidade de São Paulo sem uma ponta de revolta 

contra aqueles que teimam em sacrificá-la. Mas em matéria de revolta e 

irritação contra certos aspectos de atraso que emperram o desenvolvimento 

paulista, especialmente naquilo que diz respeito aos vícios de formação 

profissional responsáveis pelo desmuniciamento dos jovens arquitetos 

perante os mais importantes e graves problemas regionais. (SAIA, 1972, 

p.10) 

 

Como no primeiro artigo, Saia traça uma periodização do crescimento de São 

Paulo, desta vez a cidade e não o Estado. Aqui aparece uma preocupação histórica 

forte, com uma introdução detalhando como ocorreu a escolha do local para 

implantação da cidade, explicitando a relação colonos-índios-jesuítas. Saia explica o 

crescimento da cidade em quatro períodos. 

│da fundação da cidade a meados do século XVII│ No início, a questão 

central é a luta entre colonos e jesuítas, ou seja, a dessacralização. Posteriormente, 

esse período passa a se caracterizar pela negação do binário urbano-rural. A cidade 

era meramente uma sede simbólica e não apresentava estruturas que a 

caracterizassem como a capital. Como exemplo, não havia edifício próprio para a 

Câmara, que funcionava em residências, de acordo com a conveniência. 
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│1727-1848│ O período vai do desmantelamento da atividade dos 

bandeirantes até a instalação do ciclo do café. Período sem acontecimentos 

econômicos ou sociais que lhe garantissem características próprias, teve na 

construção da Casa de Câmara e Cadeia (1784-88) seu principal exemplar 

arquitetônico. 

│1848-1929│ É o ciclo do café. As duas principais teses do período se 

referem à economia monocultora do café e da implantação da rede ferroviária. 

Desses dois fatos é que advém o crescimento demográfico rápido e brutal da cidade, 

bem como o crescimento econômico. Esses dois fatores aliados a um intervalo de 

tempo curto, à falta de organização dos serviços públicos e à ausência de um plano 

que ordenasse o crescimento da cidade é que criaram a metrópole caótica que é 

São Paulo hoje. 

│1929-hoje (1972)│ O último período tem como base a montagem de um 

sistema industrial e reafirma os problemas surgidos no período anterior. 

Neste artigo, Saia mostra novamente a importância do planejamento urbano e 

do sistema viário. Através da análise histórica, ele aponta as falhas que ocorreram 

no momento inicial de crescimento de São Paulo. E afirma que o problema maior 

está no fato de que eles não são enfrentados diretamente hoje, pelos profissionais 

da área agravando, assim, a situação. 

 

A diferença entre os 140 km² da antiga capital do Estado e os atuais 600 

km², são os 460 km² que poderiam ter recebido, na fase de metropolização, 

uma disciplina, sumária e convencional que fosse, mas que pelo menos 

garantisse uma rede viária de base na nova escala. Isso não foi feito, 

embora na época não custasse senão e exclusivamente um gesto de 

inteligência e de conhecimento do que estava acontecendo. É verdade que, 

bem medidas as coisas, os profissionais que lidavam com urbanismo ou não 

eram profissionais ou eram profissionais formados num curso que fora 

montado para funcionar na entressafra do café. O urbanismo era então 

matéria de ornamento do espírito e, para os mais sérios, uma espécie de 

muro das lamentações das desgraças urbanas. Ainda hoje, apesar da 

gravidade explícita dos problemas, a coisa não está muito diferente (salvo 

raras exceções, só para não brigar com ninguém!). (Ibidem, p .250-251) 
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37. Esquema mostrando a expansão da cidade de São Paulo. 

 

Por fim, um conjunto de artigos que foram publicados entre 1955 e 1956 na 

revista Acrópole. Segundo Saia 

 

Coisa despretensiosa, com a exclusiva intenção de divulgar. Como nessa 

época estava empenhado em recolocar certos problemas de planejamento, 

armando cursos de extensão, elaborando projetos de lei sobre reforme 

urbana e organizando a Comissão de Planejamento do IAB de São Paulo, 
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aproveitei o embalo para fazer incursões sobre áreas de conhecimento 

inusitadas nos meios acadêmicos (geologia, pedologia e edafologia), a fim 

de chamar a atenção para o travamento que as ocorrências dessas 

disciplinas mantêm com os problemas de ocupação territorial. (SAIA, 1972, 

p. 7) 

Esses artigos foram reunidos em um volume que foi publicado como Notas 

sobre a Evolução da Morada Paulista, também pela revista Acrópole. O primeiro 

deles, “Nota prévia”, apresenta a morada paulista, justificando a relevância do tema. 

Na apresentação das residências, fala novamente da diferença entre o patrimônio 

mineiro e baiano e lamenta a confusão que se faz entre “intenção decorativa 

superficial com valor plástico efetivo” (Ibidem, p. 15). E diz que “o processo de 

valorização documentária e artística das residências representativas das diferentes 

épocas de São Paulo deve ser feito a partir do seu relacionamento com os 

fenômenos dos quais as mesmas participaram ou decorreram” (Ibidem, p. 17). Fala 

da habitação popular, que deve ser estudada com reservas, considerando a 

ausência de “restos”, mas crê que o problema pode ser compensado com o estudo 

da arquitetura popular atual. 

 

É no estudo da atual arquitetura popular que se deve procurar, ao que 

parece, o manancial mais rico de informações para a análise da sua 

evolução, especialmente quando for possível a manipulação simultânea do 

documentário bibliográfico correspondente. (Ibidem, p. 19) 

 

Esta é apenas a apresentação do tema, mas já se percebe que sua análise 

não se deterá somente na arquitetura e urbanismo, mas abraçará também 

elementos históricos e sociológicos. 

A seguir, tem-se “Arquitetura de Circunstância”, “Intermezzo Roceiro”, 

“Economia de Sobremesa” e “Ciclo Ferroviário”. Todos, segundo Saia (1972, p. 11) 

“contém matéria que mereceria um desenvolvimento – mesmo provisório – maior; 

assim como todos eles têm pela frente uma perspectiva de pesquisa e de trabalhos 

de maior fôlego”. Todos também se relacionam diretamente aos períodos 

apresentados no “quadro dos monumentos”, sendo que aqui os exemplares mais 

significativos são apresentados com maiores detalhes. 

Em “Arquitetura de circunstância”, Saia fala da produção do século XVIII no 

litoral norte de São Paulo. Apresentando breve, e ao mesmo tempo detalhado, 
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histórico do período mineiro, mostra como as ações da Coroa Portuguesa barraram 

o acesso a Minas Gerais via São Paulo, criando uma concentração populacional no 

litoral, em especial em São Sebastião e Ubatuba, em oposição ao interior do Estado 

de São Paulo, que se esvaziava. E passa a apresentar as edificações do litoral e as 

adaptações feitas para se adequar às condições da região. Apresenta com maiores 

detalhes o engenho São Matias. Neste capítulo é interessante notar a forma como 

Saia apresenta dados históricos que criam “circunstâncias” que, por sua vez, 

originam um novo tipo de residência. 

 

Muitos deles aí ficaram e se estabeleceram com engenhos e fazendas nas 

citadas vilas. As habitações e fábricas que então construíram não 

resultaram portanto, de um processo criador local, como reinvenção e como 

caráter, mas se filiam a modelos fluminenses e ilhéus, que contrasta com a 

vida roceira da segunda metade do século XVIII paulista. (Ibidem, p. 152) 

 

 
38. Esquema do funcionamento do engenho São Matias. 

 

Em “Intermezzo Roceiro”, Saia continua a história de São Paulo e chega à 

segunda metade do século XVIII. Aqui ele mostra o resultado da concentração de 

gente nas minas e no litoral e o conseqüente esvaziamento do Estado de São Paulo: 
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o fenômeno de “torna viagem”, com um movimento migratório de Minas para São 

Paulo. Segue a mesma estrutura do artigo anterior: histórico e apresentação da 

residência tipo do período. Neste caso, algumas sedes de fazenda28. Termina 

falando da arquitetura urbana de Parnaíba e Sorocaba. 

“Economia de Sobremesa”29 trata da arquitetura do café, período 

importantíssimo para a história de São Paulo, que foi caracterizado pela 

bipolarização urbano-rural. A princípio, segue a linha dos artigos anteriores. Mas 

logo nas primeiras páginas, se percebe um apuro maior no trato das questões 

históricas, com inserção de dados do comércio internacional do café, estatísticas e 

dados censitários referentes ao período. Também há um cuidado maior na 

explanação da ocupação territorial, falando dos tipos de café e as necessidades de 

clima e solo de cada um. Apresenta a fazenda Pau-d’Alho como exemplo clássico de 

fazenda de café, e compara esse esquema tipo com os engenhos de açúcar do 

Nordeste. 

 

Como expressão rural, o partido escolhido pela sede de fazenda de café é 

uma solução mestiça para a qual convergem a experiência das atividades 

de beneficiamento da cana-de-açúcar, da mandioca e do milho, e mesmo de 

cereais como o feijão, em termos de um arranjo espacial operativo e 

construtivo. Tanto as edificações como as soluções operativas, tanto as 

máquinas como a organização do espaço, procedem de experiências 

isoladas que aí são reorganizadas num novo agenciamento definido e 

característico, e segundo um processo criativo que facilita o aparecimento 

de um novo personagem: o terreiro. (Ibidem, p. 183) 

 

Nos artigos anteriores, a descrição dos modelos de residência apresentava 

questões como implantação no terreno, distribuição de cômodos e pavimentos, 

aspectos plásticos, técnica construtiva. Aqui, Saia contempla todos esses itens, mas 

dá maior ênfase à questão de técnica e materiais, bem como ao funcionamento da 

fazendo, incluindo o maquinário necessário. E faz uma “história econômica” do café, 

mostrando dados que dão a dimensão das mudanças que o “ouro negro” 

proporcionou. Uma delas é o crescimento da população nas cidades. Neste ponto 

vai se ater a dois assuntos: a residência urbana e a formação das cidades. No que 

                                            
28

 Fazenda Alves, nas imediações de São Luis do Paraitinga; fazenda Jaborandi, em Altinópolis e 
fazenda Santa Lúcia, nas proximidades de Sorocaba. 
29

 Este artigo recebeu uma complementação em relação ao publicado originalmente na revista 
Acrópole. 



Luis Saia + patrimônio: Tradição 

 

119 

tange à residência, Saia fala dos materiais utilizados na construção e do estilo 

adotado. 

 

Se há uma nota característica da habitação cafezista que tenha 

acompanhado os cem anos de evolução da economia do café, é realmente 

aquele que resulta do fazendeiro se manter como um homem metade 

urbano metade rural, levando para roça coisas aprendidas na cidade e 

trazendo da roça soluções inventadas para a vida rural. Somente com o 

apagar das luzes do ciclo, o café se tornou apenas uma aventura capitalista. 

(Ibidem, p. 212) 

 

Mas é na análise da formação das cidades que nota-se o outro grande 

interesse de Saia: o planejamento urbano. 

De acordo com a análise de Saia, o desenho das cidades paulistas do 

período se basearia no reticulado hipodâmico. Porém, dele utilizaram somente o 

xadrez, sem preocupações com o tipo de ocupação dos lotes, com a malha viária 

nem com a topografia local. 

 

Uma cidade paulista típica do café é, por isso, uma colcha de retalhos, cada 

loteamento desconhecendo o vizinho e criando com ele divergências às 

vezes difíceis de sanar. Desde a própria cidade de São Paulo até a última 

cidade cafezista do interior este fato se repete com monotonia. (Ibidem, p. 

202) 

 

Outro agravante foi o fato das glebas usarem rios e córregos como limites. 

Isso gerou tal forma de ocupação que acabou obstruindo a calha natural dos cursos 

d’água. Há também as fazendas que faziam limite com a cidade e a transformação 

de chácaras em terrenos “de espera”. As calhas dos córregos citados acima também 

se inserem nessa categoria, em especial quando se trata da ampliação de sistema 

viário. A partir da década de 1950, algumas prefeituras encomendam planos 

diretores na tentativa de rever seus traçados originais, infelizmente nem sempre 

alcançando resultados positivos. 

Por fim, em “Ciclo Ferroviário”, Saia fala das mudanças sócio-culturais que se 

refletem na arquitetura, e “chegaram” de trem. A riqueza do café, aliada à República 

e à imigração, entre outros, traz mudanças profundas. Nesse cenário, a ferrovia se 

instala, acentuando os impactos da cafeicultura. Saia faz então um balanço dessas 
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mudanças, falando de política, cultura e arquitetura. Aqui aparece uma crítica à 

sociedade capitalista e à adoção indiscriminada dos mais diversos estilos 

arquitetônicos. E valoriza não um edifício específico, mas a idéia de conjunto. 

 

Embora possa parecer, à primeira vista, que esse borboleteamento pelos 

diferentes estilos tenha sonegado da arquitetura residencial paulista a 

capacidade de retratar os fenômenos peculiares da comunidade, é 

justamente neste particular aspecto que reside o seu significado. A não 

eleição de um único ou de uns poucos modelos capazes de atender a todos 

os indivíduos de um determinado programa, a falta de preferência coletiva 

por esta ou aquela feição decorativa, se descaracterizam o indivíduo 

morada, conferem ao conjunto do fenômeno e, no caso, especialmente ao 

conjunto das nossas cidades, um facies peculiar onde o arranjo geral, a 

multiplicidade de feições, a simultaneidade dos estilos, delatam uma 

situação perfeitamente característica. [...] E isso é tanto mais verdadeiro 

quanto se verifica que o fenômeno mais decisivo e distintivo dessa fase da 

vida paulista foi exatamente a concentração urbana. (Ibidem, p. 221) 

 

O artigo “Meditação Melancólica” fecha a primeira parte do livro. É 

basicamente um capítulo de crítica, onde denuncia o que considerava crimes contra 

a cidade. Lembra-se aqui que Luis Saia, como bom arquiteto modernista que era, 

não acreditava na dissociação entre arquitetura e cidade. Saia inicia apontando 

falhas em sua série de artigos, como ausências e ao fato de a maioria dos exemplos 

dados serem de residências das classes dirigentes. Depois diz, em algumas linhas, 

qual o objetivo deste estudo. 

 

A limitação consciente destas notas atendeu, pois, em primeiro lugar, à 

facilidade de abordagem de um material mais à mão, e depois ao propósito 

de assinalar a presença, nem sempre devidamente considerada na 

formação profissional dos arquitetos, daqueles compromissos 

impostergáveis que existem entre a arquitetura e a estrutura íntima da 

sociedade. [...] O essencial é que exprima um pensamento crítico 

filosoficamente lastreado em segura linha de pesquisa e solidamente 

fundamentado em fenômenos legítimos da formação social, econômica e 

política; que seja profissionalmente correto e operante, tecnicamente 

disciplinado pela experiência e pelo longo trato do material manipulado; que 

seja historicamente extraído da documentação mais qualificada; que seja 

pedagogicamente veraz na sua fundamentação e nos seus exemplos, 
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artisticamente sincero na estimativa da justa medida em que devem ser 

entendidos os valores do patrimônio tradicional e, especialmente, que seja 

dignificado pela preocupação de encontrar as soluções para os problemas 

equacionados pela comunidade. (Ibidem, p. 260) 

 

Ou seja, Saia cobra um maior comprometimento da classe dos arquitetos com 

a cidade. Esse comprometimento se daria, principalmente, na atualização do 

profissional, “com o apuro constante de seus conhecimentos, com a audiência 

permanente das realidades sociais, com a atualização do seu aparelhamento 

mental, sempre em consonância com a estrutura íntima da comunidade em que 

vivem” (Ibidem, p. 261). Este capítulo também teve uma complementação: “Mais 

quinze anos de crime”. Neste trecho, Saia aponta a persistência de problemas no 

campo da habitação, citada desde o início do capítulo, que vão de questões de estilo 

a questões de política pública, sendo os dois maiores problemas: o de administração 

das infra-estruturas urbana e regional e o da formação profissional. 

 

Tal situação, francamente subversiva, é o resultado da falta de um 

planejamento correto, da falta de previsão, da falta de nível profissional, da 

falta de colocação competente dos problemas que cabe à administração 

resolver. O elo da corrente que liga tal descalabro ao da deficiente formação 

profissional é fácil de armar. O que não é fácil é desmantelar a situação 

odiosa de atraso que foi criada criminosamente e se mantém à custa da 

teimosia de alguns e da fraqueza imperdoável de outros. Entre esses 

‘outros’ se inclui o órgão de classe. (Ibidem, p. 271) 

 

Dessa forma, Saia defende, basicamente, a sua crença de que o arquiteto 

deve estar comprometido socialmente. Sempre. 

A segunda parte deste livro, “Notas Relacionadas com a Tetônica 

Demográfica de São Paulo”, contem três artigos: “Geologia”, “Pedologia” e 

“Edafologia”, e mostram a multidisciplinaridade de Saia. Ele acreditava na 

“necessidade do arquiteto se municiar com tal tipo de conhecimento, principalmente 

quando seu trabalho diga respeito ao planejamento” (Ibidem, p. 11). E acreditava 

que “à medida que se avolumam e aprofundam as disponibilidades técnicas de 

intervenção e correção do ambiente natural, a consulta cuidadosa das disciplinas 

científicas que abordam particularizadamente os fenômenos – sejam os da natureza, 

sejam os da sociedade – se torna mais necessária e indispensável” (Ibidem, p. 11). 
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A geologia mostra as características de relevo, clima e sistema hidrográfico. A 

pedologia, as características do solo. E a edafologia é a análise dos fatores 

econômicos e sociais que mais influenciaram a configuração demográfica regional. 

Analisando cada um desses itens, Saia explica a ocupação do Estado de São Paulo, 

comprovando e reiterando as teses que apresentou nos artigos anteriores. 

 

Ocorre ainda observar que o estudo da geologia regional não interessa 

apenas pelo lado prático, de aplicação imediata na exploração da 

ocorrência de interesse econômico, ou de aplicação pedagógica na correta 

formulação dos fenômenos de sediamento demográfico tradicional, mas 

vale também, sobretudo, na sua teorização, pelo que pode informar na 

reorganização e planejamento da comunidade. (Ibidem, p. 284) 

 

Desta forma, Saia mostra na prática um tema que permeou toda a sua obra: a 

necessidade do aprimoramento constante e da busca de informações em todos os 

campos do saber, a fim de desenvolver sua atividade da melhor maneira possível. 
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Agora, falta apenas que nos igualemos à Inglaterra, na 

consciência de reagir, à Rússia, na consciência do que são as 

classes proletárias, aos Estados Unidos, no exercício da 

democracia. Não é capacidade racial que nos falta, isso é 

tolice. O que nos falta então? 

(Mário de Andrade, 1944) 

 

 

Saia sem dúvida dedicou sua vida ao Patrimônio e é reconhecido por isso. E 

ele não o fez somente pela via do IPHAN. Pois acima do patrimônio estava uma 

visão de mundo que o levava a buscar uma sociedade melhor, mais justa. A sua 

maneira de contribuir para isso era com a divulgação da arte/arquitetura brasileira, 

buscando formar cidadãos conscientes de sua história e, por isso, preocupados em 

preservá-la. E no sentido de formar cidadãos, melhorar as condições de vida 

encontradas nas cidades, e para isso, melhorar os profissionais que dela se ocupam. 

Nessa linha de pensamento está a herança de Mário de Andrade, para quem 

a preservação de nosso patrimônio não se daria somente pelo órgão oficial federal. 

Isso se reflete na atuação de Saia no campo da educação, da cultura e do 

urbanismo. Essas alternativas à defesa da história do país serão apresentadas neste 

capítulo. 
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4.1. 
A crítica: planejamento e atividades paralelas 

 

Saia sempre subordinou suas atividades a uma visão política maior, e tinha 

uma consciência de cidadania muito forte. Sempre com uma atitude lúcida e 

preparada, Saia defendia com unhas e dentes as suas idéias. E não tinha dedos 

para criticar quem quer que fosse. Daí a fama de ser uma pessoa bastante difícil. 

Na visão de mundo de Saia, a questão da proteção do Patrimônio era 

necessária para se criar uma “estrutura mental” que possibilitasse o 

desenvolvimento dos projetos mais diversos de forma a atender a um anseio maior 

da sociedade. Ou seja, o patrimônio era uma parte do caminho. Outras iniciativas 

também se mostravam necessárias, de tal maneira que visassem o objetivo maior, 

que era o bem-estar da sociedade. Para isso, um item importante era a crítica. Pois 

sem debate não se chega a lugar nenhum. 

Nos artigos e editoriais que Saia escreveu, nota-se dois alvos principais. Os 

arquitetos em si, indo do ensino a entidades de classe; e políticas públicas, em 

especial, as do trato urbanístico e de planejamento. 

 

° ° ° 

Em 1943, é instalado o departamento paulista do Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (IAB). O envolvimento de Saia com o IAB se prolonga até sua morte e vem da 

luta pela criação de uma faculdade de Arquitetura na Universidade de São Paulo. 

Nessa época Saia começa trabalhar na elaboração de Planos Diretores, em especial 

para cidades do interior paulista. Isso mostra uma orientação modernista, como 

conta Júlio Katinsky: 

 

Ele fez uma série de planos diretores, porque isso fazia parte da ideologia 

que ele tinha adotado, junto com o Lucio Costa e todos os arquitetos 

modernos brasileiros, que era: não existe arquitetura sem cidade. Todos 

eles, seguidores de Le Corbusier... O Saia tinha uma fotografia do Le 

Corbusier na sala dele no Patrimônio. (Júlio Roberto Katinsky, em 

entrevista à autora em 12.01.2005) 

 

A Carta de Atenas, de 1933, sintetiza o urbanismo moderno. Esta carta foi o 

resultado de um dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), que 
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foi liderado por Le Corbusier. Na Carta, as famosas funções da cidade (habitar, 

trabalhar, recrear-se, circular) fundamentam as transformações que devem ser feitas 

nas cidades. A fim de se proporcionar uma cidade mais justa, que possibilite tanto a 

liberdade individual quanto o benefício da ação coletiva, se mostrava necessária a 

reforma do zoneamento. Desta forma, as cidades poderiam se adaptar às quatro 

funções. Para atingir este objetivo, o poder público deveria fixar leis rígidas, 

determinando o uso do solo, áreas de circulação, áreas de expansão. Este 

planejamento ainda não poderia se limitar às fronteiras da cidade, mas deveria 

também considerar o âmbito regional. A Carta fala ainda da habitação como o 

núcleo inicial da cidade. Daí a dedicação de Saia a projetos de Planos Diretores, e a 

idéia de que todo e qualquer projeto, por menor que seja, está relacionado 

diretamente à qualidade das cidades, ou seja, à qualidade de vida do cidadão. 

Por sua atuação no Patrimônio, Saia era bem conhecido no Estado inteiro. 

Isso, aliado a sua postura pública de valorização da cidade, fez com que ele fizesse 

diversos Planos, em especial no interior de São Paulo. Alguns deles: Águas de 

Lindóia, Anápolis, Goiânia, Itu, Lins, São José do Rio Preto. O plano para a capital 

de Goiás foi o principal deles. Desenvolvido em 1962, era um plano “arrojado, muito 

bom e resgatava para a cidade a condição de planejada” (RIBEIRO, 2000, p. 88). No 

entanto, como quase todos os seus projetos urbanos, foi implantado parcialmente e, 

por isso, deixou a impressão de um projeto equivocado. Aliás, essa falta de 

comprometimento do poder público com as políticas urbanas foi também alvo de 

diversas críticas de Saia. Ainda na área de planejamento, Saia desenvolveu, em 

1954, o Código de Uso Lícito da Terra, que foi apresentado à Assembléia Legislativa 

de São Paulo. 

Em artigo de 1957, na revista Acrópole, Saia fala das iniciativas públicas que 

começavam a ser realizadas na época. Entre elas, a criação do Serviço de 

Planejamento do Estado de São Paulo, que visava a elaboração de um plano 

regional, mas foi, segundo Saia (1957c, p. 256) “inteiramente afogada pelo truste 

burocrático”. Outra iniciativa mencionada é a criação do Centro de Pesquisa e 

Estudos de Urbanismo (CPEU-USP). Por último, a iniciativa de dezenas de 

municípios do interior que manifestavam sua intenção de elaborar Plano Diretores 

para suas cidades. E surge outra crítica de Saia: alguns dos planos feitos por esta 

ocasião, apresentavam caráter estritamente acadêmico, o que inviabilizou sua 

aplicação. Já os que assumiram caráter mais prático e objetivo “se transformaram 
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em instrumentos hábeis para a administração municipal” (Ibidem, p. 256). No sentido 

de evitar Planos que não atendessem às reais necessidades e também como uma 

orientação geral, Saia termina o artigo com a transcrição do contrato que assinou 

com a Prefeitura de Águas de Lindóia para a elaboração de Plano Diretor. Neste 

documento, encontram-se todas as etapas que devem ser cumpridas para a 

elaboração de um Plano Diretor. 

A crítica de Saia no que se refere ao urbanismo não se restringiu às políticas 

públicas. Saia critica fortemente os cursos de urbanismo em São Paulo, ou melhor, a 

ausência deles. Às vezes, de forma otimista, como no artigo para o “Diário de São 

Paulo”, em 1959: 

 

A intenção que dormia no nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

é transformada num organismo, Centro de Estudos e Pesquisas de 

urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que, embora no 

momento esteja viciado por um funcionamento indevido e prejudicial, está 

certamente destinado a cumprir uma tarefa importante neste setor da 

atividade profissional do arquiteto paulista: a organização da pesquisa e a 

sistematização das informações disponíveis e indispensáveis. 

 

Outras, de forma irônica, como em 1956, no editorial da revista AD Arquitetura 

Decoração: 

 

Suponhamos que alguém queira ser urbanista. Pode. Só que não precisa 

fazer nada. [...] Só carece de coragem e de um nome-muleta: engenheiro-

urbanista, arquiteto-urbanista, filho de Maria-urbanista. [...] Quem tem a 

ventura de ser visinho do Prestes Maia, pode ser visinho-urbanista. É claro 

que os mais brilhantes sempre terão o cuidado de ler a Carta de Atenas, 

repetir insistentemente que São Paulo precisa de um Plano Diretor, 

discorrer discretamente sobre a cidade humana, propor mais espaços 

verdes (menos bananeiras!) e descentralização da indústria, citar amiúde 

as quatro funções urbanas, freqüentar desassombradamente as cerimônias 

do Dia Mundial do Urbanismo e não perder nenhuma oportunidade – este é 

um detalhe da maior importância – de demonstrar a mais profunda 

convicção urbanística. E ter um espírito liberal para defender a tese de que 

nenhum Plano Urbanístico pode dispensar a colaboração do engenheiro, 

do médico, do sanitarista, do advogado, do industrial, do comerciante, do 

motorneiro, do padeiro, do entregador de telegramas, do ascensorista, do 

esportista, do torcedor, etc. Esta tese, convertida numa convicção coletiva, 
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aprofundada na consciência das multidões, será capaz de transformar cada 

cidadão num urbanista; e então será fácil realizar o grande sonho da cidade 

humana. A indústria de marmelada foi a primeira em São Paulo. 

 

Neste editorial há uma crítica bastante ácida a um problema que persiste até 

hoje: a necessidade de incluir a sociedade na elaboração de planos urbanos. Saia 

foi um profissional verdadeiramente multidisciplinar, como mostra a última parte de 

Morada Paulista. Além disso, Saia lia de tudo, e seus estudos sobre história e 

folclore são reconhecidos até hoje. No entanto, para dar palpite em qualquer coisa 

que seja, você precisa ter conhecimento de causa. Em várias cartas a Mário de 

Andrade, Saia diz que “vai estudar o assunto e responde mais tarde” ou “vai refletir 

sobre o caso e falará sobre o assunto depois”. Se não é qualquer um que pode 

receitar remédios, por que qualquer um poderia opinar nos Planos da cidade? Não 

que a consultoria de profissionais especializados não fosse importante. Era. Assim 

como a opinião pública. Consultas à população, com a intenção de coletar dados, de 

perceber e entender os problemas a serem solucionados, eram necessárias. O que 

mais o incomodava era a opinião política: vereadores, prefeitos e deputados não 

poderiam decidir sobre questões urbanísticas sem um relatório técnico, feito por 

especialista. Nem poderiam decidir qual parte do Plano seria implantada ou não. A 

forte crítica do artigo era, também, um desabafo sobre as situações que encontrava 

em diferentes prefeituras, bem como da aplicação que elas faziam dos Planos 

Diretores encomendados. 

No final de sua carreira imperava ainda a decepção com a falta de incentivos 

públicos e o pouco interesse dos jovens arquitetos, mostrado no capítulo “Meditação 

Melancólica”, de Morada Paulista. 

O interesse de Saia por urbanismo se soma a sua paixão pelo Patrimônio na 

exposição que organizou em 1954. Este, aliás, foi um ano bastante movimentado. 

Saia participou, pela DPHAN, das comemorações do IV Centenário da Cidade de 

São Paulo. Saia teve ainda duas grandes alegrias1: nasceu seu segundo filho 

homem, Antônio, e o Corinthians foi o campeão do Campeonato Paulista de Futebol. 

A exposição que organiza pela DPHAN trazia uma série de plantas mostrando 

a progressiva ocupação do Estado de São Paulo, bem como alguns dos bens 

tombados pelo órgão. Foram feitas plantas do atual Estado de São Paulo, 

                                            
1
 Segundo depoimento de Helena Saia à autora, em 17.06.2005. 
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mostrando suas vilas e cidades a cada 25 anos, desde a sua fundação, e, depois da 

independência, de 10 em 10 anos. Com isso, Saia mostrou o crescimento rápido e 

desordenado da cidade. Parte da exposição depois foi transformada em livro, São 

Paulo antigo / Plantas da Cidade, com texto de abertura de Sérgio Milliet, e plantas 

históricas mostrando o crescimentos da cidade de São Paulo de 1810 a 1897. 

 

° ° ° 

 

39. Tela de Luis Saia (sem título e sem data): acervo Helena Saia. 

 

Arquiteto, folclorista e... pintor. Outra atividade a que Saia se dedicava, como 

amador, era a pintura. No Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), há 17 obras de Saia, 

entre desenhos a nanquim, gravuras e telas. Mas esse número é certamente maior. 

Como vemos no depoimento de Antônio Cândido, Saia presenteava seus amigos 

com telas de sua autoria. 
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Saia foi meu amigo e me deu como presente de casamento uma das suas 

telas de amador, feita no entanto com mão de mestre. É um quadrinho 

lindo, cheio de inspiração no seu toque de surrealismo e mistério, onde 

figurou em atmosfera tempestuosa três mulheres misturadas a um 

empinado cavalo branco. Em contexto muito original, parece fusão de 

poema de Murilo Mendes com perspectiva de De Chirico. (2000b, p. 208) 

 

Como sempre gostou de desenhar, não causa estranheza esse tipo de 

atividade. E esse envolvimento com a arte fica ainda mais claro quando se tem em 

mente quais eram as pessoas de seu convívio: Mário de Andrade, Oswald de 

Andrade, Sérgio Milliet, Zanini, Rebollo, Oneyda Alvarenga, Sérgio Buarque de 

Holanda, Antônio Cândido, Paulo Duarte, Lourival Gomes Machado, Artigas, Lucio 

Costa... Todos ligados ao meio artístico, de uma forma ou de outra. Havia também 

um forte convívio entre os arquitetos atuantes na época, inclusive por conta de uma 

questão geográfica. 

 

   

40. Anúncio na Revista AD Arquitetura Decoração, de 1957 (geral e detalhe). 

 

Nas décadas de 1940 e 1950, o centro da cidade abrigava os escritórios de 

grande parte dos arquitetos paulistas, como Eduardo Kneese de Mello, Jacques 

Pilon, Bratke & Botti, Gregori Warchavchik, Carlos Milan, Roberto Aflafo, Plínio 
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Croce, Carlos Cascaldi, Vilanova Artigas, Miguel Forte... Luis Saia, além de sua 

atuação no Patrimônio, tinha um escritório de arquitetura2 na rua Marconi, bem em 

meio à toda efervescência arquitetônica. O arquiteto Gian Carlo Gasperini, que tinha 

escritório também na rua Marconi, dá o tom do período: 

 

Eu morava na praça da República e a praça da República era o centro de 

toda a atividade, de toda a vida social... Eu cruzava a praça e na frente 

tinha a galeria Domus, o lugar onde se reuniam os italianos. Anna Maria 

Fiocca mantinha a vida neste campo com exposições de pintura, debates, 

etc.... Uma vida intensa, troca de idéias, muito interessante. (apud 

NASCIMENTO, 2003, p. 38) 

 

Nessa linha, Saia participa da criação de um dos principais equipamentos 

culturais de São Paulo: o Museu de Arte Moderna. 

 

A importância dos arquitetos nesse momento é significativa; aliados a 

intelectuais e artistas, concentram-se em agremiações para formação de 

clubes e institutos (Clube dos Artistas e Amigos da Arte e Instituto de 

Arquitetos do Brasil, seção São Paulo) e, em grande parte contribuem no 

momento inicial do MAM – seja pelos trâmites anteriores à inauguração, 

participação nas comissões diretivas ou na organização espacial, o que 

talvez tenha auxiliado na extroversão das atividades da instituição em 

diferentes segmentos. (Ibidem, p. 175) 

 

O embrião do MAM foi a Fundação de Arte Moderna, criada em 12 de janeiro 

de 1948. Tinha como presidente, Francisco Matarazzo Sobrinho e seu Conselho de 

Administração contava com Francisco de Almeida Salles, Carlos Pinto Alves, Tarsila 

do Amaral, Maria Guedes Penteado de Camargo, André Dreyfus, general Paulo de 

Figueiredo, Mário Graciotto, Constabile Matarazzo, Giannicola Matarazzo, Paulo 

Matarazzo, Sérgio Milliet, Yolanda Penteado, Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello e 

Luis Saia. Com a criação da Fundação, Matarazzo inicia uma série de conversas 

com a direção do MoMA, Museum of Modern Art de Nova York, na intenção de criar 

o MAM, que seria fundado em 15 de julho de 1948. Neste momento, as bases da 

                                            
2
 Além de sua atuação nas áreas de patrimônio e projeto urbano, Saia também realizou alguns 

projetos residenciais. 
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entidade se ampliam, e Saia continua integrando o grupo3. Neste momento há uma 

forte campanha na imprensa para a divulgação do novo Museu. O MAM seria uma 

iniciativa educacional e popular, “pois qualquer um, por módica quantia poderia a ele 

se associar e beneficiar-se das atividades organizadas pela entidade” (Ibidem, p. 

114). Para organizar as mais diversas atividades, o Museu se organiza em 

comissões artísticas4: escultura, pintura, cinema, arquitetura, folclore e música. Saia 

integra a comissão de folclore, ao lado de Oneyda Alvarenga. 

Inicialmente, a intenção do MAM era se inspirar no MoMA. Ou seja, além de 

trabalhar as artes plásticas moderna, apresentaria outras formas de arte, incluindo a 

arquitetura. No entanto, mesmo com a forte participação dos arquitetos em seu 

momento inicial, o Museu não realizou mostras de arquitetura nem formou acervo de 

projetos arquitetônicos, como se idealizou em seu momento inicial. 

Uma das atividades que o MAM organizou nesse momento foi a Bienal de 

Arte. A primeira realizou-se em 1951, e seu espaço expositivo teve projeto de 

Eduardo Kneese de Mello, Luis Saia, Jacob Ruchti e Miguel Forte. 

 

Projeto de destaque não arquitetônico, mas cultural, é a adaptação do 

espaço do antigo Trianon para a realização da I Bienal do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo. [...] O edifício – no local em que hoje está o MASP - 

possuía forma de prisma retangular, encobrindo o próprio belvedere. Foi 

construído em madeira e tijolos, sendo posteriormente demolido. (Ibidem, 

p.48) 

 

Além de participar da equipe que elaborou o projeto do edifício que abrigou a 

exposição, Saia figura na organização da Bienal, assinando com Lourival Gomes 

Machado, entre outros, o regulamento da exposição de arquitetura. Porém quando o 

                                            
3
 A presença de arquitetos neste grupo foi marcante, como segue: João Batista Vilanova Artigas, 

Gilberto Junqueira Ciampaglia, Aldo Calvo, Salvador Candia, Carlos Cascaldi, Roberto Cerqueira 
César, Galiano Ciampaglia, Manlio Consenza, Miguel Forte, Giuseppe Severo Giacomini, Virgílio 
Isola, Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello, Léo Riberio de Moraes, Jacob Maurício Ruchti, Luis Saia, 
Gregori Warchavchik e Roger Henri Weiler. 
4
 Em 1948 estavam instituídas as comissões que seguem. Arquitetura: Vilanova Artigas (incompleta). 

Cinema: Francisco Luis Almeida Salles, Benedito Duarte, Saulo Guimarães, Rubem Miller, João de 
Araujo Nabuco, Paulo Emílio Salles Gomes. Exposições: Aldo Bonadei, Miguel Forte, Clóvis Graciano 
e Yolanda Penteado. Folclore: Oneyda Alvarenga, Oswald de Andrade Filho e Luis Saia. Fotografia: 
Francisco Albuquerque, Benedito Duarte, Thomaz Farkas e Eduardo Salvatore. Gráfica: Walter Lewy 
e Jacob Ruchti. Música: Alberto Soares de Almeida, Álvaro Bitencourt, Eunice Catunda, Eduardo 
Batista da Costa, Max Fefer, Victor Simonsen, Jorge Wilheim. Pintura e escultura: Maria Eugênia 
Franco, Antonio Alves de Lima Júnior, Lourival Gomes Machado, Ciro Mendes e Sérgio Milliet. 
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MAM se volta exclusivamente às artes plásticas, Saia abandona o Conselho do 

Museu: ele já não figura em seus quadros em 1953. 

O afastamento do MAM não significa um afastamento das artes plásticas. Isso 

ocorre em parte por gosto, e em parte por suas amizades. Como exemplo, Lourival 

Gomes Machado e Renina Katz. Os três formaram, em 1961, uma Comissão de 

Artes Plásticas. Essa comissão foi formada por encomenda da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura de São Paulo. A Comissão tinha a finalidade de avaliar as 

iniciativas da Prefeitura no campo das artes plásticas. Deste modo, foi feito um 

relatório com uma listagem dos equipamentos culturais disponíveis na cidade e 

como cada um estava sendo utilizado. Não cabe aqui uma análise desses 

resultados. Mas interessa destacar o envolvimento de Saia com a vida cultural da 

cidade, incluindo aí as questões políticas ligadas a ela. 

 

 

4.2. 
CONDEPHAAT 

 

Em 1970 e 1971, o governo federal organizou dois encontros, em Brasília e 

Salvador respectivamente, que trouxeram à tona uma questão que estava em 

discussão em São Paulo desde o Departamento de Cultura, de Mário de Andrade: a 

criação de órgãos estaduais e municipais de preservação do patrimônio. 

É muito provável que a idéia do Instituto de Cultura Brasileira de Mário de 

Andrade e Paulo Duarte tenha ficado no subconsciente de Saia e tenha aflorado 

quando Saia percebe o início do declínio do SPHAN. Desde então, Saia busca a 

criação de um órgão de preservação estadual. Sua primeira tentativa foi o 

documento “Sugestões para uma forma de colaboração”. Neste relatório interno do 

SPHAN, Saia propõe a criação de um órgão de patrimônio que atuaria em 

colaboração com o federal. O ano era 1953. 

Em 1957, nova tentativa. O governo Jânio Quadros recebe uma proposta para 

criação de um serviço de preservação estadual, elaborada por uma equipe formada 

por Luis Saia, Sérgio Buarque de Holanda, Lourival Gomes Machado e Ernani Silva 

Bruno. Negada. Nova proposta em 1962, no governo de Carvalho Pinto e nova 

negativa. A proposta só vingaria em 1968 e não pela via do SPHAN. 
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Em 1967, o governo cria a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. E é o 

aspecto turístico que faz o governo se interessar pela preservação do patrimônio. 

 

A criação do órgão de proteção ao patrimônio em São Paulo inscreveu-se 

nos contornos do culto cívico ao passado e da consagração pragmática 

desse mesmo passado, enquanto produto de consumo cultural valorizado 

com a expansão da indústria do turismo. Essas concepções opunham-se 

àquela de matriz modernista, que orientara a formação do Sphan e dos 

profissionais que atuavam no ‘Patrimônio’, segundo a qual o passado era 

referência para a constituição da nacionalidade e fonte de conhecimento da 

História da Arquitetura. (RODRIGUES, 2000, p. 46) 

 

Nesse sentido, o governo cria, em 1967, um grupo para elaborar um projeto 

de lei de proteção do patrimônio, formado por representantes do governo, do 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga e do Museu de Arte e Arqueologia 

da USP. Ainda teve a colaboração extra-oficial de Paulo Duarte e Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, segundo Rodrigues (2000). A lei5 é assinada em 22 de outubro 

de 1968: nascia o CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arquitetônico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo. Seu 

Conselho se reuniu pela primeira vez em janeiro de 1969, e era formado por 

representantes de nove entidades6. Entre elas, o SPHAN, representado por Saia. 

Tendo em vista a grande diferença ideológica entre o projeto aprovado e a visão do 

SPHAN, aliado à pré-disposição de Saia em alimentar polêmicas, e somado a uma 

estrutura administrativa falha, os primeiros meses de trabalho no CONDEPHAAT 

foram muito conturbados, o que levou à paralisação do Conselho entre maio e 

agosto de 1969. Lemos (2005, p. 231) conta um pouco desse clima: 

 

O primeiro conselho do Condephaat era bastante heterogêneo quanto ao 

pensamento de seus membros, que armavam discussões enormes sobre 

assuntos os mais inexpressivos. Luis Saia primava por ser 

sistematicamente do contra, urdia polêmicas incríveis só para contrariar ou 

emperrar o andamento dos autos. Volta e meia pedia vistas de processos e 

                                            
5
 Lei Estadual nº 10.247. 

6
 Cúria Metropolitana (Arnaldo Dávila Florence); IAB (Abelardo de Abreu); IHG-GB (Lúcia Falkenberg, 

ocupando o cargo de presidente);IHG-SP (Aureliano Leite); Secretaria da Cultura (Francisco de 
Almeida Salles); Serviço de Museus Históricos da Secretaria da Cultura (Vinícius Stein Campos); 
SPHAN (Luis Saia); FAUUSP (Nestor Goulart Reis Filho); Instituto de Pré-História da USP (Paulo 
Duarte, logo substituído por Eurípedes Simões de Paula e mais tarde, por Ulpiano Toledo Bezerra de 
Meneses). 
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não os devolvia, a não ser quando muito pressionado. Com justa razão, 

detestava dona Lúcia, que, ao constituir o Conselho, foi ao Rio pedir ao dr. 

Rodrigo Melo Franco de Andrade que indicasse um representante do 

SPHAN carioca; não queria Saia de modo algum por ser ele, antes de tudo, 

muito malcriado, além de ser comunista de antevisto convívio difícil. O dr. 

Rodrigo naturalmente não atendeu à sugestão, dizendo não ser ética a 

escolha de outra pessoa e que Saia era o representante natural do SPHAN. 

Daí o clima de antagonismo entre eles. 

 

Após um início conturbado, os conselheiros se uniram e conseguiram 

estabelecer uma metodologia de trabalho para o órgão. O que não eliminou o clima 

tenso entre os conselheiros. O novo órgão pretendia que os edifícios “fossem 

valorados, predominantemente, como testemunhos da tradição nobiliárquica ou pela 

relação com a vida dos grandes heróis do passado” (RODRIGUES, 2000, p. 58). Já 

a tradição do SPHAN via o edifício como um documento da arquitetura, ou seja, 

valorizava a técnica construtiva, os materiais, a forma, pois esses são os elementos 

que os tornam “testemunhos da história e da cultura brasileiras” (Ibidem, p. 58). 

Durante os seis anos em que Saia participa do Conselho, suas principais 

propostas são feitas no intuito da realização de levantamentos temáticos, que 

poderiam dar subsídios para um trabalho de preservação mais amplo, tendo em 

mente a visão de conjunto. Eram dois alvos: a avenida Paulista, na capital, e a 

região do vale do Paraíba. Nenhum dos dois projetos foi adiante, talvez pela morte 

prematura de Saia. Mas ambos mostram como Saia considerava necessário ter uma 

visão do todo, também visto em seus projetos urbanos. 

Coincidentemente, até 1975, ano em que Saia falece, o CONDEPHAAT 

continua com uma orientação ligada ao SPHAN. Após esta data, o órgão é 

novamente reestruturado. 
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4.3. 
Atividade docente 

 

Paralelo ao Patrimônio e às atividades ligadas ao urbanismo, Saia se dedicou 

profundamente ao ensino de arquitetura, uma das grandes paixões de sua vida além 

de uma grande vocação. A sua sala no Patrimônio estava sempre cheia de alunos, 

que consultavam o material disponível no SPHAN e também o conhecimento de 

Saia, proporcionando trocas constantes. Desde os tempos da Politécnica, Saia 

questionou o sistema de ensino de arquitetura. E sempre quis lecionar, em uma 

tentativa de mudar alguma coisa, nem que a diferença se desse apenas em suas 

aulas. Esse questionamento se traduziu em críticas, que foram apresentadas 

anteriormente. Uma delas se refere ao sistema de seleção de professores. Isso 

aparece em editorial de 19567: 

 

Suponhamos que alguém queira ser professor. Pode. Basta ter um diploma, 

ser sócio de alguns clubes, cavar umas cartas e ter uma espinha bem 

engraxada. Se for parente ou tiver, porventura, um arquivo fotográfico, tudo 

será mais fácil. Se possuir uma casa bem antiga, nem precisa simular 

concurso. 

 

Como Saia não tinha arquivo fotográfico, casa antiga, muito menos espinha 

engraxada, não conseguiu entrar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 

Uma das tentativas de Saia dar aula na FAU-USP foi o concurso para a 

cadeira de Teoria da Arquitetura de 1957, com a tese Da Arquitetura. Desse 

concurso participou também Lina Bo Bardi8. Porém este concurso não rende a 

contratação de nenhum novo professor. 

 

A porta foi fechada. Isso aconteceu com dona Lina Bo Bardi e mais um ou 

dois. Até tem um conhecido Soares Filho. Alguns conhecem por Oscar, eu 

por Niemeyer. O que motivou uma greve de uns dois ou três dias na minha 

escola. [...] O senhor Soares Filho, a dona Lina Bo Bardi e o senhor Luis 

Saia não conseguiram entrar nesta universidade... estranho não? É 

fundamental nesse seu trabalho ver isso: é uma questão de visão de 

mundo... e de política. [....] Eu não sei dos detalhes, mas tenho curiosidade 

                                            
7
 Na revista AD Arquitetura Decoração, que já foi apresentado neste capítulo. 

8
 A tese de Lina Bo Bardi para este concurso foi publicada em 2002 pelo Instituto Lina Bo Bardi de 

São Paulo. É a Contribuição propedêutica ao ensino da Teoria da Arquitetura. 
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de saber... mas é dolorido. Ele [Saia] batalhou, que eu saiba, três ou quatro 

vezes, tudo certinho, concurso, papelada... 

(Murillo Marx, em entrevista à autora, 15.06.2005) 

 

O fato é que o motivo nunca foi esclarecido oficialmente, o que deixou uma 

mágoa grande em Saia. E quando surge a oportunidade de lecionar na FAU, Saia 

falece9. 

Apesar do desencontro com a FAUUSP, Saia deu aulas como professor 

convidado nas Faculdades de Arquitetura de Salvador, Porto Alegre e Recife. 

Organizou e ministrou dois cursos sobre planejamento urbano: um na Faculdade de 

Arquitetura Mackenzie e outro no IAB-SP. Houve ainda um curso sobre restauro, em 

1974, que será apresentado adiante. Também foi livre docente na Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Para obter o título, Saia apresentou, em 1958, a 

tese Residências Rurais no Brasil Colônia. Pode-se considerar este estudo uma 

continuação de seu artigo de 1944 sobre as residências rurais paulistas. Porém a 

tese ainda aguarda publicação. 

Sua passagem como professor da UFMG, no entanto, foi curta. Saia teve que 

abandonar o curso por causa do início das perseguições políticas da ditadura militar. 

Abaixo, o relato de José Saia Neto sobre o caso: 

 

                                            
9
 Em 1975, o então diretor da FAUUSP, o prof. Nestor Goulart Reis Filho, propôs a Saia coordenar 

um curso de restauro na FAU, como pode ser visto no seguinte trecho de seu depoimento: “Nós 
estávamos, Flávio Motta e eu, no departamento, estávamos permanentemente discutindo patrimônio 
e disse [a Saia] ‘a idéia é que você cuide da coordenação desse curso. Nós temos um grande 
interesse em ter curso de restauro. E aí nós temos vagas, nós vamos abrir um concurso para livre 
docente e você faz esse concurso para cuidar desse departamento’. Pois aí já podíamos criar 
disciplinas, já havia sido feita a reforma universitária. E o Saia ficou entusiasmadíssimo. Mas naquela 
noite ele teve um enfarte e dias depois ele morreu. E eu fiquei sem saber como é que tinha ficado a 
cabeça dele. Pelo seguinte, ele me disse, ‘bom, mas e os meus inimigos?’. E eu, ‘mas quem são 
seus inimigos aqui na FAU?’ ‘Ah, aqueles velhos professores da Poli’. E eu falei, ‘Saia, os que não se 
aposentaram já morreram, não tem mais nenhum deles lá dentro, ninguém mais sabe das suas 
brigas de mocidade na Escola Politécnica. Ninguém sabe disso, você está lutando contra moinhos de 
vento. Isso não existe mais...’. Então eu achei... tive uma sensação desagradável de que tinha 
destruído o moinho de vento do Dom Quixote. E não se faz isso assim à revelia. Não se tira um 
inimigo de uma vida inteira sem que o indivíduo fique frustrado... Mas recentemente eu estive numa 
obra junto com o Zé Saia e ele me disse, ‘olha, você deu uma satisfação muito grande a meu pai 
antes de morrer’. Disse que ele ficou tão excitado que ligou pro Zé naquele dia e disse, ‘Zé, eu quero 
conversar com você. Eu vou largar o IPHAN’. ‘Como você vai largar o IPHAN?!’ Nunca! Ele jamais 
largaria o IPHAN. ‘Eu vou largar o IPHAN. O Nestor me convidou pra ser professor na FAU e eu vou 
pra FAU’. Mas ele já não estava bem. Ele se esgotou muito no curso, ele ficou tão apaixonado que 
exagerou e ele começou a ter micro infartes... Nas últimas viagens ele estava tendo indisposições. E 
aí achava que não era nada, se tratava por conta própria, continuava fumando desbragadamente.” 
(entrevista à autora em 27.06.2005) 
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Meu pai tinha sempre a mesma rotina: saía do aeroporto de Belo Horizonte, 

pegava um táxi, descia algumas quadras antes da faculdade para comprar 

cigarro e ia andando até lá. Um dia, logo que ele desceu do táxi, uns alunos 

chamaram ele para conversar, atravessaram a rua e entraram num carro. 

Os meninos falaram que estavam prendendo os professores lá na 

faculdade. Daí levaram meu pai pra rodoviária e ele voltou pra São Paulo. E 

não deu mais aulas em Minas... Depois disso, teve umas vistorias aqui no 

IPHAN, mas meu pai sempre foi terrivelmente organizado com a burocracia 

do IPHAN, então não pegaram nada... (José Saia Neto, em entrevista à 

autora, 25.11.2004) 

 

A questão da ditadura, aliás, é um capítulo interessante na história de Luis 

Saia. O incidente descrito acima foi em 1964. Após isso, Saia ficou afastado de suas 

atividades profissionais e da família, escondido no interior de São Paulo. Em 1965 

volta as suas atividades normais e continua membro ativo do Partido Comunista. No 

entanto, não sofre outra perseguição. Segundo Murillo Marx, isso se deu pelo fato de 

Saia não ser um comunista de “panfletagem” e também pelo cargo que ocupava no 

Patrimônio. 

 

No dia do golpe, eu assistia a vários eventos lá na faculdade. [....] O último 

evento, começou lá pras cinco, cinco e meia, uma mesa redonda mediada 

pelo prof. Flávio Motta, de História da Arte, com a presença, simplesmente, 

da Lina Bó [Bo Bardi] e do Artigas. A gente ouviu a notícia no intervalo. [....] 

O Artigas saiu dali e não voltou pra casa, ele foi pra casa de um colega, o 

dr. Luis Saia, sabe a casa onde ele morava, em Santo Amaro? Lá, anos 

depois, o Saia contou que se o Artigas tivesse pisado em casa ele estava 

preso. E eu perguntei o que você me perguntou agora, mas você não foi 

preso? ‘Não, eu já estava nas mãos deles, eu era chefe de uma repartição 

pública importante. Ou eu sumia ou eu continuava, porque eu já estava nas 

mãos dele’. E ele não ficou preso. (Murillo Marx, em entrevista à autora, 

15.06.2005) 

 

Na DPHAN, Saia sofreu uma vigilância estrita, mas sua organização com as 

coisas do Patrimônio evitou maiores problemas. Isso também fez com que se 

aproximasse de um coronel, chegando inclusive a ajudá-lo. 

 

[....] Muita coisa foi encaminhada para ele para ser guardada. O quartel 

general do 2º exército que era muito importante, não pela região política, 
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mas por ser de São Paulo, o comandante chega pro chefe de uma 

repartição pública e diz pra ele guardar um pacote. O Saia disse que não 

podia, não tinha lugar e o comandante, mas isso não é um lugar de 

patrimônio? Então guarda que aqui eu sei que está seguro. E o mote deles 

era contra os comunistas e contra a corrupção. Não sei como se deu isso, 

porque isso aconteceu veladamente, mas era até um reconhecimento de 

honestidade da pessoa. Por favor, eu vou tirar da minha repartição, que 

mexe né... e faça o favor de guardar na sua. O renome talvez o tenha 

protegido mas mais a função de chefe de uma instituição pública. [....] Veja, 

de um lado é respeito e confiança pessoal, era uma pessoa importante, 

diante de um quadro de polarização fortíssimo em que um era o 

comandante em chefe de uma certa área e o outro era um mero chefete de 

repartição, em posições opostas, políticas. E o general: com o senhor 

ninguém vai achar que está. (Murillo Marx, em entrevista à autora, 

15.06.2005) 

 

Este caso mostra bem a postura profissional de Saia. Apesar de ter ideais 

radicalmente contra qualquer tipo de sistema autoritário, Saia recebeu o pedido 

como diretor do 4º Distrito da DPHAN. E como tal, não poderia recusá-lo. Mostra 

também o respeito que as pessoas tinham por ele, bem como o reconhecimento do 

profissional Saia. 

 

 

4.3.1. 
Na tese Da Arquitetura 

 

A tese que Saia apresenta no concurso da FAUUSP de 1957 foi chamada Da 

Arquitetura. Nela Saia fala sobre a criação arquitetônica, mostrando na abertura os 

problemas que podem existir quando há falta de rigor conceitual durante o processo 

de criação. 

 

A arquitetura tem uma vocação irreprimível pela tradição. Inclusive quando 

pretende realizar, por um curioso processo de antecipação, aquilo que 

estima como objeto de futura tradição. Por isso, está sempre associada a 

um mito. Mesmo quando procura disciplinar seu ímpeto creador, pelo 

reconhecimento de um quadro aparentemente lógico do mundo objetivo, o 

arcabouço crítico dos juízes que utiliza, serve a um mito. Quando se 

alicerça no passado, aceita conceitos que já foram ou funcionaram como 
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verdades: quando se debruça sobre futuro, antecipa valores ainda não 

sancionados, mas pressupostos irredutíveis e fatais. Os arquitetos 

verdadeiramente creadores são, por isso, presa de um verbalismo incontido 

e, às vezes, delirante, com o qual procuram suprir a ausência de 

comprovação que os tradicionalistas encontram nas obras já realizadas e 

demonstradas. Esta necessidade de apoiar a creação arquitetônica num 

mito, oferece responsabilidade ao que se poderia chamar pesquisa de 

normas operativas da creação arquitetônica. (SAIA, 1957a, p.1-2) 

 

E continua com uma crítica ao ecletismo: 

 

A falta de saúde plástica, evidente por demais na obra erudita do século 

XIX, não tem apenas o significado negativo que o calor da luta pela 

arquitetura contemporânea procurou associar, evidenciar e acentuar; 

representa também um silencioso sacrifício em holocausto à legitimidade 

do fenômeno arquitetônico. Legitimidade que a colocou numa paradoxal 

situação de autodestruição generosa. (Ibidem, p. 3) 

 

A fim de evitar uma arquitetura desmerecida, se propõe a examinar os 

elementos da criação arquitetônica, a saber, os conceitos de tese, programa, 

organização do espaço, esquema construtivo, resultados plásticos e partido. O 

trabalho se divide aí em seis capítulos, cada um abordando um dos conceitos da 

criação. 

 

41. Esquema de Saia com os elementos da criação arquitetônica. 
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A tese é uma forma abstrata da inteligência ou da imaginação: igreja, 

cidade, casa. Por ser ainda uma proposição ideal, não tem grandeza nem 

qualquer outra espécie de compromisso ou atributo particular. Para se 

transformar em entidade de arquitetura, carece de assumir um 

compromisso particular. Passa então a univoca a idéia da tese, e passa a 

ter significado arquitetônico. (Ibidem, p. 8, grifo nosso) 

 

Saia diz que, no entanto, para ser válida, a tese deve apresentar quatro 

elementos fundamentais: necessariedade, erigibilidade, funcionalidade e 

definibilidade. “Sem um destes elementos, nenhuma tese, erudita, tradicional ou 

popular, poderá subexistir” (Ibidem, p. 9). 

 

O programa representa, entre as entidades autônomas que participam do 

fenômeno de creação arquitetônica, a pesquiza dos valores capazes de 

oferecer um significado objetivo à idéia da tese, o que consegue ao atribuir 

atributos às diferentes partes associadas à idéia original. (Ibidem, p. 11, 

grifo nosso) 

 

Este capítulo se inicia relacionando programa ao conceito de tese 

apresentado anteriormente. Saia seguirá esse esquema até que tenha todos os 

conceitos interligados. Aqui utiliza muito a comparação entre arquitetura e as demais 

artes, pois afinal, estão todas ligadas ao conceito maior de cultura. 

 

A carga artística de uma peça de Bach, ou da pintura das cavernas de 

Altamira, sentidas hoje, muito provavelmente não mantêm ligação alguma 

com as proposições que as originaram. A compreensão artística da 

pirâmide de Gizeh ou do Partenão, está vinculada à condição das teses 

que originaram tais monumentos, nos quais ficam patentes a 

necessariedade, a funcionalidade, a eregibilidade e a definibilidade, através 

dos termos dos programas que trouxeram as teses primitivas à condição de 

peça existente. Ao contrário, a Mona Lisa, quer tenha sido o resultado de 

uma insopitável dor de cotovelo como querem uns, uma inconfessável 

manifestação freudiana, como insinuam outros, ou ainda o exercício de 

uma capacidade técnica virtuosística, como proclamam muitos, o fato é que 

oferece hoje, independentemente de qual tenha sido sua razão verdadeira, 

uma determinada carga artística. [...] O Palácio dos Doges, no entanto, 

ainda que utilizado como sede de repartição pública, como galeria de arte 

ou como quartel de tropas nazistas, não pode ser desvinculado da sua 
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motivação original. A associação obrigatória à tese primitiva é uma 

insopitável manifestação do espírito, que considera a peça de arquitetura. 

(Ibidem, p. 14-15) 

 

Depois se centra mais no conceito do programa, que também tem elementos 

essenciais: limite, função e bitola. Os elementos limite e função se ligam diretamente 

à condição “física” da arquitetura. Já o elemento bitola diz respeito às condições 

culturais. 

 

As ruas de um traçado hipodâmico foram calculadas com base no passo 

humano e nos meios de transportes vigentes ao tempo do arquiteto de 

Miletos. A cultura é fator contingente das bitolas. As pirâmides, por 

exemplo, tanto no seu bitolamento interno como externo, retratam 

problemas de cultura. A escadaria do Partenão está fora da escala 

humana, mas reflete uma condição de cultura. (Ibidem, p. 18) 

 

Saia finaliza apontando as questões de irreversibilidade e simultaneidade. 

Ambas as condições são inerentes à criação arquitetônica. Uma pelo fato de que um 

dado não pode mudar a natureza de outro. E a última porque a presença, ao mesmo 

tempo, de todos os dados do problema é essencial para se chegar a uma totalidade. 

 

A análise da organização do espaço como entidade autônoma é uma 

preocupação consciente da arquitetura contemporânea. A revolução 

antiacadêmica no campo das artes plásticas, o planejamento no setor da 

ordenação dos espaços necessários aos acolhimentos da crescente 

população do mundo e a tecnologia, colocaram este problema na ordem do 

dia. (Ibidem, p. 23, grifo nosso) 

 

Seguindo seu esquema, Saia analisa o fato de que o espaço arquitetônico 

não foi estudado no mundo antigo, na Renascença ou no Barroco. Aí cita Vitrúvio, 

Alberti, Viollet-le-Duc... 

 

Quando o espaço comparece o faz por força da fatalidade da vontade do 

cliente (Versailles), por impositura social (Hausmann), ou por tendência 

plástica (barroco); jamais, porém, como um dado de consciência. Nem a 

recessão dos planos, tão bem analisada por Wölfflin, nem a valorização do 

espaço externo anotada por Giedeon, nem mesmo a presença do Palácio 

de Cristal, onde o tratamento do espaço interno assume uma ação de 
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presença tão marcada, nenhum desses fatores conseguiu instituir o espaço 

como entidade autônoma da arquitetura. (Ibidem, p.25) 

 

E mostra todo seu conhecimento teórico, traçando um histórico desde as 

mudanças trazidas pelo processo de industrialização, até o impacto dos novos 

materiais na arquitetura e à tendência à concentração urbana. Esses os dois fatores 

que levaram ao olhar mais atento à questão do espaço. E finaliza ligando este 

conceito aos dois primeiros. 

 

A capacidade, cada vez mais consciente, da arquitetura receber a carga 

das contingências sociais, políticas e econômicas, de aceitar e acolher as 

verdades particulares, regionais, culturais, fazem com que a noção do 

espaço, quer quando nocionado como entidade autônoma, quer quando 

influenciado pela tese, pelo programa ou pelo partido, se aparece-lhe 

também para interpretar essa diversidade de manifestações do mundo 

contemporâneo. Inclusive para interpretar, e acolher ou recusar as 

sobrevivências, umas legítimas, outras atrapalhantes, que configuram a 

sociedade atual como usuária da arquitetura. Tanto no campo da edificação 

como no setor do planejamento, a interpretação espacial da situação 

proposta é um problema do profissional. [...] A organização do espaço deve 

conter, simultaneamente, o universal e o contingente. Deve conter a idéia 

da tese e a particularidade do programa. (Ibidem, p. 29-30) 

 

 

Nem mesmo com referência à construção contemporânea caberia falar em 

sistema construtivo, pois essa expressão importaria numa idéia de um 

conjunto cuja organicidade, ainda está longe de ser satisfatória. Existiriam 

edifícios cuja construção tenha incorporado às conquistas da tecnologia 

contemporânea a ponto de crear uma organização tão completa e acabada 

de elementos e soluções que pudesse ser chamado de sistema? (Ibidem, 

p.31, grifo nosso) 

 

Ao longo deste capítulo, Saia procura a resposta para esta pergunta. E diz 

que um sistema “constitui objeto de cultura, produtos de sedimentação de 

experiência e conhecimento lógico, noções que só assumem um nível crítico e 

levado a posteriore, quando as condições determinantes tenham sido ultrapassados 

e os acontecimentos possam ser analisados à distância” (Ibidem, p. 32). Nesse 

sentido, considera como sistema o caso dos índios tupis, dos astecas, dos egípcios, 
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dos gregos, dos medievais via gótico e do colonial paulista, entre outros. Passa 

então a analisar a produção contemporânea em busca de um sistema. Cita Le 

Corbusier, Mies van der Rohe, John Ruskin, Gropius. E termina afirmando que: 

 

Um muro de tijolo, do mesmo tijolo utilizado desde a mais remota 

antigüidade, será perfeitamente consentâneo se o modus operandi do 

esquema construtivo, ao resolver os demais problemas de organização do 

espaço, de interpretação plástica, etc., seja nocionado de maneira a conter 

o pensamento que hoje se tem do uso do tijolo. Esta condição completa a 

estrutura característica da noção de esquema construtivo: adequacidade. 

(Ibidem, p. 38-39) 

 

No capítulo seguinte, Saia fala do conceito “resultados plásticos” a partir de 

uma crítica ao que vinha (e ainda vem) sendo feito no Brasil no que se refere à 

plasticidade da arquitetura que, em muitos casos, passa a ser mero decorativismo 

descompromissado. Sem deixar de apresentar algumas referências internacionais. 

Aponta ainda a relação engenheiro-arquiteto. 

 

O que aconteceu em São Paulo, aconteceu também na Europa do século 

passado e nos Estados Unidos. Os arquitetos saídos das escolas de Belas 

Artes ou dos apêndices arquitetônicos das Escolas de Engenharia, todos 

viciados pela formação acadêmica... abandonaram a arquitetura na mão 

dos engenheiros e das condições naturais, para se entregar ao mais 

desnaturado formalismo. 

 Assim, a revolução contemporânea na arquitetura, não foi feita pelos 

arquitetos, mas sim pelos engenheiros e pelos pintores e escultores. 

Enquanto os arquitetos se esmeravam no labor de um recobrimento 

decorativo sem lastro e sem sentido, os engenheiros, pintores e escultores, 

inconscientemente, é verdade, elaboravam uma revolução na fisionomia 

plástica da arquitetura contemporânea. (Ibidem, p. 42-43) 

 

Nessa direção, relaciona os nomes10 que conseguiram acabar com o impasse 

acadêmico, levando novamente o arquiteto a uma posição de vanguarda. E dá a 

“fórmula”, que não deveria nunca tornar-se mecânica: 

 

A organização do espaço, o esquema construtivo, uma relação com as 

condições do ambiente, soa, portanto, fundamentos legítimos da 

                                            
10

 Louis Sullivan, Horta e Van der Velde. 
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interpretação plástica, desde que contenham aquela dose indispensável de 

idealização que permita o exercício da liberdade creadora. (Ibidem, p. 47) 

 

Continua com uma advertência para outro problema de ordem plástica que 

surge com o sucesso do modernismo: a adoção de elementos sem vínculos com sua 

real utilidade. Com a disseminação de projetos modernos, algumas soluções 

passam a ser adotadas sem qualquer relação com a sua origem. É o caso dos 

brises, que ficaram famosos no edifício do Ministério da Educação e Saúde, no Rio 

de Janeiro. E também da solução de pilotis, que se torna uma regra, quase um item 

indispensável em edifícios de “estilo” moderno, quando a intenção original era criar 

novas áreas públicas em meio às grandes metrópoles. 

 

A organização de tantos fatores que concorrem simultaneamente no ato de 

creação da arquitetura, seu domínio e a superação dos problemas 

concorrentes, pressupõe uma disciplina. Essa disciplina é o partido. 

(Ibidem, p. 50, grifo nosso) 

 

Novamente Saia se vale de um breve histórico (de Vitrúvio a Le Corbusier) 

para mostrar a importância da “estrutura mental” do arquiteto no processo de 

criação. Termina apresentando três condições que devem estar presentes no 

partido: a consideração dos cinco conceitos apresentados anteriormente, o respeito 

desses conceitos ao programa e à tese e a “intenção ideal”, por meio da qual o 

arquiteto vai expressar os anseios da coletividade. 

Como conclusão, Saia apresenta cinco pontos críticos tanto para a criação 

arquitetônica, quanto para a formação de arquitetos, que são aqui reproduzidos. 

 

A arquitetura é arte porque o seu processo creador está sujeito à 

operações irreversíveis. 

 O que caracteriza a engenharia é que nela são apresentados 

problemas particulares para serem resolvidos segundo processos 

particulares. Na arquitetura são propostos problemas universais cuja 

solução se processa segundo um tipo peculiar de elaboração técnico-

artística. 

 A simultaneidade no comparecimento das entidades que participam 

do fenômeno da arquitetura e a irreversibilidade das operações do 

processo creador, diferenciam a arquitetura das demais belas artes. 
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 O estudo da arquitetura deve ser feito, de um lado pela análise das 

entidades autônomas (partido, tese, programa, organização do espaço, 

esquema construtivo e resultados plásticos) e de outra parte pela pesquiza 

[sic] das intenções, particulares ou coletivas, conscientes ou inconscientes, 

que determinam caminhos preferenciais para épocas, situações ou casos 

isolados. 

 No domínio da creação, a arquitetura, o urbanismo e o planejamento 

constituem uma identidade. No campo da atividade profissional não pode 

haver diferenciação entre arquiteto, urbanista e planejador, porque existe 

equivalência de comportamento entre a natureza dos problemas abordados 

e de estrutura mental do profissional incumbido da sua solução. (Ibidem, 

p.57-58) 

 

° ° ° 

O Da Arquitetura foi um trabalho acadêmico no seu sentido mais literal. Feito 

como um esboço do que seria seu curso na cadeira de Teoria, Saia mostra não só 

sua visão da Arquitetura, mas um pouco da sua visão de mundo. Nele é possível ver 

o comprometimento de Saia com a parte teórica da arquitetura, apesar de ele ter 

sido um homem de campo. Na verdade, ele diria algo como “apesar não, porque”. 

Era necessária uma profunda interligação entre teoria e prática. Para Saia não era 

possível um arquiteto não conhecer a história da arquitetura, não havia como ter 

uma produção correta e comprometida com a sociedade sem conhecer o que já 

havia sido feito e discutido e também o que estava sendo feito e discutido. Sem 

diálogo, sem debate, sem erudição, não se chegaria a lugar algum. Por isso a sua 

crítica constante à formação dos arquitetos contemporâneos: eles nem recebiam 

qualificação na faculdade, nem se preocupavam em procurá-la fora dele, coisa que 

Saia fez intensamente. 
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4.3.2. 
Curso de restauro 

 

Em abril de 1970, a DPHAN organizou um encontro em Brasília11, com 

técnicos do Patrimônio, prefeitos, governadores, representantes do governo federal, 

de universidade e do IAB. O encontro visava o entendimento entre as três esferas de 

governo para a preservação do patrimônio. Esse encontro resultou em um 

Compromisso12, que estabeleceu 21 resoluções relativas à proteção do patrimônio 

nas mais diversas formas. A este estudo, vale ressaltar os seguintes itens: 

 

1. Reconhecem a inadiável necessidade de ação supletiva dos Estados e 

dos Municípios à atuação federal no que se refere à proteção dos bens 

culturais de valor nacional. 

2. Aos Estados e Municípios também compete, com a orientação técnica da 

DPHAN, a proteção dos bens culturais de valor regional. 

3. Para a obtenção dos resultados em vista, serão criados onde ainda não 

houver, órgãos estaduais e municipais adequados, articulados devidamente 

com os Conselhos Estaduais de Cultura e com a DPHAN, para fins de 

uniformidade de legislação em vista, atendido o que dispõe o art. 23 do 

Decreto-Lei 25, de 1937. [...] 

7. Para remediar a carência de mão-de-obra especializada, nos níveis 

superior, médio e artezanal [sic], é indispensável criar cursos visando a 

formação de arquitetos restauradores, conservadores de pintura, escultura 

e documentos, arquivologistas e museólogos de diferentes especialidades, 

orientados pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional os 

cursos de nível superior. 

8. Não só a União, mas também os Estados e Municípios se dispõem a 

manter os demais cursos, devidamente estruturados, segundo a orientação 

geral da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atendidas as 

peculiaridades regionais. [...] 

20. Recomenda-se utilização preferencial para Casas de Cultura ou 

repartições de atividade culturais, dos imóveis de valor histórico e artístico 

cuja proteção incumbe ao Poder Público. (SAIA, 1970, p. 454-456) 

 

                                            
11

 Este encontro se repete no ano seguinte, em Salvador, mas não é tomada nenhuma posição que 
se diferencie muito deste Compromisso, apesar deste encontro também ter gerado um documento, 
onde a necessidade de reformulação dos mecanismos de proteção do patrimônio é reforçada, com 
maior ênfase no âmbito municipal. 
12

 Cf. SAIA, 1970. 
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A preocupação que o Compromisso de Brasília apresentou foi a percepção 

em escala nacional de um problema sentido a muito em São Paulo. Lembre-se que o 

anteprojeto de Mário de Andrade para o SPHAN era, inicialmente, um estudo para 

um órgão de preservação estadual, feito em conjunto com Paulo Duarte. A “inadiável 

necessidade” já havia sido cumprida em âmbito estadual, com a criação do 

CONDEPHAAT, em 1968. Porém a esfera municipal dará o primeiro passo nessa 

direção alguns anos mais tarde, em 1975, com a criação de uma zona de proteção 

do patrimônio (as Z8-200), que se efetivaria 10 anos depois, com a criação do 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo - CONPRESP. 

O item 20 reflete um pensamento que remete à tradição do SPHAN. A idéia 

da destinação de edifícios históricos para atividades culturais era coerente no início 

do Serviço. Porém, em 1970, ela se mostrava obsoleta. Devido a ela, houve o 

engessamento de uma série de edifícios, em especial nas grandes cidades. Essa 

idéia também levou ao abandono de outros tantos exemplares significativos. 

Referente aos itens 7 e 8, é assinado um convênio entre o 4º Distrito da 

DPHAN, o CONDEPHAAT e a FAUUSP para a criação “de curso de especialização 

em arquitetura tradicional, especialmente no referente a trabalhos de restauração, 

ambientação e aproveitamento de monumentos. [...] O curso [...] será de 

especialização em nível de pós-graduação e terá a finalidade de formar especialistas 

para o atendimento das unidades dos serviços de proteção do patrimônio Histórico e 

Artístico do País” (Ibidem, p.458). 

Porém o convênio só vai se efetivar em 1974, com as iniciativas de Luis Saia, 

Nestor Goulart Reis Filho e Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, que conseguem 

dar início ao curso. Com ele, pretendiam mesclar a pesquisa teórica e de pesquisa 

de campo, lembrando as primeiras ações do SPHAN. 
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42. Nestor Goulart Reis Filho (1972)                      43. Ulpiano T. B. de Meneses (1992) 

 

O Curso de Especialização em Restauro e Conservação de Monumentos 

Arquitetônicos e Conjuntos Urbanos foi o primeiro do gênero do país. A trinca que 

viabilizou o projeto se uniu no CONDEPHAAT. Saia era o representante do, agora, 

Instituto do PHAN no Conselho, Nestor representava a FAUUSP e Ulpiano o Instituto 

de Pré-História da USP. O curso foi organizado administrativamente pela Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, e contou com parte dos recursos do IPHAN, mas os três 

tiveram a mesma participação na organização do curso. Em depoimento, Ulpiano 

fala da participação de Saia como uma espécie de compensação. 

 

E acho que foi extremamente importante também porque o Saia tinha uma 

espécie de sentimento da universidade. Ele não era acadêmico. Ele tinha, 

acho que, competência para ser acadêmico. Mas não foi o que aconteceu... 

Não sei o que aconteceu [....], mas ele se sentia excluído da universidade, 

excluído da FAU. Não se entendia com todo mundo da FAU, mas acho que 

devia haver gente lá que não só sentisse afinidade, mas mesmo aqueles 

que não sentiam afinidade respeitavam o Saia, como não podia deixar de 

ser. Então o fato dele ter sido integrado não só ao curso, mas aos 

organizadores do curso, acho que foi uma espécie de..., para ele, de 

compensação. Por essa vida fora da academia. E eu tenho a impressão de 

que isso o marcou bastante. Eu acho que ele tomou isso como se fosse um 

reconhecimento da universidade do valor dele. E acho que foi tão mais 

importante que ele morreu no ano seguinte. (Ulpiano T. B. Meneses, em 

entrevista à autora, 09.09.2005) 
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O curso trouxe palestrantes estrangeiros e levantou diversas questões de 

cultura que ampliaram o conceito de patrimônio. Um dos principais nomes, que 

participou como palestrante, foi Hugues de Varine-Bohan, secretário geral do 

Conselho Internacional de Museus (ICOM). 

Além da formação de profissionais de todo o país, o curso deixou algumas 

publicações que, durante muitos anos junto com a Revista do PHAN, foram o único 

referencial sobre patrimônio. Eram três volumes com uma seleção de artigos de 

números antigos da Revista do Patrimônio, que já estavam esgotadas. Houve 

também uma coletânea de leis e normas, brasileiras e internacionais, relativas ao 

patrimônio, o primeiro realizado no Brasil. 

Ulpiano ficou responsável pelo curso de Teoria e Método do Patrimônio 

Cultural, enquanto Nestor e Saia trabalharam questões ligadas mais diretamente à 

arquitetura e urbanismo. As aulas de Saia tratavam da parte prática do restauro. 

Baseado em seu trabalho na DPHAN, ele falava de materiais e técnicas de 

restauração. Além das aulas, Saia acompanhou as duas viagens que o curso 

promoveu (Minas Gerais e Bahia). Dessa forma, e com a colaboração dos técnicos 

do IPHAN das cidades visitadas, o curso tentou aliar teoria e prática. 

O curso também inovou no trato da questão urbanística. A começar pelo 

nome do curso, o problema das estruturas urbanas foi incluído na discussão, 

assunto que começava a aparecer nos debates da época. Sobre o caráter inovador 

do curso, segue o depoimento de Carlos Lemos (2005, p. 234), que participou do 

curso: 

 

Em 1974, por exemplo, o SPHAN, a FAU e o Condephaat proporcionaram 

um curso pioneiro de aperfeiçoamento dirigido aos professores e técnicos 

do Brasil envolvidos com questões de restauração e conservação de 

monumentos históricos, quando tive a oportunidade de ser esclarecido 

definitivamente sobre uma série de dúvidas e de aprender sobre as 

relações necessárias que existem entre os bens culturais e seus ambientes 

de criação. Pela primeira vez, alguém me ensinou coisas sobre ecologia e, 

acima de tudo, sobre ecossistemas. As aulas do professor Hugues de 

Varine-Bohan marcaram-me para sempre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 

OS PERCURSOS DE LUIS SAIA 
 

 

 



Os percursos de Luis Saia 

 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na arquitetura, tudo está irremediavelmente comprometido: 

o todo com o detalhe e o detalhe com o todo. 

(Luis Saia, 1957) 

 

 

Percorrer a trajetória profissional de Luis Saia em busca da sua visão de 

patrimônio não foi tarefa fácil. O maior obstáculo encontrado no decorrer da 

pesquisa foi a dispersão dos documentos. Como Saia atuou em áreas bastante 

diversas, há documentos muito diferentes, como textos, plantas, cartas, diários, 

fotografias, desenhos, etc., em várias instituições, além do arquivo pessoal que está 

sob guarda de seus filhos. Isso levou a uma decisão dolorosa, mas necessária: a 

restrição das fontes utilizadas. Desta forma, optou-se pelo material escrito, a saber, 

correspondência, diários de sua viagem ao Nordeste, livros publicados e artigos de 

revistas. Este o material utilizado para esta análise. E também fica o registro de que 

há ainda uma vasta documentação a ser estudada, este trabalho ficando apenas 

como o início de nosso caminho para uma análise de toda a produção de Saia. 
 

Ressalvas feitas, segue um balanço do material abordado ao longo do 

trabalho. Nesse sentido, serão apresentados os principais pontos levantados na 

busca pela idéia de patrimônio que permeou as atividades de Saia. 
 

Um dos principais temas é a presença de Mário de Andrade na práxis de 

Saia, que vai do estilo da escrita à multidisciplinaridade em seus estudos. A 

convivência no âmbito profissional se dá em duas instituições: o Departamento de 

Cultura e o Serviço do Patrimônio. No SPHAN, o trabalho mais importante que os 

dois fazem juntos é o inventário dos monumentos paulistas. Nele, ficam definidas 

quais as eram construções relevantes para a história de São Paulo. Desta maneira, 
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Saia e Mário têm participação importante, mesmo crucial, na criação do que hoje é 

conhecido como o patrimônio paulista. 
 

No Departamento, em especial com a Missão de Pesquisas Folclóricas, é 

reforçado o interesse de Saia pelo popular, que vem de suas leituras 

extracurriculares e dos freqüentes encontros com intelectuais paulistas. O popular 

aparece primeiro em seus estudos sobre folclore, na Sociedade de Etnografia e 

Folclore, onde conviveu com Claude e Dina Lévi-Strauss, Roger Bastide e Oneyda 

Alvarenga. O folclore era uma das paixões de Mário que foi transmitida a Saia. 

Depois a questão do popular ultrapassou esses limites e alcançou a arquitetura. 

Apesar de o popular não ter sido alvo específico de pesquisa, tal elemento sempre 

se faz presente, mesmo que seja como nota justificando a sua ausência. 
 

Na apresentação da obra de Weimer (2005), sobre arquitetura popular 

brasileira, há um comentário sobre o não-reconhecimento da casa bandeirista como 

tal (p. XIV). É verdade que Saia não a classifica como popular. No entanto, em seus 

textos sobre a arquitetura rural paulista, ele utiliza constantemente termos como 

“sentimento coletivo” e “comunidade paulista”. Saia também reforça a ligação dessa 

comunidade com o mameluco, ou seja, com a adaptação dos colonos às técnicas e 

costumes indígenas. Com isso, mesmo Saia não usando a palavra “popular”, fica o 

registro dela. 
 

O interesse de Saia no folclore e a importância que ele dá aos depoimentos 

de pessoas locais em suas pesquisas aponta uma outra abordagem do popular. Ele 

serviria como objeto de estudo para se chegar ao verdadeiro patrimônio brasileiro. 

Essa idéia é vista no início dos trabalhos do SPHAN. Porém, com o fim da política 

nacionalista do Estado Novo, essa intenção parece ser abandonada. E aqui surge 

uma contradição nesse pensamento: os técnicos do SPHAN buscavam o popular 

como tentativa de identificação do que então se entendia por patrimônio nacional. 

Porém, quando o encontravam, utilizavam o caráter popular para colocá-lo em outro 

patamar. Essa “glamourização” do popular ocorreu no início das atividades do 

SPHAN. E vem ocorrendo novamente hoje: em alguns casos de tombamentos de 

cultura imaterial, transforma-se uma manifestação cultural legítima em produto 

turístico de exportação. 
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Não há evidências claras de que esse processo tenha atingido Saia. Mas há 

uma hipótese: a tese de Saia sobre a origem paladiana da casa bandeirista. Os 

estudos de Carlos Lemos e Júlio Katinsky atestam que Saia estava equivocado 

quanto a isso. Mas essa aproximação do principal exemplar da arquitetura 

tradicional paulista de um modelo europeu consagrado não poderia ser uma 

tentativa de valorizar esse bem? 
 

Essa hipótese é reforçada por outro aspecto a ser levantado: a constante 

justificativa de Saia das diferenças do patrimônio paulista perante o mineiro. Em 

grande parte de seus textos, Saia aponta as questões históricas e econômicas que 

diferenciaram a arquitetura paulista e mineira dos séculos XVII e XVIII. Isso se 

mostrava necessário, pois o que era valorizado pela diretoria nacional do SPHAN 

era o barroco mineiro. E essa “preferência” era sentida nas divulgações realizadas 

pelo Serviço (tome-se como exemplo a publicação Brazil Builds). E Saia lutava, 

assim como Mário de Andrade, pelo devido destaque e reconhecimento ao 

patrimônio paulista e, no caso de Saia, não só pela importância histórica, mas 

também pelo aspecto artístico. 
 

Essa questão remete a uma afirmação de Katinsky, de 1988 (p. 71), sobre a 

atuação de Mário e Saia. Eles teriam, em seu trabalho no Patrimônio, buscado 

“valores arquiteturais até então desprezados pela intelectualidade e pela classe 

dominante local”. Não é possível, porém, afirmar até que ponto essa foi uma escolha 

consciente. O fato é que em São Paulo não foram encontradas igrejas monumentais 

nem grandes edifícios públicos, simplesmente por não ser esta a característica da 

ocupação do Estado. Mário, aliás, sempre deixou clara uma ponta de frustração pela 

ausência de exemplares de maior vulto artístico em São Paulo. 
 

Independente disso, o trabalho de ambos pode ter diferido dos outros técnicos 

do SPHAN pelo caráter antropológico. Essa característica proporcionava uma visão 

do patrimônio calcada nos aspectos populares de sua produção, que tampouco 

considerava como patrimônio somente os monumentos de cal e pedra, mas toda e 

qualquer manifestação cultural que se apresentasse como verdadeiramente 

nacional. Sua preservação e divulgação contribuiriam, assim, para a formação do 

cidadão brasileiro. Essa visão estava presente no anteprojeto de Mário de Andrade 

para o SPHAN. Em sua atuação no Patrimônio, Mário incorporou esse aspecto. E 

Saia absorveu a idéia. 
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Isso vem refletido nas suas atividades paralelas ao SPHAN. As questões do 

ensino, do planejamento urbano, da crítica, vinham reforçar esse caráter social do 

patrimônio, bem como a visão modernista que Saia tinha da arquitetura. Essa visão 

dava ao arquiteto a responsabilidade de ser um porta-voz da sociedade, que sentiria 

a obrigação de lhe propor soluções. No caso de Saia, isso pode ser resumido em 

uma palavra: combatividade. Saia era extremamente comprometido com sua 

atuação profissional a ponto de, às vezes, deixar sua família de lado. E apaixonado. 

Defendia suas convicções com unhas e dentes e brigava com quem fosse preciso. 
 

Por fim, a questão do ensino. Em sua atuação empenhada e em seus artigos, 

Saia demonstrou uma constante preocupação com a formação dos jovens 

arquitetos. Parte dessa inquietação se devia à própria formação. Desde o primeiro 

ano na Escola Politécnica, Saia afirmava que a Escola só lhe daria o diploma. Não 

foi verdade, pois a principal inovação1 de Saia no campo da restauração foi 

desenvolvida graças à formação de técnicas de engenharia que recebeu. De 

qualquer forma, Saia passou a ler compulsivamente no intuito de sanar as falhas de 

formação da Escola. 
 

A outra razão de sua preocupação com o ensino era direta: Saia apontava 

constantemente a falta de profissionais qualificados na área de patrimônio. E não 

era o único. Essa foi uma das razões da realização do curso de Especialização em 

Restauro e Conservação de Monumentos Arquitetônicos e Conjuntos Urbanos, 

realizado em 1974, e que foi um marco na época. Infelizmente, o quadro não se 

alterou muito desde então. 
 

Na conclusão de sua tese, Antônio Luiz Dias de Andrade (1993), que foi o 

sucessor de Saia no Patrimônio, aponta uma diferença conceitual entre a “academia” 

SPHAN e os profissionais contemporâneos. Os antigos tomaram liberdades 

excessivas em defesa da ‘criação’ do patrimônio brasileiro, enquanto os profissionais 

de hoje estariam ligados excessivamente à idéia de conservação, mantendo os 

monumentos tal qual encontrados. Segundo Andrade, isso se torna muito 

interessante para seus pares, mas completamente incompreensível para o público 

leigo, que deveria ser priorizado. Não foi possível identificar como e se Saia 

acompanhava essa mudança. Mas ele se preocupava em deixar os monumentos 

                                            
1
 O uso do concreto armado em construções de taipa. 
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acessíveis a todos, bem como tinha consciência da necessidade da divulgação 

desse patrimônio a toda a população. Também o curso, os artigos e o contato 

constante com a universidade deixam claro que Saia considerava a atualização 

profissional constante necessária, essencial. 
 

Saia, porém, não tinha com quem trocar idéias, o que fez com que por um 

longo tempo ele dialogasse apenas com profissionais formados dentro do SPHAN e, 

conseqüentemente, com as mesmas idéias. É em torno de 1970, com a criação do 

CONDEPHAAT e a chegada de novas cartas internacionais de restauro, que surgem 

novos nomes na área, possibilitando um diálogo de igual para igual, além da 

renovação de algumas teorias. O curso de 1974 e os inventários propostos para a 

avenida Paulista e para a região do vale do Paraíba mostram que Saia estava aberto 

a mudanças. Infelizmente, Saia deixou a cena cedo: aos 63 anos teve um ataque 

cardíaco fatal. 
 

Combatividade, comprometimento e paixão. Foi com essas três armas que 

enfrentou, por vezes solitário, a árdua batalha pela defesa do patrimônio histórico e 

artístico nacional. Luis Saia marcou indelevelmente as discussões contemporâneas 

sobre cultura brasileira, cultura nacional, cultura regional. Sobre cultura material e 

imaterial. Sobre cultura, enfim. 
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ANEXO 1 
CRONOLOGIA 

LUIS SAIA (1911-1975) 
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-1911- Luis Saia nasce em São Carlos, interior de São Paulo, em 16 de outubro, 

quarto filho do casal italiano José Saia, marceneiro, e Philomena Sciuli. Eram seis 

irmãos (Gelsomino, Philomena, Adorina, Luis, Jurema e Angelina). 

-1920- O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, representado por Alberto Childe, 

apresenta anteprojeto de lei de defesa do patrimônio artístico, em especial dos bens 

arqueológicos. 

-1922- Semana de Arte Moderna, em São Paulo. 

-1923- O deputado Luís Cedro apresenta na Câmara projeto de lei propondo a 

criação da Inspetoria dos Monumentos Históricos. 

-1924- O deputado Augusto de Lima apresenta na Câmara projeto de lei que visa 

proibir a saída do país de obras de arte tradicional brasileira. 

-1925- Jair Lins (do governo de Minas Gerais) apresenta ante-projeto de lei de 

proteção do patrimônio artístico. 

-1927- Criação da Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais na Bahia. 

-1928- Saia se muda para Campinas, após cursar o ginásio em São Carlos. Em 

Campinas termina o curso no Ginásio do Estado, em 1930. 

- Criação da Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais em Pernambuco. 

-1930- O deputado José Wanderley de Araújo Pinho apresenta projeto de lei que 

cria a Inspetoria de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. 

- A Escola Nacional de Belas Artes, RJ, nomeia Lucio Costa como diretor. 

- Após a revolução, o presidente Washington Luís é deposto e Getúlio Vargas 

assume o governo provisório. 

-1931- Saia é aprovado no exame vestibular de ingresso à Escola Politécnica, onde 

se matricula no curso preliminar em 1932. Inicia neste momento um longo período 

na Escola, sendo que nos anos de 1934, 1936 a 1938, 1941 a 1943 e em 1945 não 

freqüentou o curso. Durante este período, morou por duas vezes na avenida São 

João, centro de São Paulo e na Vila Mariana. 

- É assinada a Carta de Atenas, pela Sociedade das Nações. 

- O Partido Comunista amplia suas atividades, declinando no período de 1937 

a 1940. 

- É criado o Partido Socialista Brasileiro, que atrai personalidades que 

surgiram na revolução de 1930. 

-1932- Revolução Constitucionalista de São Paulo. 

- Manifesto Integralista, de Plínio Salgado. 
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-1933- Em julho, a cidade de Ouro Preto é declarada Monumento Nacional, através 

do Decreto nº 22.928. 

- O CIAM assina a Carta de Atenas. 

- É fundada a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 

- I Exposição de Arte Moderna da SPAM (Sociedade Pró Arte Moderna). 

- Marcha integralista em São Paulo. 

-1934- O Decreto nº 24.735 aprova o novo regulamento do Museu Nacional do Rio 

de Janeiro, e organiza o serviço de proteção aos monumentos históricos e às obras 

de arte tradicionais. 

- Promulgada a nova Constituição, cujo artigo 148 diz que “cabe à União, aos 

Estados e aos Municípios [...] proteger os objetos de interesse histórico e o 

patrimônio artístico do país”. 

- Armando de Salles Oliveira funda a Universidade de São Paulo. 

- Getúlio Vargas é eleito presidente da República e nomeia Gustavo 

Capanema para o Ministério da Educação de Saúde. 

-1935- É criado o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, iniciativa de 

Paulo Duarte, Mário de Andrade, Rubem Borba de Morais, Sérgio Milliet, entre 

outros. 

- Intentona Comunista é sufocada por Vargas. 

- Fundada a Aliança Nacional Libertadora - ANL, com Luís Carlos Prestes na 

presidência de honra. 

- Criada lei de segurança nacional, dando maiores poderes ao presidente. 

-1936- Saia participa do curso de Etnografia e Folclore, do Departamento de Cultura, 

ministrado por Dina Lévi-Strauss. Posteriormente, participa do grupo que funda a 

Sociedade de Etnografia e Folclore, em 1937. O discurso de abertura do curso, de 

Mário de Andrade, vai ter grande influência sobre Saia. 

- Intensifica convivência com grandes intelectuais da época, como Antônio 

Cândido, Sérgio Milliet, Oswald de Andrade, Lourival Gomes Machado, Richard 

Morse e Mário de Andrade, entre outros. 

- Anteprojeto para a criação de um Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, de Mário de Andrade, feito a pedido do ministro Capanema. 

- Em abril, o SPHAN começa a funcionar em caráter experimental, com 

Rodrigo Mello Franco de Andrade como diretor. 
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- Em outubro, o Congresso recebe projeto de lei do presidente, visando fixar 

ao “princípios fundamentais da proteção das coisas de valor histórico ou artístico” e 

traçar “o plano de ação dos poderes públicos” para o tema. 

- Projeto para o edifício do Ministério da Educação e Saúde, de Lucio Costa, 

Oscar Niemeyer e equipe, incluindo participação importante de Le Corbusier. 

-1937- Saia começa a trabalhar no SPHAN, com Mário de Andrade na elaboração de 

um inventário do patrimônio paulista. 

- Em janeiro, a lei nº 378 oficializa a criação do SPHAN e de seu Conselho 

Consultivo, além de alterar a organização do Ministério da Educação e Saúde. 

- Em novembro, é promulgado o Decreto-Lei nº 25, que organiza o SPHAN. 

- Criada a Universidade do Brasil, hoje UFRJ. 

- Implantação do Estado Novo, após golpe que elimina os partidos políticos, 

entre outras iniciativas autoritárias, incluindo prisões e exílios. O Estado Novo é 

apoiado pelas classes produtoras comerciais e industriais, pelo Exército e pela 

Igreja. 

-1938- Chefia a Missão de Pesquisas Folclóricas, do Departamento de Cultura. Na 

Missão, percorre grande parte do Nordeste brasileiro, fazendo um dos primeiros 

registros sistemáticos da arquitetura popular brasileira. 

- Mário de Andrade é afastado da direção do Departamento de Cultura, como 

conseqüência da política do Estado Novo. Os trabalhos do DC também são 

afetados, com corte substancial de verba e substituição de funcionários. 

- Troca sistemática de correspondência com Mário de Andrade (até 1940). 

-1939- Começa o restauro da igreja de nossa Senhora do Rosário, em Embu-SP. 

Essa vai ser a primeira obra do SPHAN no Estado, e conta com projeto de Saia. 

- Início da I Guerra Mundial, que acaba proporcionando a vinda de algumas 

personalidades do mundo cultural europeu para o Brasil. 

-1940- O novo Código Penal passa a prever pena para atentados ao patrimônio 

cultural. 

-1941- São publicados dois decretos tratando de patrimônio. O nº 3.365 dispõe 

sobre desapropriações por utilidade pública, considera casos de utilidade pública a 

preservação de monumentos históricos e artísticos, a proteção de paisagens e a 

conservação de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico e 

artístico. E o Decreto nº 3.866, que dá ao presidente da República poderes para 

cancelar tombamento por interesse público. 
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- Exposição / concurso do Departamento Estadual de Informação e do 

Patrimônio Histórico, com aquarelas e guaches de monumentos restaurados. 

 
44. Luis Saia, 1940 

-1942- Saia expõe na Sala dos Intelectuais, no 7º Salão Paulista de Belas Artes 

(Sindicato dos Artistas Plásticos). 

- Conferência de Mário de Andrade “O movimento modernista”, em São 

Paulo, na Casa do Estudante. 

- Brasil declara guerra ao Eixo. 

-1943- Instalação do escritório paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB-SP. 

-1944- Publica “Notas sobre arquitetura rural paulista do segundo século”, pelo 

SPHAN. 

- Viagem de Artistas e Intelectuais a Minas (Belo Horizonte), a convite do 

prefeito Juscelino Kubitscheck. 

-1945- Mário de Andrade morre em 25 de fevereiro. Luis Saia é um dos citados em 

seu testamento. 

- Série de palestras e mesas-redondas na Biblioteca Municipal, promovidas 

por Sérgio Milliet, que contaram com a participação de Luís Martins, Lourival Gomes 

Machado, Osório César, Roger Bastide e Luis Saia, entre outros. 

- Termina o Estado Novo, com a eleição de Eurico Gaspar Dutra para 

presidente. 

-1946- Saia assume a diretoria do escritório paulista do SPHAN, cargo que ocupará 

até 1975, quando falece. 

- Em janeiro, o Decreto-Lei nº 8.534 transforma o Serviço do PHAN em 

Diretoria. Também cria quatro distritos da DPHAN, com sedes em Recife, Salvador, 

Belo Horizonte e São Paulo, e subordina à Diretoria os Museus da Inconfidência, 

das Missões e do Ouro. 
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- Início das articulações para a criação de um Museu de Arte Moderna em 

São Paulo. 

- Em setembro entra em vigor nova Constituição. 

 
45. Clélia Fonseca Saia, 

década de 1950. 

-1947- Em 17 de julho se casa com Clélia Vieira Fonseca, que passa a assinar Clélia 

Fonseca Saia. Ela era da cidade de Tatuí, interior de São Paulo. 

- Criada a Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, então sob 

direção de Christiano Stockler das Neves. 

-1948- Saia termina o curso de engenheiro-arquiteto, com colação de grau em 20 de 

abril de 1949. 

- Participa da fundação do Museu de Arte Moderna – MAM, integrando seu 

primeiro conselho administrativo. 

- É criada a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 

- Comunistas são expulsos da Câmara dos Deputados. 

-1949- Nasce seu primeiro filho: José Saia Neto, em 14 de abril, que trabalhará com 

o pai no IPHAN. 

-1950- Nasce Helena Saia, em 25 de dezembro. 

- Lança-se a revista Habitat (trimestral), que aborda questões culturais, em 

especial a arquitetura e o design. Saia publica alguns artigos nessa revista. 

- Elabora seu primeiro Plano Diretor, para a cidade de Rio Preto. 

- Vargas é eleito presidente (toma posse no ano seguinte). 

-1951- Participa da organização da 1ª Bienal de São Paulo, na Comissão de 

História. 

-1952- Em 19 de outubro, nasce sua segunda filha: Vera Fonseca Saia. 

-1954- nasce seu segundo filho homem: Antônio Fonseca Saia. 

- Participa do 4º Congresso Brasileiro de Arquitetos. 
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- Aumenta o diálogo com os outros escritórios da DPHAN, em especial com o 

mineiro, chefiado por Sylvio de Vasconcellos. 

- Comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Saia participa, 

entre outras ações, na organização de uma exposição sobre a ocupação do Estado 

de São Paulo. 

- Vargas se suicida em agosto e Café Filho assume a presidência. 

-1955- Ao longo desta década, Saia publica diversos artigos em revistas 

especializadas, com destaque para a série “Notas sobre a evolução da morada 

paulista”, publicada na revista Acrópole entre 1955 e 1956. 

- Juscelino Kubitscheck é eleito presidente. 

 
46. Luis Saia no escritório do SPHAN, 1956. 

-1956- Nasce sua filha caçula: Maria Vieira Saia. São, portanto, cinco filhos, sendo 

dois homens e três mulheres. 

- Criação do CPEU, Centro de Pesquisas e Estudos de Urbanismo da FAU-

USP. 

-1957- Concurso para a cadeira de “Teoria da Arquitetura” na FAU-USP, com a tese 

Da Arquitetura. 

-1958- Tese de livre docência apresentada à cadeira de “Arquitetura no Brasil”, da 

UFMG, com o título de Residências Rurais no Brasil Colônia. 

- 1958/1961- Projeto e obra de restauro da Casa de Câmara e Cadeia de 

Atibaia, SP, que gerou muita polêmica pelo alto grau de intervenção. 

-1960- Integra a comissão de seleção da Bienal de Veneza. 

- Participa do 10º Congresso Pan-Americano de Arquitetos, em Buenos Aires. 

- Recebe, em São Paulo, a visita de Michel Parent, então Inspetor Geral dos 

Monumentos da França. 

- 1960/1962- Plano Diretor para a cidade de Goiânia, seu maior projeto 

urbano. 
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- Inauguração de Brasília e eleição de Jânio Quadros (toma posse no ano 

seguinte). 

-1961- A Lei nº 3.924 fala sobre a preservação de monumentos arqueológicos e pré-

históricos. 

- Jânio Quadros renuncia em agosto. A partir deste momento, instala-se 

estado de sítio no país, depois é instituído o parlamentarismo e João Goulart toma 

posse, em setembro. 

-1962- Surge a Recomendação de Paris, sobre a proteção de paisagens e sítios. 

-1964- É assinada a Carta de Veneza, sobre a preservação de monumentos e sítios. 

- Golpe militar depõe o presidente João Goulart. Devido a sua atuação no 

Partido Comunista, Saia se afasta de suas atividades e da família durante um ano. 

-1965- A Lei nº 4.845 proíbe a saída do Brasil de obras de artes e ofícios produzidas 

no país até o fim do período monarquista. 

- Criação do ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. 

- Suspensão dos partidos políticos. Atos Institucionais dão plenos poderes ao 

Executivo. 

-1966- Criados a ARENA e o MDB, com a abolição dos outros partidos políticos. 

-1967- Em parceira com Joaquim Pedro de Andrade e Jean-Claude Bernardet, 

elabora roteiro para o documentário Brasília, contradições de uma cidade nova (23 

minutos), de Joaquim Pedro de Andrade. 

- Rodrigo Melo Franco de Andrade se aposenta e deixa a diretoria da DPHAN. 

O arquiteto Renato Soeiro o substitui (trabalhava no órgão desde 1938). 

-1969- Saia participa da criação do CONDEPHAAT. 

- É instituído o Ato Inconstitucional nº. 5. 

-1970- Participa do Encontro de Brasília, que tem como resultado o Compromisso de 

Brasília. 

- O Decreto nº. 66.967 transforma a DPHAN em Instituto (IPHAN). 

-1971- É realizado o Encontro de Salvador, continuação do de Brasília, que também 

tem um Compromisso como resultado. 

-1972- É publicado o livro Morada Paulista, que reúne a série de artigos publicados 

na década de 1950. 

- No âmbito internacional, o patrimônio é discutido na Convenção de Paris, na 

Carta do Restauro (governo italiano) e na Declaração de Estocolmo. 
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-1973- Com dotação de recursos da DPHAN, é criado o PCH (Programa Integrado 

de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste), que teve como coordenador 

o economista Henrique Oswaldo de Andrade. 

 
47. Luis Saia, 1974. 

-1974- Organiza o Curso de Especialização em Restauro e Conservação de 

Monumentos Arquitetônicos, com os professores Nestor Goulart Reis Filho e Ulpiano 

Toledo Bezerra de Meneses. 

- A OEA lança a Resolução de S. Domingos. 

-1975- falece em São Paulo em 15 de maio, aos 63 anos, vítima de ataque cardíaco. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
ROTEIRO PERCORRIDO PELA MISSÃO DE PESQUISAS FOLCLÓRICAS 

 

 

 



Roteiro percorrido pela Missão de Pesquisas Folclóricas 
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INÍCIO DA VIAGEM, A BORDO DO “ITAPAGÉS” 
01 a 12 de fevereiro de 1938 

 

 

 

 

 



Roteiro percorrido pela Missão de Pesquisas Folclóricas 
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PERNAMBUCO 
08 a 15 de março de 1938 

 

 

 
 



Roteiro percorrido pela Missão de Pesquisas Folclóricas 
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PARAÍBA - SERTÃO 
01 a 24 de abril de 1938 

 

 
 



Roteiro percorrido pela Missão de Pesquisas Folclóricas 
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PARAÍBA – ZONA DO BREJO 
02 a 13 de maio de 1938 

 
 
 

 
 
 



Roteiro percorrido pela Missão de Pesquisas Folclóricas 
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CEARÁ 
01 a 06 de junho de 1938 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Roteiro percorrido pela Missão de Pesquisas Folclóricas 
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PIAUÍ E MARANHÃO 
07 a 16 de junho de 1938 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
CORRESPONDÊNCIA 

 

 

A NUMERAÇÃO NO INÍCIO DE CADA CARTA SE REFERE À 

CATALOGAÇÃO ORIGINAL DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FUNDO MÁRIO DE ANDRADE. 

TODOS OS GRIFOS SÃO DO AUTOR. 
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6288-IEBUSP 

 
S. Paulo, 30 de Agosto de 1938. 

 
Caro Mario. Abraço. 

 

Recebi sua carta de 26 e 27 do corrente. Segundo carta que V. mandou ao Zé Bento, 

não virá mais por estes dias. Então eu irei. tinha escrito que não iria por causa de sua vinda. 

Relativamente ao que lhe escrevi não há razão nenhuma para V. pensar coisas, pois 

sabe perfeitamente que eu não quero me aproveitar do material colhido para estudos de 

folclore. Sabe que a única parte que talvez, possa querer estudar é escultura e arquitetura 

populares. A comunicação sobre catimbó não é estudo do material não. O que eu pedi foi 

mais querendo apresentar milhor o material colhido. Como disse em outra carta anterior 

houve coisa lá no Bréjo dos Padres que me cheirou muito a fonte pra estudo da origem do 

catimbó. Jurema, defumação, cantorias parecidas com as linhas do catimbó. Só mesmo a 

palavra catimbó não surgiu numa pesquisa apressada feita então. Você entende que si eu 

tiver elementos pra dizer que esse trololó de Bréjo dos Padres é catimbó, naturalmente que 

ajuntarei ele ao restante colhido. Era neste sentido que eu estava afirmado quando pedi 

sugestão ou informe seu. O caso do Dirceu está pra se resolver ainda e ele nem sabe do 

que eu lhe escrevi. Alias isto tudo conversarei bem pessoalmente aí. Não se aporrinhe com 

o caso que não tem a importância que a sua carta sugere. Quando conversarmos que lhe 

direi milhor de que jeito eu estou enxergando este material colhido na viagem. E depois, e 

isto até parece besteira eu estar dizendo, eu sei perfeitamente que o material deve ser 

estudado por técnico especializado sem o que será desvalorizar a colheita. Ora, eu não 

quero me especializar em folclore pois continuo com a eterna paixonite pela tal arquitetura, e 

mais, é muito humano que eu esteja querendo bem ao material colhido e sonhe para ele 

mãos seguras. Afinal, não pense numa coisa que eu posso garantir que não existe, essa de 

eu estar me zangando com V. por dizer as coisas claramente. Até parece que V. tem certas 

duvidas em me conhecer. A mim que só sei me esconder diante dos padres! 

Estive conversando com Zé Bento a respeito do S.P.H.A.N. e tudo vai sendo feito. Já 

recebi e encaminhei a autorização do Rodrigo. 

Agora uma outra coisa ainda a respeito do material colhido. Esta de acordo com 

Oneida. Aconteceu o seguinte: o Frutuoso apareceu aqui com um tal dançarino Cleobulos 

que vai dançar um trololó dele sobre motivos de feitiçaria negra. Queria documentação a 

respeito de vestimenta e coreografia colhidas pela Missão. Mandei eles pra Oneida que está 

querendo é saber si o tal Cleobulos é mesmo dançarino e tem competência. V. conhece o 

homem? O que acha que se deve fazer com isto? Combinamos, eu e Oneida, que eu pediria 

a V. um telegrama respondendo sim ou não. Si for sim a coisa poderá ser encaminhada e 
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então esperaremos sugestões suas por carta. Porque si não for topável, a gente dará aqui 

um jeito de dizer que não possível dispor da colheita uma vez que ainda não está 

organizada e fichada completamente. 

Si não houver coisa alguma em contrario até o fim desta semana irei ao Rio ou no 

sábado, ou no domingo, ou na segunda feira e ou então na terça. Um desses ous. 

Abraço do 

Saia 

[observação à mão de Oneyda, perguntando sobre itens encaminhados a ele] 

 

 

6289-IEBUSP 

 
S. Paulo, 25 de Outubro de 1938. 

 
Caro Mario. Abraço. 

 
Recebi do Germano uma carta contando que o andamento dos serviços de fotos do 

Sphan vai bem depressa. Dentro de poucos dias, ainda nesta semana diz ele, estará aqui 

com o material em ordem e então enviaremos os negativos e as fotos restantes praí. Estou 

fazendo uma lista das obras do A. Junior. Sei de uma Exposição de arte feita aqui em S. 

Paulo por volta de 1930, com material de coleções particulares. No catalogo dela talvez se 

encontre indicações de valor. V. sabe qualquer coisa sobre essa exposição? Uma coisa. 

Interessa do A. Junior também os quadros pequenos e sem importância individual? 

Manchas, por exemplo. Creio que só no caso de se tratar de algum tema ou estudo depois 

desenvolvido em obra completa. Ou o Sphan só quer mesmo os quadros definitivos? 

Os trabalhos (planos e reproduções) da Santo Antonio, Atibaia e Parnaíba estarão 

prontos ainda neste mês! Já assentado e com a mesa de desenho em casa, recomecei o 

serviço deles. Talvez precise voltar ainda uma vez naquela matriz de Atibaia, prumas 

verificações e então irei num Domingo destes. 

Vai junto um esquema da aldeia de Carapicuíba. Sem escala, indica apenas o 

essencial pra ajudar na leitura do trololó que V. levou. 

Tou lendo o resumo das suas aulas. Naturalmente que muita coisa dalí precisa ser 

verificada em livros que não tenho em casa. Com mais vagar irei vendo o que precisar na 

biblioteca e escreverei mais assim que palpitar mais alguma coisa. 

Logo na primeira pagina do resumo você diz que escolhe os primitivos para estudar 

os elementos essenciais da arte. Depois caracteriza a noção de primitivo chamando a sua 

mentalidade de paralógica e a sua arte desafeita à sujeições crítico-estéticas. O plano todo 
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do curso inclui também o estudo do belo como elemento essencial da arte (naturalmente 

conceituando belo indiferentemente: físico, moral, intelectual). 

Acho que 1º) a redução praticada quando se vai ao primitivo para destacar os 

elementos essenciais da arte não permite então a conceituação do belo, pois aí ele não 

existe. V. alegará que ainda no primitivo a obra de arte não é conseqüência de um fato da 

consciência artística. Não haverá razão então pra se estudar a arte no primitivo, uma vez 

que este não apresenta ainda o fato artístico tal deve encará-lo a filosofia da arte. Demais, 

parece que V. não encara apenas a arte erudita mas sim arte em geral. O mais lógico seria 

estudar o conceito de arte completo e só depois caracterizar os alguns elementos da obra 

de arte que surgem com os primitivos. 

2º) Certos acontecimentos inegáveis cientificamente na obra de arte erudita também 

impossível fixá-los no estudo do primitivo. A academia por exemplo (academia aqui quer 

dizer aproveitamento de experiência anterior) é um dado concreto, cientifico, inegável na 

obra de arte. Na arte do primitivo não se sujeita a raciocínios crítico-estéticos, 

desaproveitando exemplos anteriores conhecidos. O que vem admitida no resumo é a 

reinvenção de temas e soluções. 

Ainda neste caso há um problema. V. aceita a arte africana como primitiva (arte do 

Benin, escultura em madeira, etc.). Ora, há quem queira ver na arte de varias tribos 

africanas uma raiz única desenvolvida em varias expressões, demonstrando academia, 

filiação. Estaria este africano funcionando como homem de arte independente mesmo da 

observação? 

É verdade que V. ainda não utilizou a palavra acadêmico ou academia, porem utiliza 

as palavras clássico, fusão e síntese (pg 2 – 3º parte do 1º ponto). Essas 4 palavra são 

expressão de um mesmo fato: aproveitamento da experiência anterior (clássico encarada 

como expressão que exprime a combinação mais clara, mais completa, mais de acordo, de 

elementos existentes nas obras de uma determinada orientação ou época. Comentando a 

Eva daquele alemão V. usa as palavras clássico, fusão e síntese. não pode fazer isso 

porque está comentando uma obra de uma mentalidade paralógica (onde síntese em 

mentalidade paralógica?) Síntese quer dizer sistema de raciocínio (e não se pode alegar 

que o paralógico pode coincidir com o lógico porque não se trata de coisa independente mas 

sim de processo, de sistema) que não existe no paralógico. No mínimo V. não poderá usar 

expressões como essas falando de obra de arte de primitivos, pois implica neles coisas que 

não possuem. 

Como já disse, estou a salvo de qualquer mancada. Abraço do 

Saia 

[observação à mão de Oneyda sobre documento para Guarnieri] 
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6290-IEBUSP 

 
S. Paulo, 29 de Outubro de 1938. 

 
Caro Mario. Abraço. 
 

O Germano esteve ontem aqui, porem não trouxe o material do Sphan, no qual ainda 

há serviço a fazer. O que veio foi o da viagem ao Nordeste. Deste, algumas fotos farão parte 

do relatório que a Discoteca enviará praí. Destas, sobretudo as exposições que ficaram 

milhores e que são mais importantes, queria saber do Sphan si quer ampliações. Por 

exemplo da fazenda Acauan (uma daquelas que a Casa da Torre mandou construir no 

sertão paraibano. Parece a única que ainda resta), a igreja do Rosário de Pombal (Paraíba), 

uma igrejinha de Cajazeiras (idem), localização e detalhes da Sé e Santo Alexandre de 

Belém, etc. Isto naturalmente não tem urgência. Urgente e muito é o seguinte: 

Germano entregou a você 56 cópias 13 x 18, pouco antes de interromper o serviço. 

Com a suspensão que houve não foram feitas as ampliações e agora é necessário resolver 

si devem ou não serem feitas, e mais caso seja a solução positiva, o tamanho dessas 

ampliações, si em 18 x 24 ou em 24 x 30. 

Não sei si você entregou ao Sphan as cópias 13 x 18, ou si estão em sua casa. Si já 

foram entregues, pra se decidir quais as ampliações e tamanhos mando os números das 

fotos. 22 cópias são de fotos de coisas que ainda não haviam sido tiradas e são numeradas 

de 301 a 322. As restantes 34 são de fotos repetidas por imperfeições e tem os números 

seguintes: 144, 145, 147, 149, 152, 153, 154, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 181, 190, 

192, 195, 197, 208, 209, 210, 215, 216, 217, 219, 221, 223, 224, 227, 231, 232, 233, e 234. 

É claro que sem que venha uma resposta a este respeito não será possível fazer a 

entrega definitiva dos respectivos negativos. Espero carta sua com indicações. 

Ainda um caso, este a respeito das fotos 91 (igreja do Patrocínio de Itu) e 111 

(capela de S. Miguel). Da primeira se tem dois exemplares, um vista a fachada bem de 

frente e outro um pouco de lado. Da segunda aconteceu o seguinte (não sei si V. lembra): 

na primeira vez que se fotou uma vista em perspectiva da capela de S. Miguel a angular 

perdeu um pequeno detalhe no fundo, não se vendo portanto a construção inteira, o que é 

necessário; na segunda vez, umas arvores, que então estavam copadas, prejudicam 

completamente a visibilidade da fachada. Numa carta sua ao Germano (de 7-5) você o 

autoriza a escolher, em ambas exposições, o exemplar que achar milhor. Penso que se 

pode pedir ao Germano que além deste exemplar escolhido, seja entregue ao Sphan, sem 

pagamento, uma cópia 13 x 18 do outro. Certo? 
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Vai indo longe a lista de obras do A. Junior. Tem um cara aqui em S. Paulo que se 

diz neto dele ou coisa parecida e que possui, diz o cara, muitos croquis dos quadros 

grandes. Na terça-feira vou ver isso, e escreverei a respeito. 

Do seu curso. Na terceira parte do 1º ponto (primitivo preistórico) V. Não acha meio 

precário tratar de coisas assim como do clima paleolítico ser frio e seco e por isso o homem 

se refugiar nas cavernas (pg. 3), ou então falar do homem de Cros-Magnon correndo atrás 

na rena, pro norte. São coisas tão precárias e acho que não trazem grande vantagem pra 

clareza de exposição. Si você sentir a necessidade de mostrar como o homem está 

condicionado por causas climatéricas ou raciais pode muito bem achar uma outra ocasião 

pra tratar disso. Os conhecimentos sobre o preistórico são tão palpíticos que talvez bastaria 

o curso constatar e caracterizar bem as obras indiscutivelmente desse período. Talvez esse 

trabalho de constatação e caracterização exija um ordenamento mais pedagógico do que 

propriamente de épocas. Bom, neste caso, que eu acho razoável e necessário, o curso se 

limitaria ao estudo das obras. Agora, falar em homem correndo atrás de rena ou então 

aquela separação tão precisa meu Deus, entre o clima do neolítico e do paleolítico, pondo 

em cavernas quantos homens aí coubessem, isso me parece de boa política evitar. 

Abraço amigo do 

Saia. 

 

 

6291-IEBUSP 

 
S. Paulo, 4 de novembro de 1938. 

 
Amigo Mario. Abraço. 

 

Recebi carta sua datada de 29-10-38. Não sei si V. recebeu duas minhas tratando de 

coisas do Sphan. Antes do mais quero dizer que topei inteiramente a sua critica a respeito 

de Carapicuíba. Outros, Ernani, Octacilio, se limitaram a corrigendas leves de português e 

coisas sem importância, sem atacar o principal que é a estrutura toda do trabalho. V., ao 

contrário, apontou logo os erros graves de composição. Era o que eu estava querendo. 

Agora vou reler e reescrever procurando sintetizar mais excluindo também as repetições e 

detalhes literários inúteis. Sei que preciso me esforçar muito para compensar a pouquidão 

que tenho de recursos descritivos. Não tem duvida nisso e repetirei a tentativa quantas 

vezes for necessário. Uma vez que não veio um nada a respeito das criticas e afirmações 

contidas no trabalho, nem relativamente a técnica de demonstração daquilo que penso 

sobre a arquitetura naquela aldeia, estou pensando que neste plano o trololó está aceitável. 
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Quanto a influencia da sua literatura na minha escrita V. não deve esquecer que 

alimento uma dificuldade enorme de parir coisas escritas, bacia pequena e destraquejada 

dificultando as delivrances difíceis. Por isso me vejo obrigado a explorar desbragadamente 

os poucos recursos que tenho à mão. Ora o escritor Mario de Andrade tem umas invenções 

de linguagem que muito me ajudam. Sófocles terá também outras invenções diferentes? 

Mas eu não li Sófocles. Camões tem, mas as de Camões não me ajudam. V. pode alegar 

que estou praticando a experiência alheia sem comedimento. Está certo, mas eu respondo 

que outras pessoas, de posses mais largas, fazem isso também. Vou fazer força entretanto, 

para tirar tudo o que não seja absolutamente necessário. Sei que um bom modelo para este 

gênero de trabalho é o ensaio do Sergio Buarque; seco, indispensável, necessário. Mas a 

autocrítica é coisa difícil. 

A idéia de publicar a coisa na revista do Sphan eu acho muito ótima. Não é por nada 

contra a do Arquivo, mas a do Sphan é muito mais especializada. A necessidade de 

retoques de estilo é perfeitamente compreensível e acho mesmo que deve ser assim, dada 

a precariedade do meu modo de escrever. 

Tem muita gente aqui que está querendo ler o resumo das suas aulas. Oneida, 

Fernando, etc. V. consente que passe adiante, depois que o Zé Bento tenha lido também? 

Logo mandarei a redação nova (não digo ainda definitiva – quanto trabalho estou dando!) de 

Carapicuíba, juntamente com os desenhos e fotos. 

Sei que existe um trabalho parece que norte americano ou inglês estudando as 

relações entre técnica e cultura (parece que sobre mudanças de técnica quando há 

mestiçamento de cultura) nos povos primitivos. Não lembro aonde vi isso porque já faz 

tempo. V. poderá me contar alguma coisa a respeito? Encontrei uma historia de arquitetura 

que tem exemplos de planos de casas muito interessantes das civilizações de antes do Jota 

Cristo. Interessa ao seu curso? Si sim, poderei mandar fichas com croquis. 

Espero que a encrenca nova na U. dê em nada. Pipocas, V. tem direito a um bocado 

de sossego, depois de tantas atrapalhadas. 

Perdoe a trabalhei que lhe dou. 

Abraço do 

Saia 

Mario. Vão aí as copias das fotos que o Germano tirou, a meu pedido, daqueles trololós de 

barro que estavam em sua casa. Ficaram péssimas. O negativo está com o Germano, a 

espera de alguma ordem sua. Ele tirou duas copias de cada exemplar e uma ficará com o 

Zé Bento. Abraços Saia 
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6292-IEBUSP 

 
S. Paulo, 8-11-38. 

 
Amigo Mario. Abraço. 

 

Aconteceu uma coisa besta: a sua carta de 1-11-38 foi entregue em casa e o 

empregado colocou ela debaixo de uns livros, sem me avisar. Só ontem fui encontrá-la. Por 

isso respondo atrasado. 

Quanto ao caso das fotos do Sphan, o que levou este atraso a chatear a gente foi 

aquela aporrinhação das cópias para a biblioteca. O Germano não podia continuar o 

trabalho de cópias porque não havia a certeza da continuação dada pelo atual prefeito. Não 

sei si o Rodrigo sabe deste contratempo. Certamente ele compreenderá tudo quando 

souber. A culpa não é nem sua nem do Germano. Aquelas cópias de que falei na carta 

respondida já foram pagas. O Germano me avisou que por estes dias estará todo o serviço 

acabado. O mais do Sphan vai indo. Espero ir pra S. Sebastião e Vila Bella na próxima 

semana, com o Germano que então também faria o trabalho das fotos A. Junior aqui em S. 

Paulo. 

Carapicuíba (desculpe estar ainda aporrinhando com este caso. V. está tendo mais 

trabalho do que eu. Mas também quem mandou V. entender tanto das coisas!). Estive 

relendo o trabalho e achei coisas incríveis de mal escritas. Num pequeno período tem mais 

de 6 vezes a palavra raio. É um exemplo das coisas que andei descobrindo agora. Estou 

refazendo tudo. Com grande vontade, dada a possibilidade de ser publicado em separata. 

Quero um conselho seu a respeito do caso do mutirão. Como está escrito na copia que foi 

pra V. não consta um detalhe que depois acrescentei a tinta: o mutirão é corrente na África 

no fabrico de casas. O que pergunto é o seguinte: no trabalho não só interessa mostrar que 

a técnica de pau-a-pique existe também fora do Brasil, porem me parece de grande 

vantagem indicá-la pras populações primitivas em geral. Alem dos exemplos bibliográficos 

(poucos?) que colhi, vejo uma pista no fato seguinte: a pratica do mutirão enquadra sempre 

uma serie de detalhes característicos de festas religiosas primitivas: comes-e-bebes, dança, 

cantoria. Me lembro também de ter ouvido falar (já faz tempo) num mutirão que, terminada a 

tarefa, os participantes se punham a fazer gestos interpretáveis como gestos de vitória. Daí 

pra estabelecer a ligação desses fatos me parece simples. Pergunto a você si é aventurar 

demais colocando uma coisas dessas no estudo da técnica de pau-a-pique, ou mesmo si já 

só essa tentativa de interpretação do mutirão como resíduo de festa religiosa é avançar 

muito. Perdoe a aporrinhação. 

Abraço do 

Saia 
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6293-IEBUSP 

 
S. Paulo, 8/12/38. 

 
Mario amigo. 

 

Esteve aqui uns dias o Reis do Sphan, pra ver S. Vicente (por causa daquela 

mancada mãe do H. Florence), Mboy e Bertioga. Andei com ele por aí e ajudei no que pude. 

Por indicação do Rodrigo ele me perguntou a respeito do restante da verba do Serviço que 

estava aqui em S. Paulo. Obrigado a responder, disse que V. poderia informar com precisão 

e que eu apenas havia recebido autorização de prosseguir nos trabalhos de documentação 

fotográfica e planos, pra efeito do que também recebera ordem de gastar não disse quanto. 

Naturalmente que V. deve saber disso e é porque estou escrevendo. Ainda não avisei ao 

Germano porque estou ultimando a relação das fotos a tirar e então tudo será feito de uma 

só vez, sem necessidade de se andar gastando muito em viagens daqui pralí. 

Pra semana que vem talvez eu só passe a cuidar destes negócios do Sphan, 

faltando então no Departamento. Assim terminarei não só umas coisinhas que ficaram 

faltando como também aquele trabalho de Carapicuíba e ainda terei tempo para dar uma 

chegada aí lá pro dia 15 ou vinte. 

Estou esperando o Ademar e será uma complicação danada si ele vier quando eu 

em viagem pro Sphan. Oneida me mostrou o que V. lhe pediu a respeito. Não escrevi antes 

pra não amolar que V. deve estar cheio de trabalhos e montanhas russas. Vou me mudar 

outra vez (ô mobilidade indígena! ou italiana?) mas, pra efeito de correspondência o 

endereço é o mesmo. Ainda não sei o novo endereço. 

Abraço do 

Saia 

 

 

6294-IEBUSP 

 
S. Paulo. 17-12-38. 

 
Amigo Mario. Abraço. 

 
Duas coisas: 1) ainda não recebi nenhuma daquelas cartas prometidas autorizando 

colher material pro Sphan. Os plano de Mboy estão terminados e os levarei pro Rio pra 

semana. E S. Miguel, que o Rodrigo também quer com urgência? Si o zelador de lá 

encrencar não sei como vai ser. Tem também o caso de S. Sebastião e V. Bela: o Germano 

virá pra S. Paulo amanhã (pra trazer as cópias da biblioteca) e a gente podia fazer aquilo. A 

lista das obras do A. Junior está vasta e com a vinda do Graeser, vou tentar o trabalho de 
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documentação fotográfica mesmo sem cartão de autorização (si não chegar até lá), V. 

recebeu a carta minha contando a viagem do Reis? 

2) O sr. diretor, conversando com Oneida, lhe contou a respeito de informes 

aparecidos lá a meu respeito. Iguais aqueles primeiros: bêbado, irresponsável, etc. Fiquei 

puto e fui perguntar a ele qual o nome do fulano (deve não ser o mesmo da primeira vez, 

que esse não está aqui). Houve muita desconversa e não consegui saber. O que afinal 

surgiu foi o seguinte: se falou sobre o material da viagem ao nordeste e eu desembuxei o 

descaso da parte deles pela coisa. Parece que a coisa interessou mais tanto que ele disse 

que subira na próxima semana pra ouvir alguma coisa e pediu um plano geral das coisas 

que devem ser feitas prum aproveitamento milhor da colheita, me falando também em 

possíveis viagens de colheita aqui mesmo por S. Paulo, perguntando a respeito das zonas 

mais prováveis, etc. Combinei hoje à noite conversar com Oneida a respeito. Acho porem 

que V. poderia ordenar milhor uma serie de sugestões e socorrer a gente nisto. Caso sim, 

seria coisa urgente. 

Bom, até logo. 

Saia 

 

Meu novo endereço: Rua Francisco Cruz – 63. Vila Mariana. 

[observação de Oneyda à mão, reiterando o pedido de Saia] 

 

 

6296-IEBUSP 

 
S. Paulo, 5/2/39. 

 
Caro Mario. Abraço. 

 

Recebi a sua expressa de 3/2/39. Muito obrigado pelo seu aviso a respeito dos 

negócios do Sphan. Já escrevi ao Rodrigo enviando o trololó sobre Carapicuíba e falando do 

orçamento pra restauração de Embu. De fato, o trabalho já está bastante adiantado, faltando 

apenas umas verificações de preço na praça de S. Paulo e a parte da pintura e talha. Pela 

sua noticia se vê que o Rodrigo ficou chateado com a demora. Creio que não ficou bem 

claro, daquela conversa que tivemos aí, que eu ficaria pelo mês todo de Janeiro, tratando 

das coisas do Departamento e só de Fevereiro em diante passaria a tratar definitivamente 

dos trabalhos do Sphan. Eu vim do Rio com impressão de não existir nenhuma duvida sobre 

o caso. Já escrevi ao Rodrigo explicando isso e mostrando porque não enviei até agora os 

relatórios e orçamento. Creio que agora ficará tudo esclarecido. 
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Quanto ao caso do Germano, tenho certeza que combinei com ele perfeitamente 

claro a situação relativa as suas copias. Agora, o fato dele lhe escrever a respeito, creio que 

é apenas um caso de amor. Ele gosta de você e escolheu esse pretexto para a carta. 

Estamos aqui torcendo pra que seus negócios fiquem bem arranjados e de acordo 

com os seus projetos. É verdade que lutamos com a falta de noticias. Darei amanhã o seu 

recado a Oneida, contando a urgência do pedido. 

Li o seu artigo no “Estado” e me reconheci em certo trecho. Acho que V. não tem 

razão quando me coloca no mesmo pé que o Wenceslau. Não tenho raiva de Deus e muito 

menos de mim mesmo. Nunca vociferei contra esses dois. Acho até que gosto deles. Si as 

vezes me rio de alguma coisa referente a Deus tenho certeza que não é de Deus (teimo em 

afirmar que não possuo mínima preocupação religiosa) mas daqueles que, de certa forma, 

se preocupam com ele. Outro caso, e inteiramente diverso, é o do catolicismo e, em 

particular, o da missa. O que V. disse no artigo foi muito bom pra mim, pois me obrigou a 

esclarecer uns detalhes que não estavam bem pensados ainda. Para compreender porque 

eu não acho ridículo numa sessão de feitiçaria e acho numa missa, julgo indispensável fazer 

uma distinção a que apenas atentei depois da leitura do seu artigo e de um examesinho de 

consciência. O que há é que a missa (cuja beleza como espetáculo não neguei nem nego, 

V. deve lembrar) é uma cerimônia preestabelecida em todos os seus detalhes, controlado 

por um instituto que encara ela, vamos dizer, pragmaticamente, com um policiamento tal 

que nenhuma criação nova pode ser introduzida. A sessão de feitiçaria, ao contrário, é uma 

manifestação de povo com muita sensibilidade em presença de qualquer fenômeno social, 

mesmo diante do próprio cerimonial católico. Uma é cristalizada e serve a objetivos diversos 

daqueles que sejam apenas manifestação da religiosidade de povo (não discuto si esse 

objetivos sejam ou não defensáveis), a outra é livre como criação e coisa popular, 

proporciona a criação artística e, sobretudo, é uma manifestação espontânea. O fato de eu 

encontrar numa cerimônia de feitiçaria um encanto que me apaixona se justifica pelo 

interesse que me leva a observar tal recimônia. Na missa, ao contrario, teria que buscar 

apenas o gozo de um espetáculo desinteressado. E nisto sim que pode entrar o meu 

coeficiente pessoal: me confesso incapaz de encontrar gozo algum no espetáculo 

desinteressado. Uma vez que não me interesse a pragmática de tal gesto, vejo ridículo tanto 

num padre benzendo um corpo morto com na parolagem dum demagogo. Imagino o Ibrahim 

descabelado. É, evidentemente, um espetáculo para rir. 

E não me venha dizer que penso assim porque incapaz de contemplação pura. 

Ninguém, acho, é capaz disso. Pelo menos ninguém que viva completamente integrado na 

vida de hoje, como V., por exemplo. 

Em sua casa, quando discutíamos o caso, não é que eu duvidasse da verdade de 

minha impressão da missa, mas a sua argumentação me pôs sem forças para responder e, 
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pior isto, pra me justificar. Agora me esclareci e sei porque tenho razão. Por isso, um 

enorme muito obrigado do amigo 

Luiz Saia 

[à mão] 

Mario, estive com Oneida que lhe manda abraço e manda dizer que enviará os pr[?] 

amanhã, sem falta. 

Saia 

[observação à mão de José Bento, avisando que envia material junto da carta de Saia] 

 

 

6297-IEBUSP 

 
S.Paulo, 28-II-39. 

 
Caro Mario. Abraço. 

 
Faz dias estou querendo escrever pra V. Esperava antes passar pela sua casa, pra 

pegar o dinheiro do recado mandado pelo Zé Bento. O serviço tem me apertado um bocado, 

pois quero deixar tudo bem organizado antes do início das aulas. E organização, comigo, é 

coisa pra lá de difícil. Já mandei o orçamento pra Embu: quase duzentos contos. O negocio 

de S. Miguel, parece que o Sphan vai ter uma boa colaboração da Secretaria da Viação. 

Ainda está tudo em palavra, mas bem encaminhado. Pra exposição do Sphan aqui em S. 

Paulo, o Vaca me cedeu aquelas dependências do Teatro que estavam ocupadas pelos 

divertimentos. Não acho lá grande coisa, mas não se tem lugar milhor, pelo menos pra ser 

cedido pelo governo, como queria o Rodrigo. Aliás, eu acho que o Vaca vai ficar puto com o 

negócio da igreja dos Remédios. 

Como foi de carnaval. Quase que apareci no Rio com o Octacilio. Estava tudo 

assentado e fomos a um baile. A volta do baile estava tão feliz que não fomos. Depois o 

negocio piorou pra mim. Me telefonaram de casa e fui obrigado a passar o domingo e 

segunda naquela chateza de S. Carlos. Na volta pra S. Paulo, terça, recuperei o tempo 

perdido: brinquei e cantei sem beber. Estou obtendo boas vitórias sobre os meus velhos 

preconceitos. 

Leia este programa de cinema que mando. Você vem citado. 

Me diga, V. ainda tem intenção de vender aquele Rugendas. Si quiser, me mande 

dizer o preço que talvez eu possa encaminhar o negocio. Tem, contudo, um detalhe chato: a 

pessoa que quer comprar, certamente esfacelará o livro, pois quer vende-lo aos pedaços. 
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Tenho ido algumas vezes no Departamento. A viola que mandei comprar na Paraíba 

já chegou. Oneida deve ter mandado retirar hoje. A Sociedade de E. e Folclore vai indo. 

Está no fim a gestão do N. Ninguém sabe o que fazer depois. 

Bom, té logo amigo. 

Saia 

 

 

6298-IEBUSP 

 
S. Paulo, 7-III-39. 

 
Caro amigo Mario. Abraço. 

 

Há poucos dias estive em sua casa e lá encontrei uma carta sua de 12-II-39. 

Relativamente ao caso do seu artigo no Estado me confesso desastrado e meio ingênuo na 

minha carta. Vou pensar direito na sua resposta e mandarei o que concluir. De antemão, 

acho que V. não tem razão nenhuma pra se achar feio (mesmo diante da minha ingênua 

defesa): a invejável vida de trabalho e realizações (dedicadas a um bem que não é 

pessoalmente seu) lhe garantem uma posição moral positivamente invejável. Respondo 

depois isto. Quero evitar outras ingenuidades. 

A mesma bagunça da U. tem aqui em S. Paulo na Escola: imagine que não há nem 

metade de professores catedráticos e se meteram numa reforma de arrepiar os cabelos. 1) 

freqüência obrigatória (o pessoal não aceita. Vai haver greve) 2) Reduziram duas cadeiras 

importantes de arquitetura, construções e h. da Arquitetura (que já eram magras) numa só. 

Por outro lado desdobraram a cadeira de calculo para três outras. Só por política interna. Eu 

não me incomodo muito com isso porque sinto que a Escola não me pode dar outra coisa 

sinão o diploma. A minha atitude é esta: sou liga com os professores (aparentemente, pois 

os acho detestáveis), lamento o curso e ajo no sentido do diploma. Agora, arquitetura estudo 

por fora. Já mandei o orçamento pra Embu, com umas indicações sobre o processo de 

reforçar a estrutura com vigas e colunas de concreto armado encaixadas na taipa. Resta ver 

si o Sphan toma o processo. Me parece o único viável. 

Sobre o caso da Igreja dos Remédios, também já enviei um relatório pro Rodrigo. 

Não sei si se evitará a derrubada dela. É um caso complicado, pois faz muito trabalho que 

certas desapropriações foram feitas, certas obras executadas, tudo implicando na futura 

derrubada da tal Igreja. Propus ao Dr. Rodrigo, no caso de ser isso inevitável, a fatura de 

uma maquete completa para o Sphan, da tal igreja. 
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Mando pra V. o artigo a respeito das varandas nas capelas. Mais trabalho pro “papai 

grande”. Si a sua critica achar o mesmo razoável, lhe peço o favor de dar o artigo pro 

Rodrigo prele mandar pro Gilberto, coisa que já pedi por carta. Obrigado desde já. 

Bom, até logo e abraço do 

Saia 

 

 

6299-IEBUSP 

 
S. Paulo, 25-III-39. 

 
Mario amigo. Abraço. 

 

Só assim atrasado de muitos dias respondo a sua carta que me foi entregue pelo Zé 

Bento... um pouco atrasadamente também. Muito obrigado pela critica daquele trololó. 

Sobre varandas. De fato, V. tem razão quando me lembra o argumento dos congos não 

dançarem nem entrarem nas igrejas. Consultei os apontamentos da viagem ao norte e 

encontrei lá o mesmo fato em Pombal e varias outras localidades. Lembrei também, por 

causa da sua carta, daquele costume de os negros dançarem dentro das igrejas, no tempo 

da colônia. Estou procurando algum documento de proibição disso e talvez encontre boas 

indicações que uma busca bem feita no folclore pode trazer algum material em favor da 

minha sugestão. É uma pesquisa trabalhosa, principalmente por causa da minha alarmante 

falta de leitura folclórica e porque a insignificante que fiz, foi descontrolada e sem fichário. 

Alias, nestes estudos de folclore, estou vendo que a gente encontra um assunto bom e 

precisa deixá-lo dormindo. Até conseguir documentação aceitável. Isso quer dizer uns 10 

anos de estudos sem produção ou então uma capacidade de leitura e organização que eu 

não possuo. É verdade que tenho contado sempre com a sua experiência vasta e amiga. Me 

parece este o único meio de adiantar qualquer coisa: aporrinhando V. Isso prova a 

necessidade não propriamente de professores mas de mestres. E, neste ponto, posso 

garantir que V. tem sido um mestre verdadeiramente invejável. Agora parece que estou 

organizando milhor esta minha vontade de estudar folclore: vou correndo devagarinho pelos 

teóricos para ter uma noção firme dos conceitos essenciais, e anotando cuidadosamente a 

documentação de fatos que possam interessar a certos estudos possíveis. Na medida do 

possível, tentarei reunir notas sobre assuntos muito particulares como esse da utilização dos 

alpendres. Por outro lado, estou fichando os dados sobre arquitetura popular colhidos no 

nordeste. Morando longe da cidade tenho lido mais à noite, e com mais proveito por causa 

do maior sossego. 
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Oneida me contou hoje que V. lhe escreveu contando muita trabalheira. Ainda está 

de pé a sua vinda pra cá, neste mês? 

Estou começando agora as viagens para o Sphan. Antes foi uma atrapalhada 

medonha de serviços urgentes, mais encrencas com a igreja dos Remédios, mais isto mais 

aquilo. Amanhã irei a Piracicaba ver negócios de A. Junior. Parece que descobrimos uma 

coleção de cartas dele. Si são importantes não sei ainda. Até semana santa ficarei 

trabalhando em coisas de A. Junior e mais algumas propostas de tombamento. Durante a 

semana dita pretendo ir a S. Sebastião e Vila Bela, pra talvez dar uma chegada aí lá pro 

sábado de aleluia ou antes si for possível. 

Tenho lido os seus artigos na Revista do Brasil, no Estado e no Diário de Notícias. 

Apesar do que V. me escreveu relativamente à universidade, me espantou a noticia que as 

aulas dela terão inicio no dia 10 do mês que vem. acho que com isso a universidade ganhou 

definitivamente da Escola, onde, convenhamos, a bagunça é bem notavelsinha. 

Bom, até amanhã (pros Domingos sempre temos dois artigos seus, que, com estas 

cartas, são sempre um papinho que a gente bate). 

Abraço do 

Saia 

 

 

6300-IEBUSP 

 
S. Paulo, 3-IV-39. 

 
Caro Mario. Abraço. 

 

Tenho que ir pra Cunha nesta semana e lá estarei até sábado ou domingo. Aproveito 

a proximidade pra dar um pulo no Rio onde, no Serviço, terei a ver uma porção de coisas, 

inclusive discutir com o Lucio Costa, Reis e Paulo os detalhes pro projeto de restauração da 

fachada e torre de Embu. Assim estarei no Rio ou no sábado ou no domingo... talvez 

aporrinhando V. 

Hoje mesmo telefonarei pra sua casa perguntando si querem mandar alguma coisa e 

amanhã passarei lá. 

Sobre o projeto da torre e fachada de Embu o parecer do Lucio Costa (mandado em 

copia pelo Rodrigo, juntamente com a aprovação do plano e orçamento gerais dos 

trabalhos) diz que eu mesmo devo estudá-lo e faz mais alguns palpites sobre como seria a 

torre, sobre a porta etc. Apesar da confiança demonstrada tanto pelo Rodrigo como pelos 

pareceres do Lucio e do Reis, não quero me meter sozinho num projeto de restauração 

(ainda que apenas estudo de recomposição). Penso que o meu ponto de vista prevalecerá 
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(aí esporei ele a V. com todos os detalhes) e não é que me falte confiança em mim, acho 

porem que o trabalho deve ser conversado fartamente aí com o pessoal que tem mais 

traquejo destes trabalhos e com a documentação de outras regiões que o Serviço deve 

possuir. 

Bom Mario amigo até uns dias com um abraço do 

Saia 

 

 

6301-IEBUSP 

 
S. Paulo, 19-IV-39. 

 
Caro Mario. Abraço. 

 
Estou enfim instalado em casa nova. O meu novo (e por tão já parece que não 

mudarei, pois o contrato obriga uma parada de 6 meses) endereço é: Av. S. João, 1294 – 

Ap. 43. Natural que nem preciso dizer que ele está às suas ordens. 

Quanto ao recado seu, já entreguei (no dia da minha chegada) o seu artigo no 

Estado. Pessoalmente ao destinatário. 

Me esqueci de fazer uma coisa que estava pensando desde a outra viagem: tomar 

nota daquele livro francês que V. tem aí sobre escultura africana. o lugar dele é na parte da 

estante da banda da janela, parece que segunda ou terceira prateleira. O Zé Bento, quando 

voltar, podia bem me fazer o favor de trazer as indicações do tal. 

O Germano acaba de entregar as ampliações das fotos do nordeste. Algumas, 

quando ampliadas, achei espantosamente (espantosamente porque foram tiradas por mim) 

bonitas. Talvez V. queira escolher uma ou outra. Mas isso é quasi inútil eu dizer aqui, pois 

será necessário escolher nas ampliações mesmo, que elas só ficaram valorizadas depois de 

consideravelmente engrandecidas. Quando V. vier pra cá. 

Encontrei na minha volta a sua carta contendo indicações sobre aquele negocio de 

varandas em capelas. Já estou procurando nas minhas desarranjadíssimas notas do Koster 

pra ver si encontro referencia necessária. Acho que vou reforçar fortemente o artigo com a 

nova argumentação fornecida por V. e mais por outras indicações encontradas por mim. O 

Lucio Costa também me forneceu uma referencia ótima, sobretudo por causa do aspecto 

cronológico: uma igreja com alpendre no E. Santo, no ano de 1562. Sorte que enterraram 

um granfino no alpendre dessa capela. Isso valeu pelo menos a referencia. 

 

Bom Mario té logo e abraço pro Zé Bento e pra Você. 

Saia 
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6302-IEBUSP 

 
S. Paulo, 21-VII-39. 
 
Caro Mario. Abraço. 
 

Tou com uma carta começada pra V. desde o dia 6 deste mês: já tomava duas 

paginas e meia mas era a mão e fiquei indeciso de mandar. A minha letra ninguém entende. 

Agora que a maquina já voltou do concerto estou fazendo outra. Também tenho estado 

bastante ocupadíssimo com os trabalhos do Sphan. Parece que a coisa vai começar 

mesmo. Já tenho parte do dinheiro e, na segunda feira se começara definitivamente o 

trabalho em Embu. Uma coisa que ajudou interromper a carta que estava escrevendo: foi a 

necessidade de ir rapidamente a Campinas resolver uma encrenca que o vigário de Amparo 

arranjou impedindo que o Germano fotasse uns A. Juniors que estão lá. Felizmente o 

negócio se resolveu bem. Por falar em A. Junior parece que descobrimos em Itu um retrato 

pintado por ele que é muito interessante porque apresenta uma técnica completamente 

diferente dos outros retratos. Segundo os informes, foi executado em Paris e é visivelmente 

influenciado por um mestre que ainda não sei quem é. Ainda vou destrinchar esta influencia 

e escreverei a V. a respeito. O Germano, por outro lado, lhe deve mandar logo as suas 

copias de fotos do Serviço, pois a compra da biblioteca municipal foi assentada 

regularmente. 

Em Taubaté também andamos descobrindo um teto decorado muito bom e uns 

retratos ótimos. Uma boa noticia: reiniciei outro período de colheitas folclóricas. A sua 

primeira peça deste período é um ex-voto pintado em madeira colhido numa capelinha 

secular existente pra diante de Cotia (Caucária). Representa 3 figuras: a N. Senhora e o 

Menino montados em nuvens e mais uma figura de mulher rezando ao lado. A minha 

primeira impressão foi de coisa copiada, mas em casa, analisando milhor verifiquei que a 

delicadeza do desenho, as cores usadas, a patina, e mais alguns detalhes indicavam um 

artista bem tecnicamente aprestado e um quadro bem velho. Sobretudo o tipo de quasi 

miniatura (0,13 x 0,20 ms.) impede a gente de pensar num artista popular; pelo menos num 

artista sem aparelhamento técnico. A vestimenta da figura que reza indica século passado. 

Enfim, eu acho coisa muito boa. É seu. Não mando pelo Correio porque a tabua onde está 

pintado é um bocado grossa e ficará um embrulho pesado. Agora que as constantes viagens 

me obrigaram comprar um fordeco (nome: Galatéa) colheitas deste gênero espero que se 

repetirão com freqüência. 

Falando da Galatéa me lembrei da Caetana (o relógio) que morreu. Arrebentou a 

corda e ela foi definitivamente aposentada. Naturalmente a morte de um ente tão 

demagógico não podia deixar de ser acompanhada de alguma demagogia: uma frase latina. 
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Se inaugurou o salão de Maio. O seu artigo sobre a Família Artística provocou 

discussões. tem uns que não concordam que o Rossi tenha influencia nos pintores daqui 

com as pesquisas de técnica. Não conto quem achou isso, só conto que houve discussão. 

Aliás isso é sinal que o artigo estava bom. Achei o salão de Maio mais fraco do que no ano 

passado e mais engraçado também. Tem um bar, dão jantares com porres e o Flavio expõe 

um tipo de veneziana inventado por ele. 

Recebi a ficha sobre Mutirão. Muito obrigado. 

25-VII-39 

Mario, esta segunda carta foi interrompida também, Hoje é dia 25 e hei de mandá-la 

de qualquer jeito. Tenho uma porção de coisas pra contar porem sinto que não haverá 

tempo para contar tudo. Da sociedade de E. e Folclore por exemplo, só conto uma boa 

piada do Zé Bento: durante a ultima reunião, na hora da conversa mole, o Zé Bento achou 

que cada sócio deveria arranjar um patrono que fosse uma entidade folclórica qualquer: um 

cantador do nordeste, um pai de santo, etc. E imediatamente escolheu pra patrono dele o 

Rene Thiollier. Do Serviço agradeço o seu artigo pra rotogravura do Estado, as referencias 

que V. fez de mim a pessoas daqui e conto que finalmente já está iniciado o trabalho de 

restauração de Embu e no começo do mês iniciaremos também S. Miguel. Vai indo tudo 

bem e espero no começo do mês que vem ir até aí pra conversar com o Lucio Costa a 

respeito de certos detalhes que, uma vez resolvidos possibilitarão o ataque mais rápido das 

obras. Naturalmente este serviço está me absorvendo quasi inteiramente e confesso mesmo 

que nele estou dando tudo e com a milhor boa vontade e entusiasmo. Meu mano, que tem 

bastante pratica de construções, está me ajudando muito. Espero não fracassar. A 

restauração da igreja de S. Miguel, ficou decidido que será feita só pelo Serviço. O 

orçamento apresentado pela Secretaria da Viação ficou mais de 50% mais caro, e com 

propostas incríveis a respeito do que se devia fazer. O projeto da praça de S. Miguel, por 

exemplo, que foi elaborado pela divisão de parques e jardins da prefeitura daqui é uma 

merda com coreto e tudo. E ainda por cima desviava a estrada de rodagem Rio-S. Paulo pra 

traz da igreja, desviando assim uma porção de visitantes! 

Resolvi também mandar o ex-voto de que dei noticia atras. 

Nas fotos que V. pediu ampliadas deixei de por os nomes dos indivíduos fotados. 

Acho que pra o que V. as quer não há necessidade disso. A época em que foram tiradas V. 

também sabe. 

Mando a bibliografia que o Roger me deu pra estudar os ex-votos do nordeste: 

I) sobre a possibilidade de transferir e expulsar os males pra um objeto o livro capital 

é o de Frazer: Le Rameau d’or, que contem documentação extremamente abundante. 

II) sobre a sacralização de lugares ver: 

Spencer – Principles de Sociologie. Tomo I, cap. 19 
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Marcel Grand – La civilisation chinoise – I cap. e 2º 

F. Cumont – Etudes syriennes (as montanhas sacras) cap. 5º 

R. Smith – Lectures on the Religions of the Semites – Iº cap. (o lugar dos 

homens com os “emplacements” sacros) 

P. A. Jansen – Coutumes des Arabes au pays de Moab. 

III) sobre petrolatria ver: 

 G. Glotz – La civilisation egeenne [?] – I cap. 

 S. Rainack – Cultes, mythes et religions – Tomo III 

 A. Bertrand – Nos Origines – La Religion des galois. 

Berenger – Ferand – Superstitions et Survivances. 

IV) sobre os monumentos (geralmente de pedra) consagrados aos mortos mortos de 

morte violenta, enterramento de mortos, etc. 

 Czarnonki – S. Patrik, herós national de l’Irlande – cap. IV 

 Doutté – Magie et religion dans l’Afrique du Nord. 

V) sobre ex-votos: 

 Origem grega dos ex-votos ver W. H. Ronsi – Greck votive offerings. 

 Ex-votos na religião romana ver A. de Marchi – Il culto privato de Roma antica 

– Tomo I 

 Passagem dos ex-votos do paganismo ao cristianismo ver Lechat et Defranc 

– Epidaure, E. Preuscher – Monchtum und Scra pisknlt (não sei si é isto mesmo. Na ultima 

palavra não consigo ler bem bem) 

 Origem das rezas pelos mortos ver S. Rainack – Cultes, mythes etc – Tomo I 

 

[manuscrito] Mario amigo, tirei o dia de hoje pra escrever. São quasi duas horas e preciso 

fazer, até a tarde, 2 entrevistas, uma pro Estado e outra pro Jornal da Manhã. Perdoe a 

pressa desta carta e abrace o velho amigo Saia. 

 

 

6306-IEBUSP 
[manuscrita] 

 

S. Paulo, 8 / V / 40 
 

Não estava escrevendo por causa daquela discussão sobre arquitetura: queria 

responder tim-tim por tim-tim às suas objeções relativas à arquitetura moderna. Mas 

acontece que a minha atrapalhação maior vinha do fato de eu pretender aceitar os termos 

do problema da arquitetura moderna da maneira que V. os coloría [?]. Tentei assim escrever 

varias cartas, todas interrompidas na metade. Agora já sei que pra responder aos seus 
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argumentos devo não ligar a mínima à seqüência e ordem em que V. os expôs. Vou 

responder fazendo de conta que a discussão começa com a minha carta: durante a carta, 

quando surgir a ocasião oportuna, responderei a este ou aquele argumento seu. Bom, mas 

esta não é a carta sobre arquitetura. Ao contrário, esta carta nada terá a ver com a 

arquitetura, pois é principalmente desabafo contra a Escola. V. lembra que lhe contei que os 

alunos estavam em greve de protesto contra um regulamento novo e que V. até me 

prometeu falar ao Capa a respeito? pois bem, os alunos voltaram às aulas sem nada 

conseguir daquilo que pleitearam. 

Como conseqüência disto (pelo menos por enquanto) teremos aulas teóricas 

obrigatórias e mais umas outras coisas absolutamente incríveis. 

Ora, eu estou convencidíssimo de duas coisas: 

1º na escola não se aprende engenharia e muito menos arquitetura; 

2º pra praticar desimpedidamente a profissão de arquiteto eu preciso de um diploma, 

nem este seja dado pela Escola. 

Diante dessas duas verdades que eu defendo de pés juntos – a 2ª eu nem preciso 

defender – resolvi também 2 coisas: 1º) do ponto de vista do diploma que preciso vou entrar 

dentro dos regulamentos; 2º) pra me defender da nefasta influencia dos regulamentos e de 

tudo o que é conseqüência deles (alunos, professores, orientação, afinal Escola) resolvi 

xingar. De maneira que agora a minha atitude na Escola vai ser assim: o professor tal deu 

um ponto sobre a+a; eu memorizo, digamos por um ano, o que o professor disse pra poder 

passar na cadeira dele, e digo prele o senhor é um burro, f.d.p, casalão [?], etc. 

Assim espero me livrar da influencia nefasta dos meus burríssimos professores e 

conseguir a milhor antipatia dos carneiríssimos e burríssimos colegas. 

Por falar em carneiríssimos e burríssimos colegas alguns deles que estiveram aí no 

Rio pra tratar da questão da greve como M. da Educação. Me disseram que a solução está 

apenas dependendo do Carlos Drumond que este lhes havia prometido uma solução 

favorável; este foi o argumento principal que levou o pessoal de volta às aulas. 

Si é verdade o que eles disseram (que o caso está nas mãos do Carlos Drumond) 

não sei; o que é verdade no duro é que agora os professores estão por cima, convencidos 

da sua força e da sua razão mais do que nunca. Isto dito assim parece que não tem 

importância, mas V. não pode imaginar o que tem de nefasto e de sórdido. 

x x x 

Bom, a Escola que vá a m... Quero falar dos outros, também pra xingar. Por 

exemplo, o Rebolo. V. sabe que desde o inicio dos trabalhos do Serviço em 39 eu estava 

pensando em ajudar e dar trabalho a uns 2 ou 3 pintores pobres: Rebolo, Zanini, etc., e até 

neste sentido andei falando com o Rodrigo. 
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Quando chegou na hora de tratar da pintura da cap. de S. Miguel aconteceu com o 

Rossi aquela coisa incrível que V. já sabe. Depois chamei o Rebolo pra fazer as pesquisas 

nos altares. Como era uma coisa só de pesquisa, fui obrigado a contratá-lo por dia. 

Conseqüência disto foi dor de cabeça sobre dor de cabeça: foi preciso eu estar tomando 

conta dele que nem pai, que nem patrão. 

Agora, depois de assentada com o Rodrigo a orientação aceitável nestes trabalhos, 

pedi ao Rebolo um orçamento e o f.d.p. teve a coragem de falar em 11:000$. Quasi perdi o 

controle e mandei ele a p.q.t.p. 

Por outro lado também o Gobbis (que apesar de tudo me parece mais serio e – 

incrível isto – mais honesto (tenho a impressão que é só pelo fato dele ser estrangeiro e ter 

medo desta condição)), também o Gobbis é um bandalho e está se vendo que só quer 

ganhar dinheiro no mole. 

São todos uns merdas, ninguém leva a coisa a sério. Ninguém é capaz de um pouco 

de dedicação ao serviço que está fazendo. Uns funcionários, no pior e mais baixo sentido da 

expressão. 

Veja o caso do Ernani, por exemplo. Ele andava ruim, trabalhando prum turco em 

programas de radio. Chamei ele pro Serviço e naturalmente, como ele é amigo, mostrei que 

uma vez que o trabalho rendesse em eficiência, ele tinha certa liberdade de horário. Foi só 

eu ir pro Rio uns dias e ele nem apareceu pra trabalhar. Isso ainda seria uma safadeza 

desculpável (que eu não desculpo, sobretudo por causa da nossa amizade, pois acho 

pessoalmente que o fato de eu não estar em S. Paulo seria mais uma razão prele se 

interessar e procurar atender aos casos que surgem de meia em meia hora). O pior é que a 

safadeza continuou e fui obrigado a falar francamente que o desleixo dele não podia 

continuar e que eu estava pessoalmente sendo prejudicado pois uma vez que tinha 

conseguido do Rodrigo um ajudante como ele o serviço deveria lucrar em rendimento pelo 

menos o bastante que justificasse o meu pedido ao Rodrigo. Expliquei tudo isso a ele e ele 

achou tudo muito bem, que eu tinha razão, etc. Está certo, hoje eu viajei depois do almoço, 

e V. pensa que ele trabalhou? Trabalhou nada. Chegou em casa e quando percebeu que eu 

não estava, foi embora. 

Francamente, V. não acha que é o caso da gente dizer uma porção de palavrões? 

Felizmente ainda se salvam o Zé Bento, os pedreiros e carpinteiros, os amigos como 

V. por exemplo, dos quais a gente se aproveita pra desabafar. 

x x x 

Li o número da “Diretrizes” que traz o caso Portinari. Como V. pode ver, a sordidez 

não existe, infelizmente, só aí. 

Abraço do 
Saia 

[observação no verso] A maquina escreve pior por isso vai a mão mesmo. 


