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1. Resumo 

A Partir do fim do século XIX, um novo olhar sobre a arquitetura emergiu. A 

ornamentação deixou de ser o grande foco. A forma limpa e as estruturas como 

concepção da arquitetura e do design passaram a ter grande importância. No Brasil, 

diversos Arquitetos modernistas seguiram esse caminho para projetar, porém é em 

São Paulo que se desenvolve a Escola Paulista Brutalista, um movimento que surge 

no final da era moderna na arquitetura, enfatiza e radicaliza alguns dos princípios 

modernistas.  

A estrutura passa a ter papel fundamental na forma da obra, a exploração da 

plasticidade do concreto, as formas limpas e retas tomam conta destas arquiteturas 

que tem como principal arquiteto o paulista João Batista Vilanova Artigas. 

A pesquisa e a análise do processo de diversos projetos poderão trazer maior 

clareza a respeito dessas obras para os estudantes de arquitetura bem como 

poderão permitir novos parâmetros arquitetônicos.  

 

2. Introdução 

A Arquitetura Brutalista Paulista, chamada também de Escola Paulista, é de uma 

beleza estrutural inigualável, suas formas refletem sua estrutura, seu ornamento se 

dá por meio dos sistemas estruturais que são perfeitamente calculados. O concreto 

aparente, com o registro de suas fôrmas, domina as obras transparecendo além de 

seu sistema estrutural, a construção dos moldes pela qual foram concebidas. 

Para compreender melhor as raízes da escola Paulista, voltamos no tempo no 

momento em que teóricos como, Adolf Loos, faziam duras críticas a ornamentação e 

a estrutura coadjuvante. É partir deste momento que as estruturas que antes foram 

escravas dos ornamentos e das “gorduras” excessivas se tornam rainhas da 

Arquitetura, como podemos claramente observar nas obras da Escola Paulista.  

 

 

 



 

 

 

3. Objetivos 

O projeto busca entender o uso de determinadas estruturas como apoio para a 

arquitetura. O trabalho contempla o histórico das principais obras arquitetônicas e 

pretende buscar determinantes estruturais que sejam fundamentais na concepção 

arquitetônica. Brevemente estudarei para um melhor entendiemento o momento 

histórico em que a ornamentação na arquitetura é rechassada, dando maior  valor à 

estrutura como concepção arquitetônica. A partir destes itens buscarei na 

Arquitetura Brutalista Paulista este legado que poderá contribuir para a formação 

dos novos arquitetgos.  

4. Metodologia 

A pesquisa se desenvolverá com um breve estudo do processo histórico com 

levantamento bibliográfico de Arquitetos e teóricos que defendiam a Verdade 

estrutural (conceito usado por vários arquitetos para definir as características desse 

período) acima de tudo. E então, após o entendimento do processo será feito um 

amplo estudo das arquiteturas da Escola Brutalista Paulista. Para tanto, haverá a 

busca por bibliografias, estudos de caso e visitas in-loco. Isso possibilitará a 

identificação das influências do manifesto “ornamento e crime” de Adolf Loos, o que 

deixará mais elucidadas as estruturas como forma de concepção arquitetônica. 

Todos os resultados serão levados periodicamente ao Orientador para o 

alinhamento do que está sendo feito e direcionamentos gerais. 

 

5. Desenvolvimento 

Para chegar a resultados claros e sólidos sobre a Escola Paulista e a importância da 

estrutura como referência, será feita uma pesquisa sobre a sociedade no período em 

que se desenvolve a revolução industrial e o modernismo. Se buscará indícios e 

evidências de como e sobre  os teóricos e arquitetos modernistas, que condenavam 

a ornamentação excessiva, exaltavam a estrutura como forma de concepção 

arquitetônica.  

 

 



6. Resultados Preliminares 

Os estudos ainda estão iniciais, porém estamos partindo de um panorama 

histórico que gerou a Escola Paulista, ainda no modernismo. O objeto de estudo  é o 

manifesto “ornamento e crime” de Adolf Loos, que faz a crítica a ornamentação da 

arquitetura pré-moderna. Segundo o Arquiteto, com a evolução do mundo, das 

técnicas construtivas e do pensamento a ornamentação se torna inapropriada e 

antiquada, às margens da arquitetura ideal.  

Esta etapa de estudos preliminares é de extrema importância para o melhor 

entendimento do que foi a Escola Brutalista Paulista, que, até hoje, gera discussões 

até mesmo sobre sua importância na arquitetura moderna e contemporânea.  

 

7. Fontes Consultadas  

ARTIGAS, J. Vilanova – Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Lina Bo Bardi: 

Fundação Vilanova Artigas, 1997  

BOTELHO, M. H. C. B. - Concreto armado eu te amo - para arquitetos. São Paulo: 

Ed. Edgard Blucher, 2006. 

RABELLO, Yopanan C.P.  - A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: 

Zigurate Editora, 2000.  

DA SILVA, D. M.; SOUTO, A. K. - Estruturas: uma abordagem arquitetônica.  Porto 

Alegre:   Sagra Luzzatto, 1997. 

OHTAKE, Ricardo; LANDO, Isa Mara - Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Tomie 

Ohtake, 2003 

LUSTENBERGER, Kurt – Adolf Loos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
SARNITZ, August – Adolf Loos: Taschen. Colonia: Taschen  
 
FORREST, W.  Structure:  the essence of architecture.  New York:  VRN, 1971. 

GLAESER, L. The work of Frei Otto and his Treasures.  Alemanha: University of 
Sttutgard, 1977. 

MAILLERT, R.  Versag Fur Architektur.  Zurich:  Editions d’Architekture S.D. 

 
 

 

 


