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1. RESUMO 

 Por volta da década de 60, projetos de caráter modernista vinham ganhando 

espaço no Brasil. Marcado pelo racionalismo, formas geométricas definidas e pilotis, 

o movimento utilizou-se das técnicas em concreto armado para criar novas formas. 

Esse movimento foi adotado por parte da nova geração de arquitetos, que naquele 

momento, acabaram por iniciar suas carreiras contribuindo para a consolidação 

dessa variante do modernismo: o brutalismo. Presente em várias partes do mundo, 

essa linguagem adquiriu características próprias no Brasil e passou a se expandir 

para várias regiões, incluindo também o interior paulista. A crise do setor cafeeiro na 

região de Marília induziu a cidade que era tipicamente rural, a adaptar-se às novas 

condições urbanas impostas, sendo necessário o investimento do governo na área 

da construção civil. Com ideias modernistas, a expansão de projetos de habitação 

social no estado de São Paulo culminou na elaboração do conjunto CECAP – Maria 

Izabel, na década de 70. Dessa maneira, este importante projeto motiva o estudo da 

arquitetura modernista na cidade de Marília. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem a intenção de contribuir para pesquisas relacionadas ao 

movimento arquitetônico denominado Brutalismo e como ele se difundiu no interior 

paulista, especificamente na cidade de Marília, a partir da década de 60. O 

movimento brutalista foi desenvolvido por arquitetos modernistas brasileiros em 

meados do século XX, e sua origem francesa revela a participação de um dos 

principais mentores da arquitetura desse século, Le Corbusier. 

 A especificidade do nosso objeto de pesquisa, juntamente com um caráter 

qualitativo adequado ao propósito de nossa dissertação, colaborará para a primeira 

etapa da nossa investigação: a chegada do brutalismo no Brasil, a partir da 

consolidação do modernismo no país e as características que o levaram a se tornar 

um estilo de grande importância na época. Definido o conceito, teremos um primeiro 

direcionamento para nossa pesquisa – Influência do Brutalismo em Marília. Nele, 

falaremos da necessidade de alteração na estrutura da cidade, imposta pela 

condição econômica e social da época, e como o estilo contribuiu para sua 

formação. Serão investigadas as obras presentes na cidade referentes ao período. 

Este levantamento será feito através de consultas aos registros da época e a 



constatação, por fotografia, das condições atuais dos edifícios catalogados e 

considerados como possibilidades de exemplares do movimento estudado. 

 Essa pesquisa se justifica pelo conhecimento das obras relacionadas ao 

período que podem ser divulgadas e diferenciadas daquelas de valor estético das 

demais, que tem apenas técnica construtiva semelhante ao estilo pesquisado. A 

contribuição do estudo é aumentar o repertório de conhecimento e análise dos 

edifícios com relevância estética na cidade de Marilia. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos gerais 

 Entender como se desenvolveu o movimento brutalista no Brasil e sua 

chegada ao interior de São Paulo, influenciando as obras construídas na cidade de 

Marília. 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar obras e projetos desenvolvidos com características do movimento 

brutalista e sua influência no estilo construtivo da cidade.  

 

4. METODOLOGIA 

 O estudo se dará por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa em arquivos 

públicos e levantamento de obras em campo com registro fotográfico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Em 1952, o arquiteto modernista Le Corbusier muda o cenário da arquitetura 

no período pós-II Guerra ao desenvolver o projeto da Unité d’Habitation de 

Marselha. A obra, criada para abrigar a população local após os atentados, torna-se 

o primeiro exemplo do que conhecemos hoje como brutalismo, por expor sua 

estética, filosofia social e o beton brut - expressão francesa para o concreto 

aparente. Em 1953, o jovem casal de arquitetos britânicos Alison e Peter Smithson, 

emprega o termo Novo Brutalismo em seus projetos, captando as progressões 

arquitetônicas deste período histórico. O artigo publicado pelo crítico de arquitetura 

Rayner Banham (1922-1988) para a conceituada Architectural Review, em 1955, 

define o brutalismo como uma nova linguagem arquitetônica. 

 Já no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo, o brutalismo oriundo 

de Le Corbusier é visto nas obras do arquiteto curitibano João Batista Vilanova 



Artigas (1915-1985). A fundação da chamada Escola Paulista ou Brutalismo 

Paulista, pelo próprio Artigas, exerce uma arquitetura enfatizada pela técnica 

construtiva, a adoção do concreto armado aparente e a valorização da estrutura de 

grandes vãos.  

 É entre os anos de 1959 e 1961 que as diversas obras produzidas pelo 

arquiteto ganham notoriedade, e acabam por definir os traços marcantes e 

característicos do movimento. O uso estético característica em concreto armado 

aparente, logo denota uma proposta ideológica que aposta firmemente no processo 

de industrialização para solução do subdesenvolvimento do país demonstrada na 

novidade da técnica. A preocupação da construção civil é a resistência do material, 

resultados positivos do emprego do material em edificações, mais do que o estudo 

em questões técnicas ou estéticas que caracterizam o movimento arquitetônico.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A pesquisa se encontra no estágio inicial. Dados os argumentos e os 

resultados obtidos na análise, será possível distinguir entre as obras que seguiram 

criteriosamente o padrão arquitetônico brutalista ou as que somente utilizaram a 

técnica construtiva em concreto armado. Com isso, averiguar-se-á a linguagem 

trazida pelo brutalismo e sua influência nas obras posteriores da cidade de Marilia. 
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