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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho é relacionar o brutalismo paulista com as características estéticas do edifício da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que foi projetado por João Batista Vilanova Artigas (1915-

1985) em 1961 e que foi concluído em 1969. Como objetivo principal, o artigo mostra as técnicas e materiais que foram 

usados no edifício, como base para a discussão sobre o ''brutalismo paulista'' em meados de 1960. O edifício da 

FAUUSP é também um marco na arquitetura moderna no Brasil. Com base em livros e depoimentos do próprio Artigas, 

é possível conhecer a história da produção da obra e verificar de que maneira a poética arquitetônica foi representada, e 

assim, entender com precisão como a arquitetura ''brutalista'' é presente no edifício 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estudo de caso, Vilanova Artigas; Construção; Brutalismo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo traz uma breve abordagem ao contexto histórico da arquitetura moderna 

brasileira, aprofundando-se no estudo e definição do brutalismo, para então analisar o reflexo disso 

no edifício FAUUSP projetado por Vilanova Artigas. Baseado nisto o eixo principal do artigo é 

responder se a poética do edifício é característica do brutalismo, como ela se manifesta e quais as 

sensações que a obra atinge as pessoas.  Através da percepção surge a hipótese de que a arquitetura 

ali expressada pode apresentar espaços internos surpreendentes, mesmo que sua morfologia esteja 

atrelada a simplicidade, representando um desenho puro que todos podem compreender. A pesquisa 

tem como objetivo apresentar relação direta do brutalismo com a arquitetura de Vilanova Artigas no 

edifício FAUSP, conhecer a definição de brutalismo e como ele está aplicado na arquitetura, 

explicar o partido arquitetônico e o conceito que o arquiteto desenvolveu e analisar a relação entre 

espaços. 

 

                                                           
1Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG. E-mail: 

alissonsouza_dias@hotmail.com 
2Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG. E-mail:andressabottini@hotmail.com 
3Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG. E-mail: gabriella.sartori@hotmail.com  

4Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG. E-mail:gabrielaobrito@hotmail.com 
5Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG. E-mail: anjos@fag.edu.br 



 
 

2                        Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2016 

ISSN 1980-7406 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL CONTEXTO HISTÓRICO  

 

As velhas formas e os velhos sistemas já fizeram sua época. É mister que o artista 

crie alguma coisa de novo e que consiga maior fusão entre o que é estrutura e o que é 

decoração; má só mente inventiva e não mais o trabalho combinado do artista que projeta e 

do técnico que executa (apud. Levi, 1925) 

 

A aparição da arquitetura moderna Brasileira surge em meados de 1920 e 1960, cujo seu 

ápice e concretização ocorreram com a Semana da Arte Moderna de 1922, na cidade de São Paulo. 

O movimento moderno brasileiro teve densas influências artísticas europeias de finais do século 

XIX (FRACALOSSI, 2011).  

O Brasil foi um país inovador ao desenvolver a arquitetura moderna, e isso tornou o país 

mundialmente reconhecido. O movimento moderno foi liberado por arquitetos como Mies Van Der 

Rohe, Frank Lloyd Right, Oscar Niemeyer e o Suiço Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais 

conhecido como Le Corbusier, onde destacam-se os 5 pontos da arquitetura modernista, conhecidos 

como os 5 pontos de Le Corbusier: Terraço Jardim, Fachada livre, Pilotis, Planta Livre e Janela em 

fita (DEBARDA, 2012).   

A primeira obra moderna que repercutiu nacionalmente foi o prédio do Ministério da 

Educação e Saúde – MES, projetado em 1936 elaborado por uma equipe de arquitetos. Compõe-se 

de elementos que procuram expressar o caráter peculiar da cultura brasileira (SANTOS, 2006). 

Os arquitetos modernistas buscavam criar em seus projetos o funcionalismo e o 

racionalismo, mostrando nas obras e edificações desse estilo características comuns como ausência 

de ornamentos, formas geométricas definidas, uso de pilotis, separação entre estrutura e vedação, 

panos de vidros contínuos nas fachadas ao invés de janelas tradicionais e também a integração da 

obra arquitetônica com o seu entorno através do paisagismo (VILLELA, 2009). 

 

 

2.2 BRUTALISMO 
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2.2.1 Brutalismo, escola paulista: Entre o Ser e o não Ser  

 

A opinião contra solicitar a questão do brutalismo em São Paulo é dividida basicamente em 

três partes: a que é contra o assunto por conta da identidade nacional, conforme Vilanova Artigas; 

as não-opiniões contra e negativas que tem preconceito a ausência de estudos sobre o brutalismo e 

negam-se a realizá-los; e a negação da ausência. As opiniões a favor, são muito frágeis por conta de 

dois fatores: análises genéricas, e opiniões temerosas (ZEIN, 2000). 

 

 

2.2.2 Brutalismo paulista segundo Bruand 

 

A opinião mais conhecida acerca do brutalismo paulista é a de Yves Bruand, no seu livro 

‘’Arquitetura Contemporânea no Brasil’’. Ele diz que o brutalismo foi empregado para carregar 

realidades mais amplas e variáveis de acordo com cada autor. Ele distingue duas tendências 

extremamente necessárias na arquitetura: o brutalismo inglês e o de Le Corbusier, ambos em uma 

linguagem decidida e áspera. (BRUAND, 2010). 

Ele afirma então, que o chefe desse brutalismo em São Paulo seria Vilanova Artigas, e 

analisa uma obra do arquiteto.  Define que o ambiente em que ele estava quando escreveu os textos 

de 1950 não teriam como deixar de causar efeitos sobre as atividades de Artigas, expressando-se 

assim em suas construções com soluções extremas. Ele possui influências cariocas em seu 

brutalismo, como a obra ‘’Garagem de Barcos do Clube Santa Paula (1961-1963), que é 

considerada totalmente brutalista. (BRUAND, 2010). 

 

 

2.2.3 Características da arquitetura paulista brutalista 

 

A primeira caracterização que Ruth faz do brutalismo em São Paulo está em seu texto ‘‘As 

tendências e as discussões do pós Brasília’’. Afirma que a arquitetura paulista não era tendência 

estanque, e não possuía arquitetos somente do estado, vários lugares do país já haviam sido 

influenciados. Algumas características construtivas eram: cuidado extremo com a estrutura de 

concreto aparente, horizontalidade, níveis diferentes em balanço, bases de madeira, expressão 



 
 

4                        Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2016 

ISSN 1980-7406 

plástica e ausência de elementos decorativos. Até mesmo as cozinhas eram milimetricamente 

planejadas para possuir perfeita disposição. Elementos de circulação interna ganham destaque e a 

tecnologia usada é do concreto protendido fundido in loco, com lajes nervuradas, pilares com 

diferentes desenhos, sheds e iluminação zenital. Os autores se preocupavam com o uso dos espaços 

e suas funções, além de que a verdade estrutural deveria ficar exposta como se fossem elementos 

não acabados da obra, expondo também perfis metálicos. Os fechamentos e revestimentos eram 

feitos com elementos pré-fabricados, uso de lajes de concreto no estilo ‘‘catalã’’, maior 

preocupação com o espaço que abriga o homem e o conduz. Os edifícios possuem imagens 

memoráveis e claras, e sua linguagem mistura princípios morais e descrição. (ZEIN, 2000). 

A relação de contraste com o entorno é claramente visível. Essas características poderiam 

estar isoladamente ou em conjunto nas obras. Era sem dúvidas uma arquitetura moderna que sempre 

se caracterizou por ser exemplar, por ditar as regras. Os maiores arquitetos e professores 

divulgavam novas concepções, assim cada obra mostrava novos valores. (ZEIN, 2000). 

É como uma herança que foi incorporada ao que chamamos de arquitetura. A arquitetura 

‘‘modelo’’ na qual se encaixa a corrente paulistana, continua essa tradição mas enfrenta 

contradições que atualmente são muito mais visíveis. Para servir de exemplo, essa arquitetura 

precisa estar inserida em um determinado contexto. Ela quer ditar as regras da sociedade, para 

encontrarem o seu lugar. (ZEIN, 2000). 

 

2.2.4 Arquitetura paulista brutalista: precedentes notáveis 

 

Vilanova Artigas foi fortemente influenciado pelas obras de Frank Lloyd Wright, assim 

como a arquitetura racionalista. Ele também admite uma semelhança com os neo-concretistas e 

abstracionistas. (ZEIN, 2000). 

 

As semelhanças com as obras dos paulistas e as de Le Corbusier também são presentes, e 

não apenas nas obras do pós-guerra. Ainda mais sutil é a influência do brutalismo inglês, que 

existem com menor importância. Oculta e não admitida pelo autor é a influência de Mies Van der 

Rohe, com o volumétrico único, destaque na estrutura e rigor formal. (ZEIN, 2000). 
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Por fim, Ruth afirma que uma figura importante do brutalismo em São Paulo é a arquiteta 

Lina Bo Bardi. Sem dúvidas Artigas e Lina Bo Bardi transferem a linguagem do brutalismo europeu 

e chegam a criar uma própria e curiosa linguagem. (ZEIN, 2000). 

 

 

2.2.5 Arquitetura brutalista em São Paulo 

 

O Brutalismo em São Paulo não foi um simples fenômeno da época, muito menos uma 

proposição regionalista. Foi uma tendência lançada no meio de muitas outras no mundo, e existe 

uma certa ‘’conexão’’ com outras obras brutalistas feitas na mesma época em outras regiões. Além 

disso é uma das tendências mais marcantes na arquitetura moderna do Brasil, caracterizando suas 

obras com o desenho da madeira natural impresso, técnica que foi muito usada na arquitetura civil. 

Tem como principal paradigma as obras do arquiteto Le Corbusier (ZEIN, 2000).  

Esse assunto apesar de ser muito citado é pouco estudado a fundo. A ideia da arquitetura 

brutalista era levantar prédios sem elementos decorativos e econômicos, e no resultado final tinha-

se um raio-x, com pilares e vigas da obra totalmente a mostra. E acima de tudo, os projetos eram 

extremamente funcionais, tudo era milimetricamente planejado para que fosse perfeito. Com isso, 

vários metros quadrados eram economizados, com áreas muito mais compactas (KOGAN, 2013). 

A arquitetura da Escola Brutalista é vista atualmente com focos arquitetônicos e necessita 

ser reconhecida pelos valores universais que possui, livrando-se assim das presas conceituais que 

limitam o seu estudo até hoje, que a ajudam a ser pouco a pouco esquecida (ZEIN, 2000). 

Milton Braga e Angelo Bucci reveem as ideias modernistas, a Praça das Artes -SP por 

exemplo, é um edifício que mostra o brutalismo sem perder os ideais da Escola Paulista (KOGAN, 

2013). 

A tendência brutalista teve sua maior expansão em meados dos anos 1970, coincidindo com 

mudanças tecnológicas que estavam acontecendo no setor construtivo. No final do século 20 foi 

novamente revalorizada pelo seu valor artístico, várias obras podem ser consideradas patrimônios 

modernos e vem sendo alvo de pesquisas e estudos. Agora ela pode ser entendida como parte 

importante da arquitetura moderna do Brasil, sendo assim uma tendência da escola carioca, 

guardando grande autonomia discursiva e construtiva (ZEIN, 2000). 
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2.3 ANÁLISE DA FAUUSP 

 

Vilanova Artigas foi o arquiteto escolhido para projetar a Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo na cidade de São Paulo, que seria construída no campus universitário da cidade. Artigas 

teve liberdade para a execução do projeto, com um terreno plano o arquiteto usufruiu amplamente a 

confiança que lhe foi dada. 

Os planos se iniciaram por volta do ano de 1961, mas sua construção só teve início em 1966 

e terminou no começo de 1969. Sua forma se apresenta como um paralelepípedo retangular de faces 

laterais cegas, é todo feito em concreto bruto, montado em pilares deste mesmo material, dos quais, 

só os que ficam no contorno são claramente visíveis. Essa exposição dos pilares remete ao 

observador a aparência de que eles sustentam todo o peso dessa estrutura enorme (BRUAND, 

2010). 

 

Figura 1 - Exterior da FAUUSP. 

 

Fonte: Acervo digital da USP - http://200.144.182.66/acervo/items/show/42 

 

Os pilares são desenhados em forma de trapézios duplos, mais altos do que largos e opostos 

pela base menor. Um meio de expressão psicológica que se sobressai não obra é o contraste entre a 

finura dos pontos de apoio e a pesada carga que está sobre eles, portanto, a ossatura que assim surge 

não é só baseada em uma técnica impecável onde as juntas de dilatação estão camufladas por uma 

engenhosidade criada por flechas triangulares que partem do solo, colocados dos dois lados dos 

pilotis para reforçar seu vigor plástico, fazendo com que a estrutura ultrapasse seu valor funcional 

(BRUAND, 2010). 
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Figura 2 - FAUUSP externa. 

 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/40061282 

 

Figura 3 - Pilar da FAUUSP. 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/kuk/sets/72157623606431735/ 
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Nas partes altas da edificação acontece o contraste entre paredes totalmente fechadas por 

superfícies planas as partes de baixo abertas ou em vidro, cujo o recuo as fazem aparecer 

discretamente, formando um jogo complexo dos espaços em seu interior. Nesse jogo o arquiteto 

usufruiu todo seu repertório ao mesmo tempo e separadamente, utilizou um grande átrio de mais de 

15 metros de altura indo do subsolo até a cobertura, com grandes variações de andar para andar e 

desencontros de níveis os quais produzem efeitos impressionantes (BRUAND, 2010). 

 

Figura 4 - FAUUSP interna. 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/marcelov/1682824558 

 

A obra produz alternâncias entre aberturas com fechamento em vidro, paredes de cimento, 

cuja textura foi tão cuidadosa que de longe parece mármore, rampas fragmentadas das lajes e das 

colunas da estrutura, combinação de iluminação lateral inferior com iluminação de cima na parte 

superior e mista no centro do prédio, curvas que se contrastam com composições retilíneas, enfim 

um espaço as vezes fluído, outras vezes canalizado, mas nunca contínuo (BRUAND, 2010). 

 

Figura 5 - Interno FAUUSP, o grande vestíbulo central.   
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Fonte: http://www.herancacultural.com.br/blog/2013/07/vilanova-artigas-e-a-escola-paulista-de-arquitetura/ 

 

Figura 6 - Parapeito à beira do átrio central, FAUUSP. 

 

Fonte: http://www.imagens.usp.br/?attachment_id=1008 

 

Na obra o espaço não se limita em seu interior, é nele que podemos apreciar sua fluidez, a 

fuga de suas arestas e linhas que criam as sensações. As salas de aula, anfiteatros e cômodos que há 

a necessidade de privacidade estão locados no subsolo ou no contorno dos andares superiores. 

Artigas se preocupa com a integração das pessoas, preza por um local comunitário lutando contra as 

tendências individuais, mas mantendo o direcionamento das funções dos locais (BRUAND, 2010). 

 

Figura 7 - Interior da FAU-USP. 
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Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/sisu/fau-usp-adere-ao-sisu-suspende-prova-

habilidade-especifica-2017-957644.shtml (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) 

 

O projeto conseguiu fundir uma rígida geometria disciplinante externa com uma completa 

liberdade interna, o brutalismo é total, material e espiritualmente: ele se manifesta tanto na 

utilização dos materiais nus, quanto na evidenciação dos conflitos com que se choca todo artista 

criador. Artigas comenta em um diálogo que ele expõe as contradições encontradas em seus 

projetos, sem máscaras. 

O brutalismo deve-se muito ao Le Corbusier, na utilização quase exclusiva do concreto 

bruto, rejeição de leveza substituída por uma impressão de peso. Porém o brutalismo utilizado por 

Artigas é radicalista, o que a imprime na obra um estilo pessoal (BRUAND, 2010). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada pelo trabalho será pesquisa bibliográfica. Segundo Marconi e 

Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica acontece através da busca por bibliografias já publicadas, 

elas podem ser em forma de livros, publicações de artigos, imprensa ou escrita. Tem como objetivo 

o contato direto do pesquisador com todo o material escrito sobre o determinado assunto, 

auxiliando-o na análise de suas pesquisas ou na manipulação dos dados. Ela pode ser considerada 

como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.  
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A pesquisa foi iniciada com a busca em livros sobre o assunto, o primeiro livro utilizado na 

pesquisa foi Arquitetura Contemporânea no Brasil, do autor Yves Bruand, 2010, nele foi encontrado 

o material sobre a FAUUSP, que serviu como apoio a fundamentação teórica. Partiu-se então para a 

pesquisa sobre as definições de brutalismo, usando como base os conceitos de Ruth Verde Zein, 

umas das principais autoras sobre o assunto. Em sequência buscou-se uma contextualização sobre a 

arquitetura moderna brasileira e, por fim, realizou-se uma análise referente ao depoimento de 

Vilanova Artigas - Espaço e Programa da FAU, dirigido por Eduardo de Jesus Rodrigues e 

Fernando Frank Cabral. 

 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 

4.1. ANÁLISE DA FAUUSP FEITA A PARTIR DO DEPOIMENTO DADO POR 

VILANOVA ARTIGAS 

 

“A Fau é um espaço fluido, integrado, somático. A pessoa não sabe se está no 

primeiro andar, no segundo ou no terceiro” Vilanova Artigas. 

 

No filme: Vilanova Artigas – Espaço e Propaganda da FAU, que foi dirigido por Eduardo de 

Jesus Rodrigues e Fernando Frank Cabral, o arquiteto dá o seu depoimento, em outubro de 1978. 

Fica claro ao decorrer do comentário que para Vilanova, os edifícios não devem ceder ao estilo 

barroco, e deveria ter referências leves, ao partir de um bloco inerme. Também, para ele, o todo de 

um edifício deveria ser básico e simples, para que assim qualquer pessoa pudesse entender sem a 

necessidade de uma explicação ou linguagem, já o exterior deveria estar em contato com apenas um 

ponto. Sendo, assim, uma representação extremamente pura e limpa. 

Artigas tinha medo da simplicidade do seu projeto, e de qual mensagem ele passaria para as 

pessoas. Na entrada haveria um peristilo clássico romano, ao invés de uma porta, onde as aberturas 

são cercadas por diversas colunas e somente os Deuses poderiam entrar por elas, não existindo nem 

frio e nem calor no seu interior.  

Com isso conseguimos concluir que o arquiteto gostaria que as pessoas vissem a verdadeira 

construção da obra, não desviando seus olhares para outras características. Porém sua linguagem 

nunca recusou a condição poética.  
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O questionamento técnico que garantiu a notabilidade para Artigas, só possui sentido em sua 

ampliação poética, caso contrário não seria fácil entender sua arquitetura, que contende da vertente 

funcionalista e objetiva da tradição modernista. A partir da exploração do material arquitetônico 

dele, é possível notar que suas escolhas e alternativas de projeto buscam critérios artísticos ou 

técnicos, até que ponto suas justificativas são expressivas, lógicas, simbólicas, ideológicas, 

econômicas, ou simplesmente circunstanciais.  

A tabela 01, ira ilustrar a relação da FAUUSP com o brutalismo.  

Tabela 1: Relação dos elementos construtivos do brutalismo com o edifício FAUUSP de Vilanova Artigas 

 

ELEMENTOS 

CONSTRUTIVOS DO 

BRUTALISMO  

ELEMENTOS 

CONSTRUTIVOS DA FAUUSP 

REPPRESENTAÇÃO NO 

EDIFÍCIO ESTUDADO 

CONCRETO 

APARARENTE  
O CONCRETO APARARENTE 

APRESENTA-SE NAS 

FACHADAS, EM TODA 

ESTRUTURA E COBERTURA 

 

FONTE: 

http://www.au.pini.com.br/arquitetura-

urbanismo/edificios/fundacao-getty-

financia-pesquisas-para-conservacao-

do-predio-da-fauusp-356198-1.aspx 

HORIZONTALIDADE 

 

OBRA TENDENCIALMENTE 

HORIZONTAL, DEVIDO A 

DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA 

 

FONTE: 

http://200.144.182.66/acervo/items/sho

w/42 
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NÍVEIS DIFERENTES 

EM BALANÇO 

 

A OBRA ACONTECE EM 3 

NIVEIS, COM CAIXAS EM 

BALANÇO SOBREPOSTAS NO 

INTERIOR E EXTERIOR 

 

FONTE: 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/fau

-usp 

BASES DE MADEIRA 

 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

 

ARQUITETURA PURA SEM 

UTILIZAÇAO DE 

DECORATIVOS OU 

MAQUIAGEM FORMAL 

 

FONTE: 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br

/fichas-tecnicas/DW%201961-

57/1961-57-fichatecnica.htm 

ELEMENTOS DE 

CIRCULAÇÃO 

INTERNA EM 
CONCRETO 

PROTENDIDO 

 

AS CIRCULAÇÕES INTERNAS 

SÃO EM CONCRETO 

(FUNDIDO IN LOCO) 

 

FONTE: 

http://fernandoyokota.com.br/post/118

277130064/fau-usp-fisheye-at-fauusp-

faculdade-de 
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LAJES 

NERVURADAS 

A LAGE É NERVURADA E 

EXPOSTA EM GRELHAS DE 

CONCRETO 

 

FONTE: 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br

/fichas-tecnicas/DW%201961-

57/1961-57-fichatecnica.htm 

PILARES COM 

DIFERENTES 

DESENHOS 

OS PILARES SÃO 

DESENHADOS EM FORMA DE 

TRAPÉZIOS DUPLOS, MAIS 

ALTOS DO QUE LARGOS E 

OPOSTOS PELA BASE MENOR 

 

FONTE: 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br

/fichas-tecnicas/DW%201961-

57/1961-57-fichatecnica.htm 

SHEDS  XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

ILUMINAÇÃO 

ZENITAL 

COBERTURA EM GRELHA DE 

CONCRETO 

 

FONTE: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/re

ad/arquitextos/04.044/622 
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Fonte: Dos próprios autores  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como resultado das pesquisas feitas sobre o tema, podemos concluir que o ''brutalismo 

paulista'' em meados de 1960 é claramente presente no edifício da FAUUSP, que é um marco na 

arquitetura moderna brasileira. Novos valores e conceitos políticos foram atribuídos à produção 

através estética. Essa pesquisa histórica sobre o edifício, a arquitetura presente nele e seus materiais, 

baseada em livros e depoimento do próprio arquiteto, permitiu verificarmos de que a poética 

arquitetônica é representada no edifício através das sensações que o mesmo traz para as pessoas, 

sendo que é algo simples, leve e sensível. Entende-se então que a obra projetada pelo arquiteto 
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Vilanova Artigas, se enquadra no estilo brutalista, através do uso doas materiais e das características 

do estilo. Por exemplo, o uso do concreto aparente, os elementos estruturais que passam a fazer 

parte da decoração da obra e a integração da obra com as pessoas. 
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