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1. RESUMO 
 Esse trabalho propõe analisar projetos de residências da elite Paulista 

no Século XX. Busca a identificação e documentação através da análise do estilo e 

características da Arquitetura moderna do Brasil, que possui um alto grau de 

influência na consolidação da Arquitetura Contemporânea brasileira e a formação 

urbana atual.  

  

2. INTRODUÇÃO   
O direito à moradia é uma necessidade básica do homem, sendo requisito 

imprescindível para a vida de qualquer indivíduo.  

No início da história humana, qualquer lugar poderia estabelecer-se como 

abrigo: uma caverna, uma árvore, o gelo, as grutas, entre outros. Contudo, com o 

desenvolvimento da sociedade, o acelerado processo de industrialização e 

urbanização e o capitalismo desenfreado os espaços livres, a divisão urbana, e as 

moradias passaram por grandes transformações. Desde o Século XVIII, onde 

podemos considerar o início dessa intensa transformação e um período de caos 

organizacional, até o Século XXI, em que a moradia passou de direito de todos para 

“o direito dos mais favorecidos.”  

Devido aos problemas gerados pelas mudanças sociais e econômicas durante a 

Revolução Industrial, o modernismo arquitetônico nasce na Europa para encontrar 

soluções geradas por tamanhas mudanças. 

 

Assim, este trabalho tem como finalidade, analisar remanescentes arquitetônicas 

das residências modernistas projetadas para a elite durante Séc. XX, evidenciando 

características arquitetônicas, estéticas, funcionais e programáticas dessas obras. 
 
3. OBJETIVOS 

• Desenvolver uma reflexão teórica e conceitual sobre o morar da elite e o 

modernismo no Brasil; 

• Analisar aspectos arquitetônicos, estéticos, plantas, cortes, fachadas, programa, 

fluxos, volumetria, setorização, campos visuais, equilíbrio e proporção das obras 

escolhidas; 



• Elaborar ficha Técnica e descritiva que contenha a análise de 10 projetos de 

residenciais da Elite de São Paulo; 

• Levantar dados técnicos das obras escolhidas; 

• Identificar o valor cultural desses bens para propor sua preservação legal. 

 
4. METODOLOGIA   
• Pesquisa documental sobre as obras escolhidos para estudo; 

• Revisão bibliográfica relativa ao modernismo, moradias, urbanização e 

residências;  

• Visita in loco; 

• Levantamento fotográfico dos projetos escolhidos; 

• Redesenho no CAD do material pesquisado para análise; 

• Pesquisar plantas antigas das casas escolhidas no arquivo; 

• Mapeamento e localização dessas residências; 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

Verifiquei a necessidade de investigar sobre 10 obras residenciais modernas 

situadas no Município de São Paulo, afim de identificar as influencias arquitetônicas 

modernas nos dias de hoje, uma vez que essas casas possuem grande importância 

para a consolidação de questões políticas, econômicas, sociais, urbanas e 

arquitetônicas no Brasil, culminando na organização espacial dos dias de hoje. 

As casas estudadas são: Casa Olga Baeta (João Vilanova Artigas); 

Residência Mario Masetti (Paulo Mendes da Rocha); Casa de Valéria P. Cirrel (Lina 

Bo Bardi); Casa de Milton Guper (Rino Levi); Casa de Oswaldo Arthur Bratke 

(Oswaldo Arthur Bratke); Casa João Arnstein (Bernard Rudosfsky); Residência Boris 

Fausto (Sérgio Ferro); Residência Waldo Perseu Pereira (Joaquim Guedes); 

Residência Roberto Millan (Carlos Millan); Casa Cunha Lima (Joaquim Guedes). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
A partir das pesquisas realizadas até o momento, identifiquei que  No final do 

século XIX as elites paulistas começaram a deixar suas fazendas no interior do 

estado para se instalar nas cidades, em um momento em que São Paulo vivia uma 

verdadeira explosão urbana devido a Revolução Industrial.  



Essa nova metrópole traz mudanças nas construções, os arquitetos adaptam-

se rápido ano novo programa: Realizam projetos de Vilas de habitação social 

(visando à classe de trabalhadores) e ganham clientes particulares, os quais com a 

repercussão do estilo moderno nas revistas e jornais aprendem a gostar das novas 

formas e a incorporá-las a seu repertório. (MINDLIN, 2000) 

Nesse momento, consolida-se uma linguagem modernista brasileira que 

aplica novos conceitos de espaço livre, estrutura livre, fachadas independentes e 

elementos arquitetônicos que amenizem o calor e excesso de luz típico de um país 

tropical.  
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