
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: INVENTÁRIO DE MORADIAS MODERNISTAS DO SÉCULO XXTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ARQUITETURA E URBANISMOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): KARINA LIMA DE SOUSAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MELISSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Um dos períodos mais significativos da arquitetura brasileira foi o 

Modernismo. O mesmo trouxe uma grande ruptura com os estilos antigos que se 

faziam presente no país, trazendo uma nova identidade para o mesmo. Com isso, 

surgiu uma nova geração de arquitetos, influenciada por arquitetos renomados como 

Le Corbusier. Com as novas características e elementos do novo estilo, como os 5 

Pontos da arquitetura enunciados por Le Corbusier, o novo estilo até hoje deixa suas 

marcas com grandes obras, reconhecidas mundialmente. Um dos grandes nomes 

brasileiros desse período é Oswaldo Arthur Bratke. Suas obras até hoje se mantêm 

como ícones do período Moderno. Nessa pesquisa, escolhemos algumas obras para 

realização do inventário e investigação com a intenção de explicar, conhecer e 

interpretar os valores nelas existentes, que expõem o impacto e as mudanças que 

foram exercidos na época. Assim, este trabalho realiza um estudo de caso, por meio 

da coleta de dados sobre o tema de Arquitetura Modernista, cujas análises são 

baseadas nos estudos de plantas e levantamento fotográfico, resultando numa 

descrição textual sobre os mesmos.  

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira. Inventário. Oswaldo Bratke. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa propõe a realização de um inventário arquitetônico de projetos 

de casas modernistas brasileiras do arquiteto Oswaldo Bratke, contribuindo para a 

conservação da memória e da arquitetura modernista brasileira, além de poder servir 

como base material para futuras pesquisas. 

Para possibilitar esta identificação, primeiramente é necessário entender 

sobre a arquitetura moderna no mundo e no Brasil através de um estudo sobre suas 

características e elementos arquitetônicos, criados por autores que produziram 

grande influência nos arquitetos que vieram posteriormente. O Movimento Moderno 

marcou fortemente a história da arquitetura mundial na metade do século XX, entre 

as décadas de 20 e 60. Suas características podem ser encontradas em origens 

diversas como a Bauhaus (Alemanha), em Le Corbusier (França), e em Frank Lloyd 

Wright (EUA). A arquitetura brasileira foi descoberta através de críticos e jornalistas 

de vários países com o surgimento de edificações que mostravam leveza, uso de 

materiais e de curvas, bem diferente do uso da Europa e dos Estados Unidos. 

Apesar da grande repercussão que a arquitetura e arte moderna obtiveram, vale 



ressaltar que o movimento moderno não se limitou a essas duas áreas. Foi um 

movimento cultural global que envolvia vários aspectos, entre eles sociais, 

tecnológicos, econômicos e artísticos. Os arquitetos modernistas buscavam o 

racionalismo e funcionalismo em seus projetos, sendo que as obras deste estilo 

apresentavam como características comuns formas geométricas definidas, sem 

ornamentos; separação entre estrutura e vedação; uso de pilotis a fim de liberar o 

espaço sob o edifício; panos de vidro contínuos nas fachadas ao invés de janelas 

tradicionais; integração da arquitetura com o entorno pelo paisagismo e com as 

outras artes plásticas através do emprego de painéis de azulejo decorados, murais e 

esculturas. A relevância da arquitetura moderna no processo evolutivo da produção 

arquitetônica até hoje se faz presente. Desde 1970, essa importância é observada a 

fundo, através de um diagnóstico técnico que analisa as tipologias de plantas, 

análise de desenhos, entre outros, mostrando suas adaptações e aplicações na 

atualidade. Como movimento se tornou um sólido embasamento técnico e teórico 

que é usado ainda na arquitetura atual. No Brasil, as primeiras obras modernistas 

surgiram quando apenas se iniciava o processo de industrialização. Segundo Lúcio 

Costa, o Modernismo brasileiro justifica-se como estilo, afirmando a identidade de 

nossa cultura e representando o “espírito da época”. A formação da arquitetura 

moderna brasileira dos dias atuais é resultante de vários fatores, mas os mais 

decisivos foram os estudos de insolação e o desenvolvimento da técnica de uso do 

concreto armado. A maior liberdade de volumetria e os estudos associados geraram 

o aparecimento de duas características marcantes da arquitetura brasileira: grandes 

superfícies de vidro, protegidas por brises quando necessário, além do uso de 

estruturas livres, sobre pilotis e com térreo aberto se possível. Esses dois marcos 

foram incorporados à arquitetura graças à influência de Le Corbusier, arquiteto cuja 

vinda ao Brasil foi de extrema importância para a Arquitetura Moderna no país. Este 

mesmo arquiteto influenciou obras como MASP e até mesmo a concepção da 

cidade. Participou ainda do projeto do Ministério da Educação e Saúde, um dos 

emblemas da arquitetura brasileira. Seguindo esse quadro histórico, o estudo segue 

de forma a mostrar como os diferentes projetos residenciais geram diferentes formas 

de crescimento da cidade.  

Oswaldo Bratke foi um arquiteto pragmático em relação à arquitetura e sua 

evolução. No caso de um projeto residencial, o importante é o encontro com o 

cliente para conhecer seus hábitos familiares, vida social, relacionamentos, manias e 



outras particularidades, o que se deve fazer com discrição. Bem conduzida essa 

primeira parte, estamos aptos a preparar um estudo preliminar sujeito a poucas 

modificações (SEGAWA e DOURADO, 1997, p. 53). 

Nesse sentido, essa pesquisa propõe o inventário de algumas casas construídas 

sob os preceitos modernos, com o intuito de avaliar o morar da classe operária no 

início do séc. XX. Serão analisadas as seguintes casas modernistas: 

 Residência do Morumbi, 1997 (São Paulo), Arquiteto Oswaldo Bratke. 

 Residência Oscar Americano, 1953 (São Paulo), Arquiteto Oswaldo Bratke. 

 Casa na Rua São Valério, 1960 (São Paulo), Arquiteto Oswaldo Bratke. 

 Casa na praia de Pernambuco, 1988/90, (Guarujá) Arquiteto Oswaldo Bratke.  

Esta pesquisa pretende contribuir para preservação da memória e da arquitetura 

modernista no Brasil. Com isso, esse trabalho possui a importância de identificar e 

resgatar esses documentos e complementar com uma pesquisa arquitetônica 

baseada nesses documentos. 

 

3. OBJETIVOS 

 Desenvolver pesquisas objetivando contribuir a um maior repertório 

arquitetônico e acervo de informações técnicas e históricas sobre o movimento 

moderno. 

 Elaborar um inventário sobre casas modernistas do movimento moderno no 

Brasil; 

 Analisar a arquitetura modernista com base nos materiais que compreendem 

plantas, cortes, fachadas, programa de uso, circulação, volumetria, setorização, 

campos visuais, equilíbrio e volumetria.  

 Elaborar ficha Técnica e descritiva dos edifícios: nome da Vila; município; ano 

de entrega, área do terreno, área construída, projeto: (Nome do arquiteto) e 

análises. 

 

4. METODOLOGIA  

O percurso metodológico envolveu algumas etapas. A inicial começa com: 

 Revisão bibliográfica relativa ao tema; 

 Pesquisa documental sobre as casas; 



 Mapeamento e localização dessas residências; 

 Levantamento fotográfico; 

 

A leitura das casas foi realizada a partir da metodologia proposta por Tagliari 

(2000), e contemplou as seguintes análises: 

 Levantamento dos materiais, pertinentes a análise (plantas, cortes, fotos 

antigas, atuais e memorial descritivo da obra); 

 Redesenho (para entendimento do espaço);  

 Setorização (Intimo, Social e Serviço);   

 Diagrama de acesso e perímetro; diagrama de espaços e circulação; 

 Estudo da malha geométrica (plantas e elevação). 

 

5. DESENVOLIMENTO  

5.1 O arquiteto 

Nascido no dia 24 de agosto, em Botucatu, interior de São Paulo Bratke é 

considerado um dos primeiros arquitetos brasileiros. Foi um Arquiteto e Urbanista 

formado em Engenharia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1926 

(SEGAWA e DOURADO, 1997). 

Ainda estudante, abriu um escritório com colegas do Mackenzie: Eduardo 

Kneese de Mello, Oscar Americano e Clóvis Silveira. Em 1930 vence o concurso 

para a realização do viaduto Boa Vista em São Paulo, projeto que tem influência do 

art déco e também recebe a medalha de ouro na Seção Universitária do 4° 

Congresso Pan-Americano de Arquitetura no Rio de Janeiro (SEGAWA e 

DOURADO, 1997). 

Depois de formado, em 1933 início da sociedade com seu colega de 

faculdade Carlos Botti juntos inauguram o escritório no Edifício Martinelli onde 

iniciam-se a produção de projetos residências com levantamentos sobre novos tipos 

de materiais, cobertura, esquadria e técnicas destacando em suas obras, a 

sociedade com Carlos Botti rendeu aproximadamente 400 casas nos bairros- jardim 

de São Paulo. Desse período são as propostas de casas para Campos do Jordão. 

No início de 1940, esboçou o loteamento do Jardim Embaixador em Campos do 

Jordão; pouco depois se envolveu com a urbanização da ilha Porchat, com um 



projeto de arruamento de Carlos Lodi e execução de Oscar Americano. Além 

dessas, também fez várias outras propostas de casas para ilha. 

Como destaca SEGAWA e DOURADO (1997), em 1942, com a morte de 

Carlos Botti, em acidente de aviação, foi quando nasceu a ideia de deixar de lado o 

acompanhamento da obra e se dedicar somente aos projetos.  

Oswaldo definiu sua própria marca na produção da arquitetura paulista 

durante os anos 50. Tratava o desenvolvimento do projeto, a construção e o 

detalhamento de modo um tanto rigoroso. Contratado pela Icomi (indústria e 

Comércio de Ministério S.A) em 1955, Bratke aceitou o desafio de criar um programa 

diferente do que costumava trabalhar: foi ao Amapá para criar dois núcleos urbanos 

no interior, Vila Serra do Navio e Vila Amazonas. 

 Nesse ano ganha uma sala especial na 8ª Bienal Internacional de São Paulo, 

e 1987 é homenageado com uma exposição de sua obra no IAB/SP pelos oitenta 

anos de vida. Nas décadas de 60, 70 e 80 concentra- se em consultorias em 

planejamento urbano, além de projetar os planos de urbanização de bairros novos 

no Morumbi e conceber o plano piloto para as Vilas de Santana e Porto Grande, 

Amapá.  Em 1992, participa da exposição de desenhos de arquitetura na sede do 

Sindicato da Construção Civil (Sinduscon), São Paulo. 

De acordo com SEGAWA e DOURADO (1997), aos 89 anos é homenageado 

na 2ª Bienal Internacional de Arquitetura do Brasil (Biab), Salvador, 1996 marco em 

sua trajetória profissional. Em 1997 falece em 6 junho em São Paulo. Com destaque 

especial para seus projetos residenciais e suas técnicas não convencionais, o 

arquiteto também deixa seu marco devido às soluções urbanas e construtivas que 

se adequam a situações específicas, graças à sua experiência no Amazonas. 

 

5.2 Obras 

5.2.1 Residência do Morumbi, São Paulo, (1951) 

Segundo SEGAWA e DOURADO (1997) 

para Bratke desenhar a própria residência foi um 

exercício projetual dos mais estimulantes para o 

arquiteto. Livre das imposições de clientes foi o 

momento de vislumbrar novos caminhos, de 

repensar rotineiros condicionantes dando vazão à 

Imagem  1 – Vista Frontal  

Fonte: ARCHDAILY, 2014. 



inventividade despretensiosa.  

A casa do arquiteto, construída pelo mesmo em 1951 no bairro do Morumbi, é 

marcada por grande clareza formal, graças ao seu domínio sobre os processos 

construtivos. Sem determinações e outros limites que são comuns em projetos feitos 

para clientes, Bratke teve a chance de trabalhar ao máximo a livre criatividade, 

fazendo um projeto único e diferenciado. 

O arquiteto demonstra no projeto uma intensa preocupação com a topografia, 

que define o sentido da implantação. O volume horizontal foi implantado no sentido 

do declive lateral existente no terreno, contando com dois pisos. 

Os cobogós tem presença marcante, juntamente aos planos de vidro e o tijolo 

maciço aparente. O aço se faz presente nos móveis e guarda corpos, enquanto toda 

a arquitetura se integra ao ambiente externo graças ao trabalho topográfico. 

 

5.2.2 Residência Oscar Americano, São Paulo (1952)  

O arquiteto Oswaldo Bratke foi convidado por 

seu amigo engenheiro Oscar Americano para criar a 

residência de sua família, buscando suprir suas 

necessidades, tendo como desafio planejar uma 

residência em um grande terreno de forma preservar 

as características campestres e as belas paisagens 

(SEGAWA e DOURADO, 1997, p. 121).  

A residência é conhecida também como 

Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, que mostra aos visitantes um panorama 

do passado e do presente do País, proporcionando uma visão das diversas fases de 

nossa história. A fundação preserva a natureza, reúne peças e documentos ligados 

à história do Brasil, realiza cursos de concertos e outras atividades culturais 

(SEGAWA e DOURADO, 1997, p. 121).  

 

5.2.3 Casa na Rua São Valério, São Paulo (1960) 

Esta residência foi o último projeto elaborado por Bratke para abrigar o 

arquiteto e seus familiares, mais uma experiência descompromissada da relação 

arquiteto/cliente.  

Imagem  2 – Vista Frontal 

Fonte: ARCHDAILY, 2013. 



A residência está localizada no bairro do 

Cidade Jardim. Bratke optou por uma residência 

em dois pisos, segundo uma implantação que 

visava liberar as áreas contínuas para jardins e 

um terraço aberto para convívio (SEGAWA e 

DOURADO, 1997, p. 165). 

 

 

5.2.4 Casa na praia de Pernambuco, Guarujá (1988/90) 

Buscando projetar um ambiente atraente e 

convidativo para casa, Bratke evidencia a distinção 

entre moradia e casa de férias. Moradia - deve ser 

planejada como um lugar que traduz a 

personalidade, os sentimentos com suas 

lembranças estampadas nos objetos, na 

decoração casa e a vida da família que nela habita 

– e a casa de férias – local para descanso, 

divertimento, para receber visitas, alegrando-os e se alegrando em companhia deles 

(SEGAWA e DOURADO, 1997, p. 174 e 175). 

 

6. RESULTADOS 

Ao longo do tempo, Bratke desenvolveu técnicas e aprimorou as já 

conhecidas, a cada casa é possível perceber sua evolução. Com isso, os projetos 

resultaram em diferentes partidos, formalidades e composições.  

 

6.1 Residência do Morumbi 

 Na Residência do Morumbi verificou-se que Bratke projetou sua residência 

de maneira que colocasse em prática um exercício projetual estimulante, sem ter 

que prender à imposições de clientes, permitindo dar ênfase as necessidades que 

ele achava importante para o estilo de vida que levava, pois o morar era mais 

importante do que o impressionar. Também aproveitou a topografia do terreno para 

adequar uma implantação que a acompanhasse unindo a arquitetura à paisagem, 

com uma volumetria e divisões internas que descrevem a arquitetura moderna. A 

Imagem  4 – Face Posterior  

Imagem  3 – Fachada Lateral 

Fonte: Livro SEGAWA e DOURADO, 
1997. 

Fonte: Livro SEGAWA e DOURADO, 
1997. 



pesquisa bibliográfica permite contribuir para reflexão de questões projetuais, 

critérios e objetivos de uma arquitetura moderna. 

 

6.2 Casa Oscar Americano 

Nesta obra o arquiteto conseguiu trazer a ideia de cheios e vazios, com 

desenho horizontalizado e grande quantidade de vedos e vegetações no jardim. 

Nota-se grande presença da arquitetura moderna no concreto armado, tijolos 

aparentes e panos envidraçados. Com esses materiais, o arquiteto conseguiu 

realizar uma residência racional e adequá-la na topografia existente, além de 

integrar o interno com o externo, através dos panos envidraçados, e proporcionar 

sensação de leveza. Esses panos possuem contraste com o concreto, que traz a 

sensação de rigidez. 

 

6.3 Casa na rua São Valério  

Com o projeto dessa casa, Bratke realizou um projeto que resultou em uma 

residência com volumes simples e telhado levemente inclinado. A estrutura teve 

participação importante no partido arquitetônico da casa, como por exemplo, para 

relembrar a arquitetura japonesa. Nessa casa encontra-se o trabalho com maior 

número de referências orientais realizadas pelo arquiteto. 

 

6.4 Casa na Praia de Pernambuco  

Essa casa é situada numa praia bastante movimentada. Neste projeto vemos 

uma casa de praia, que diferente de uma moradia, não imprimiu a personalidade do 

morador, proporcionado apenas um local para descanso e divertimento. Para isso 

foram propostas as áreas sociais com espaços amplos e as áreas de convívio com 

generosos espaços abertos. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme observado na pesquisa, o Modernismo não foi apenas responsável 

pelo surgimento de um novo estilo arquitetônico, mas também de uma nova 

identidade da arquitetura. Uma identidade nacional, crítica, com maior liberdade para 

o arquiteto e quebra de tradição.  



Além disso, através das análises das obras, as plantas se tornaram muito 

mais funcionais, se livrando de trejeitos antigos que interferiam até no conforto da 

circulação. Mas, além dos aspectos físicos, inseriu-se na arquitetura uma nova visão 

social. O usuário se tornou o foco, ao invés da aparência, mudando assim todos os 

espaços e suas relações. 

Com a pesquisa realizada, foi possível destacar todos esses aspectos com 

relação às questões projetuais, alcançar uma interpretação de projeto mais profunda 

e nos permitindo ver mais a fundo certos aspectos que muitas vezes nos passam 

despercebidos.  

Rigor técnico, lógica construtiva são palavras frequentes a respeito do 

trabalho de Oswaldo Bratke. A disciplina modular em suas obras são marcantes 

(sobretudo nos de 1950) e a potencialidade expressiva da composição e 

contraposição entre estrutura e, parâmetros, cheios e vazios. A estrutura é uma 

moldura sempre evidente que normaliza as proporções “o valor de uma arquitetura é 

o volume, a massa em si; uma proporção harmoniosa é mais importante que um 

enfeite, porque o ‘enfeite’ pode ser a própria proporção da casa” (SEGAWA e 

DOURADO, 1997, p. 44). 
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