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Resumo 

Esta dissertação está compreendida na linha de pesquisa “Projeto de 

Arquitetura: Teoria e Método”, área do conhecimento que considera o 

projeto como principal instrumento de reflexão teórico-prática abordando o 

estudo de teorias e metodologias que fundamentam o processo e as relações 

conceituais contidas no mesmo. A pesquisa apresentada lança um novo olhar 

sobre a obra do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), autor de mais 

de 1500 projetos, que vivenciou plenamente a arquitetura moderna 

brasileira, traduzida sob sua ótica particular, sem se deixar envolver de forma 

indiscriminada pelo conceito imposto da planta livre e pelo uso desmedido 

do concreto aparente. Com o intuito de evidenciar os aspectos compositivos 

mais latentes e estruturadores de sua produção, realizou-se o estudo 

analítico (análise gráfica) dos projetos habitacionais unifamiliares de sua 

autoria. A opção de estudar as residências baseou-se no entendimento da 

pesquisadora de que os projetos residenciais possuem a grande capacidade 

de expressar os elementos norteadores da obra de um arquiteto. O principal 

objetivo da dissertação é discutir as relações e “proposições-chave” contidas 

na obra de Bratke, utilizando a análise gráfica como ferramenta para 

obtenção de resultados. Considerando as diversas possibilidades analíticas, o 

estudo foi dividido em três etapas: levantamento, redesenho e 

aprofundamento analítico-teórico. Inicialmente buscou-se a seleção de um 

número significativo de casas produzidas e publicadas em diferentes fases da 

carreira do arquiteto. Ponderando as limitações sobre a abrangência da 

dissertação proposta e o acesso limitado aos projetos originais, foram 

consideradas vinte e três obras que representam os elementos mais 

dominantes dentro da produção de Bratke. Estes projetos possibilitam o 

reconhecimento do fio condutor do trabalho do arquiteto, ou seja, permitem 

identificar as características principais, desvendar importantes questões 

relativas ao método projetual, a linguagem, os aspectos técnicos e os 

aspectos cognitivos e comunicativos. Na segunda etapa, foram formulados 

os diagramas de análise comparativa e os esquemas gráficos e, por fim, 

aprofundadas a leitura e análise de quatro projetos - Residência e Ateliê do 

Arquiteto (1947/48), Residência e Estúdio do Arquiteto (1950/51), Residência 

do Arquiteto (1960/65) e Residência Raphael Ribeiro da Luz (1988/90) - que 

compreendem os elementos mais significativos da obra para demonstrar os 

métodos. Além da relevância projetual, considerou-se o recorte temporal 

como um dos critérios fundamentais para a escolha destes exemplares, ou 

seja, os pontos de convergência destacados demonstram os aspectos 

compositivos mais notórios relacionados à um momento histórico da 

produção do arquiteto. Ressalta-se que a dissertação não procura sugerir 

como Bratke realmente projetou sua obra, e sim discutir as múltiplas 

questões existentes na mesma.  

[Palavras-chave] Oswaldo Arthur Bratke; análise gráfica; desenho; casas; residências. 



 

 
 

Abstract 

The research line of this dissertation is “Architecture Project: Theory and 

Method”, area of knowledge it considers the project as the main instrument 

of theoretical-practical reflection approaching the study of theories and 

methodologies that underlie the process and the conceptual relations 

contained in it. This research presents another perception about the work of 

the architect Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), he is the author of more 

than 1500 projects, which fully experienced the modern Brazilian 

architecture, but in his particular perspective. He was not indiscriminately 

involved in the imposed concept of the free plan and the excessive use of the 

apparent concrete. With the objective of highlighting the most latent and 

structuring aspects of its production, an analytical study (graphic analysis) of 

the single-family housing projects by the architect was carried out. The 

intention of studying the residences was based on the author's 

understanding that the residential projects have a great capacity to express 

the guiding elements of an architect's work. The main objective of the 

dissertation is to discuss the relations and "key propositions" contained in 

Bratke's work, using graphical analysis as a tool for obtaining results. 

Considering several possibilities that the analysis allows, the study was 

divided in three stages: survey, redesign and improvement analytical and 

theoretical. Initially, a significant number of houses were produced and 

published in different phases of the architect's career. Considering the 

limitations on the scope of this dissertation and limited access to the original 

projects, twenty-three works were chosen that represent the most dominant 

elements in the production of Bratke. These works make possible the 

recognition of the leading thread of the work of the architect, what means, 

they allow us to identify the main characteristics, to discover important 

questions concerning the method of project, the language, the technical 

aspects and the cognitive and communicative aspects. In the second stage, 

comparative analysis diagrams and graphic diagrams were formulated and, 

finally, the reading and analysis of four projects - Residence and Architect 

Studio (1947/48), Architectural Residence and Studio (1950/51) , Residence 

of the Architect (1960/65) and Residence Raphael Ribeiro da Luz (1988/90) - 

which comprise the most significant elements of the work and allow to 

demonstrate the methods of the architect's work. In addition to the 

projective relevance of these works, the temporal cut-off was considered as 

one of the fundamental criteria for their selection, that is, the highlighted 

points of convergence demonstrate the most notorious compositional 

aspects related to a historical moment of the architect's production. It is 

important to emphasize that this dissertation is not intended to suggest how 

Bratke actually designed his work, but to discuss the multiple questions 

existing in it.  

[Keywords] Oswaldo Arthur Bratke; graphic analysis; drawing; houses; homes. 
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INTRODUÇÃO 
 
Esta dissertação de Mestrado tem como meta lançar um novo olhar sobre a 

obra de Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997). Um olhar que não se configura 

pelo triunfo do ineditismo, mas representa um olhar atento, um mergulho 

vertical na produção residencial deste importante arquiteto. Profissional 

atuante entre as décadas de 1930 e 1960, Bratke testemunhou as 

transformações da cidade de São Paulo e vivenciou plenamente a arquitetura 

moderna brasileira, traduzida sob sua ótica particular, sem se deixar envolver 

de forma indiscriminada pelo conceito imposto da planta livre e pelo uso 

desmedido do concreto aparente. Desta forma, contribuiu significativamente 

com obras de reconhecida qualidade para a consolidação da arquitetura 

moderna paulista (escola paulista). 

Compreende-se que o estudo investigativo de sua produção não poderá ser 

realizado de maneira desassociada do pano de fundo no qual ela se 

apresenta, ou seja, das principais questões e acontecimentos que marcaram 

a arquitetura moderna brasileira e, principalmente, das peculiaridades da 

escola paulista. Sendo assim, para o entendimento e contextualização da 

obra do arquiteto, acredita-se ser pertinente que a Introdução desta 

dissertação abarque, ainda que de forma breve, a descrição do panorama 

histórico que configura o cenário de sua produção. Entende-se que sem este 

contexto, a relevância e a magnitude do trabalho do arquiteto não poderá 

ser compreendida em sua totalidade. Desta forma, começar-se-á por este 

ponto. 

As pesquisas que retratam a arquitetura moderna brasileira foram 

consideravelmente expandidas ao longo dos anos e, dentre os diversos 

autores que concentraram seus estudos nesse importante momento 

histórico, destacam-se como referenciais nesta pesquisa: Hugo Massaki 

Segawa, Mônica Junqueira de Camargo, Yves Bruand (1926-2011) e Carlos 

Alberto Cerqueira Lemos. Os argumentos explicitados pelos quatro 

pesquisadores, e descritos ao longo da dissertação, serão acrescidos de 

outras importantes referências, contudo acredita-se ser pertinente destacá-

los como parte fundamental do embasamento histórico-teórico. 

Para o estudo da produção arquitetônica paulista, ou escola paulista, 

considerar-se-á como importante referência o trabalho de Ruth Verde Zein. 

A investigação em profundidade exposta pela autora em seu trabalho é 

entendida como fundamental referência teórica para a contextualização que 

aqui se descreve, pois tanto na dissertação de Mestrado (Arquitetura 

brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. Porto Alegre: 

UFRGS, 2000), quanto na tese de Doutorado (A arquitetura da escola paulista 

brutalista 1953-1973. Porto Alegre: UFRGS, 2005), Zein apresenta 

importantes questões relativas à arquitetura moderna e ao processo de 

reconhecimento e aprofundamento acerca da arquitetura paulista, com 
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ênfase no período de 1955 a 1975, recorte temporal no qual uma parte 

significativa da produção de Bratke está inserida.  

Considera-se de forma consensual entre os historiadores, que o marco inicial 

do movimento moderno no Brasil aconteceu em São Paulo, em dezembro de 

1917, pela exposição das pinturas da artista Anita Malfati (1896-1964). 

Imersa nas referências vivenciadas na Alemanha e nos Estados Unidos, foi 

atestado na época que Malfati não pretendia deflagrar nenhum movimento. 

Entretanto, foi justamente a reação negativa ao seu trabalho, expressa pelos 

críticos que questionaram a qualidade desta brilhante produção artística, 

pelo relevante fato da mesma não apresentar nenhuma relação com a arte 

acadêmica, que chamou a atenção dos jovens intelectuais. Poetas, artistas e 

jornalistas se solidarizaram a ela e reuniram-se promovendo um rico debate 

em torno do caráter conservador presente no meio artístico. Nesta ocasião, 

“articulava-se o primeiro grupo modernista brasileiro.” (SEGAWA, 2014, p. 

42) 

Ao discorrer sobre esse período Segawa descreve: 

A pintura catalisou o movimento, a reunião organizou-se 

com a concorrência sobretudo de literatos, mas o sentido 

de “movimento” visava algo além das artes plásticas e da 

literatura: a causa era a renovação do ambiente cultural 

em geral – alimentada com os valores da vanguarda 

europeia, sem necessariamente aderir a uma ou outra 

corrente literária ou pictórica. A primeira manifestação 

conjunta desse grupo (contando também com a 

participação de intelectuais do Rio de Janeiro) aconteceu 

em 1922, em pleno ano da comemoração do centenário 

da independência do Brasil. Em fevereiro, o Teatro 

Municipal de São Paulo abrigou a Semana de Arte 

Moderna: três saraus com literatura e música, uma 

exposição de arquitetura, escultura e pintura. A reação do 

público foi de escândalo, mas o desafio estava perpetrado. 

(SEGAWA, 2014, p. 42) 

Neste primeiro momento do modernismo no Brasil, abarcado entre os anos 

de 1917 e 1924 (fase iconoclasta), a preocupação recorrente nos discursos 

proferidos era justamente a contraposição ao comportamento conservador 

vigente e a busca por uma nova estética que não fosse dominada por 

nenhuma corrente antes vista. 

Em uma fase seguinte, vivenciada entre os anos de 1924 e 1929 e 

reconhecida como o segundo momento moderno brasileiro, Oswald de 

Andrade (1890-1954) publicou o “Manifesto Pau-Brasil” e introduziu a 

questão do nacionalismo ao discurso. Oswald frisava a importância da 

valorização da identidade nacional e que se o objetivo proposto pelo 

movimento moderno brasileiro era atingir a linguagem universal, este fato 
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não poderia ser alcançado sem que antes houvesse a compreensão do que 

poderia ser reconhecido como caracteristicamente brasileiro, nacionalista. 

Vale ressaltar, entretanto, que nesse momento a efervescência que 

movimentava os meios literários e as artes ainda não era percebida na 

produção arquitetônica nacional. O conceito de modernidade era 

reconhecido apenas em pequenas variações do ecletismo e do neocolonial, 

sendo que os arquitetos participantes da mostra de 1922 reforçaram este 

fato ao não apresentarem nenhuma obra construída. Infelizmente, na 

ocasião haviam somente projetos e desenhos que em muito remetiam aos 

cânones Beaux-arts sem expressar a originalidade moderna pretendida. 

Seguindo pelos anos de 1929 até 1945, a arquitetura moderna brasileira 

continuou pela busca de sua consolidação e estabeleceu-se em um período 

classificado como Modernidade Corrente por Segawa1. Neste intervalo de 

tempo, justamente ocorreram importantes episódios que culminaram na 

legitimação e no reconhecimento internacional da produção arquitetônica 

moderna produzida em terras brasileiras. A Escola Nacional de Belas Artes 

(ENBA) destacava-se pela formação de arquitetos e urbanistas durante a 

                                                             
1 O autor Hugo Massaki Segawa, no livro - Arquiteturas do Brasil. 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 2014 – 
3ªed. -  divide o Modernismo praticado no Brasil em períodos delimitados por acontecimentos relevantes 
e posicionados dentro de um recorte temporal. Neste trabalho, utiliza-se esta referência como norteadora 
da contextualização descrita. Os três períodos estudados em maior profundidade, e que dão suporte à 
explicitação do pano de fundo da obra de Bratke, são: Modernidade Corrente (1929-1945), A Afirmação 
de uma Escola (1943-1960) e a Afirmação de uma Hegemonia (1945-1970). Conforme citado 

década de 1930 e a nomeação de Lúcio Costa (1902-1998) para direção da 

escola promoveu significativas mudanças no plano de ensino da arquitetura. 

“O arquiteto foi indicado com poderes plenos para reformular o ensino 

acadêmico ministrado na ENBA.” (SEGAWA, 2014, p. 78) 

Inicialmente, Costa foi bem acolhido pelos artistas e arquitetos 

tradicionalistas, pois até então era reconhecido por sua produção 

arquitetônica eclética e associado ao movimento neocolonial de José 

Marianno Filho (1881-1946). Entretanto, “em 1930 ele já havia se 

desinteressado por essa corrente, e a transformação dos cursos da ENBA se 

procedeu com o afastamento do corpo docente academizante e a 

contratação de professores alinhados com conceitos de arte moderna” 

(SEGAWA, 2014, p.78). O arquiteto convidou Gregori Warchavchik (1896-

1972), Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) e Alexander S. Buddeus (?-?) para 

lecionarem no curso de arquitetura, promovendo a reorganização do mesmo 

e a consequente reação negativa advinda de Christiano Stockler das Neves 

(1889-1982) e de seu antigo apoiador José Marianno Filho. Ambos 

publicaram artigos na imprensa criticando duramente a reforma proposta 

por Lúcio. 

anteriormente, Bratke foi um profissional muito atuante entre as décadas de 1930 e 1960 e o recorte 
temporal da dissertação proposta justamente analisa as obras compreendidas nesse período. 
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Sem poder impor sua presença, o arquiteto foi exonerado do cargo, em 

setembro de 1931, sob o protesto dos estudantes que iniciaram uma 

paralisação. Momento marcado pela presença de Frank Lloyd Wright (1867-

1959) no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, que “participando 

do júri do segundo concurso do Farol de Colombo e, procurado pelos 

estudantes, foi solidário ao protesto contra o fim da reforma da ENBA.” 

(SANTOS, 1977 apud SEGAWA, 2014, p. 79). 

Após sua breve permanência no cargo de diretor, ainda no início da década 

de 1930, Lúcio Costa iniciou uma parceria com Gregori Warchavchik. 

Infelizmente essa potencial união não ultrapassou três anos, pois ainda sob 

os reflexos da crise econômica pós-1929 e o impacto do movimento 

revolucionário constitucionalista de 1932, eles produziram em sociedade 

somente três residências (duas executadas) e um conjunto de casas de 

operários no bairro da Gamboa. (FERRAZ, 1965 apud SEGAWA, 2014, p. 79) 

Os arquitetos seguiram caminhos distintos, sendo Costa considerado na 

história da arquitetura brasileira um personagem de maior destaque com sua 

consistente e longeva produção arquitetônica quando comparado à 

Warchavchik.   

Entretanto, na produção arquitetônica paulista, foco de interesse desta 

pesquisa, Warchavchik foi aquele considerado o pioneiro na difusão dos 

ideais modernos. Sua emblemática casa na rua Santa Cruz (1927-1928) em 

conjunto com a produção de sete casas, dois conjuntos de moradias 

econômicas e uma residência no Rio de Janeiro, entre os anos de 1928 e 

1931, lhe rendeu um importante destaque na mídia internacional. “Dentre 

essas obras, a casa da Rua Itápolis, no Pacaembu, foi a que mais se aproximou 

do ideal da Bauhaus de integração de artes.” (SEGAWA, 2014, p. 45) 

Neste contexto, e reconhecendo que a vanguarda da arquitetura brasileira se 

concentrava no Rio de Janeiro, vale ressaltar um importante ponto-chave que 

fez com que a produção arquitetônica em São Paulo também pudesse se 

destacar por suas peculiaridades: grande parte dos arquitetos-imigrantes 

estrangeiros veio para São Paulo em meados da década de 1940. Ao contrário 

do Rio de Janeiro, onde a produção arquitetônica relevante era patrocinada 

pelo poder público, em São Paulo o patrocínio estatal aos escritórios de 

arquitetura era pouco significativo pertencendo à iniciativa privada as 

principais contratações de obras expressivas, ou seja, contratos que 

permitiam aos arquitetos explorar novas soluções e potencialidades sem as 

muitas amarras impostas pelos contratos com o Estado. 

Ao discorrer sobre o início da arquitetura moderna em São Paulo, Ruth Verde 

Zein descreve: 

Costuma-se situar o início do movimento cultural 

modernista em São Paulo no episódio da Semana de Arte 

Moderna de 1922, embora se tenha tratado, mais 
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provavelmente, de um fato isolado, com repercussões, 

naquele momento, bastante limitadas. A partir do final dos 

anos ‘20, com a chegada a São Paulo de profissionais 

estrangeiros como o arquiteto Gregori Warchavchik, ou o 

retorno de brasileiros de primeira geração que realizaram 

seus estudos na Europa, como Rino Levi, além de vários 

outros criadores, a cidade de São Paulo começa a figurar 

no mapa da modernidade arquitetônica, de princípio 

ainda discretamente. (ZEIN, 2000, p. 11) 

Vale ressaltar também que a cidade de São Paulo, hoje reconhecida como 

uma das metrópoles mais importantes do mundo, até meados de 1940, tinha 

uma participação pouco expressiva no panorama econômico brasileiro. 

Somente a partir da ascensão da burguesia cafeeira, dos reflexos positivos da 

industrialização e do fortalecimento da classe trabalhadora, que São Paulo 

começou pouco a pouco a consolidar-se economicamente e destacar-se por 

sua importância na definição dos rumos econômicos do país e este foi um 

longo processo. (ZEIN, 2000) 

Nesta época, a arquitetura aqui produzida ainda era um “produto dos 

canteiros de obras” e podia ser compreendida como o reflexo do 

conhecimento empírico adquirido por meio da repetição dos métodos 

construtivos. Entretanto, foi justamente por meio da proximidade existente 

entre os engenheiros-arquitetos paulistas e esses canteiros, acrescida do 

vínculo que estes possuíam com todas as fases de um empreendimento, que 

surgiram as primeiras aproximações entre a arquitetura aqui produzida e as 

ideias modernas. “Foi buscando a funcionalidade das plantas e a redução de 

custos que se chegou à economia de espaços, à modulação estrutural, à 

padronização das aberturas e ao apuramento estético, proporcionando uma 

condição diferenciada à produção paulista”. (CAMARGO, 2000, p. 52) 

Havia muito potencial a ser explorado, entretanto, essa possibilidade de se 

criar uma produção com particularidades foi infelizmente desperdiçada neste 

primeiro momento. A arquitetura paulista tinha plenas condições de se 

desenvolver por meio do aprimoramento dos métodos guiados pela prática, 

mas os fatos não ocorreram exatamente dessa forma. 

Entende-se que discorrer a respeito da importância de Le Corbusier (1887-

1965) dentro do movimento moderno é redundante dentro desta breve 

contextualização, pois os cinco pontos da Arquitetura Moderna foram 

referenciados de diferentes formas pelos arquitetos que compõem o corpo 

da escola paulista. 

Como é sabido, no Brasil, Oscar Niemeyer (1907-2012) personificou por um 

longo tempo o ideal a ser atingido por muitos arquitetos brasileiros e apesar 

de seu reconhecimento internacional ter alavancado consideravelmente a 

produção moderna nacional, a supervalorização desse modelo (quase 
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isolado) inibiu o desenvolvimento e estancou as possibilidades de 

reconhecimento de muitas outras vertentes. 

A retroalimentação positiva entre projeto e o “saber fazer” foi aos poucos se 

perdendo, seja por meio da incessante busca pela originalidade projetual ou 

pela obsessão em alcançar o ideal imposto pelo modelo da arquitetura 

moderna. Durante anos, na cidade de São Paulo, as atribuições do arquiteto 

se sobrepuseram às dos construtores e as atividades exercidas por 

engenheiros civis e arquitetos mesclaram-se positivamente. Contudo, a 

competitividade não sadia entre essas duas categorias, ocasionada 

provavelmente por uma necessidade de autoafirmação, fez com que a escola 

paulista evoluísse por outros caminhos. Infelizmente, “abandonou-se a 

prática existente, os ateliês passaram a ser o local de trabalho dos arquitetos 

e as construtoras dos engenheiros; as questões artísticas, uma atribuição dos 

arquitetos, e as técnicas e econômicas, dos engenheiros.” (CAMARGO, 2000, 

p. 53) 

Como reflexo desse novo pensamento, as formas de trabalho foram aos 

poucos se transformando em São Paulo e no Brasil como um todo. Rino Levi 

(1901-1965), atualmente reconhecido como o “primeiro notável arquiteto 

moderno de São Paulo depois de Warchavchik” (SEGAWA, 2014, p. 139) foi 

também o primeiro arquiteto em São Paulo a romper com as formas de 

trabalho convencionais, ou seja, foi o primeiro arquiteto paulista a se dedicar 

exclusivamente ao projeto, desvencilhando-se da construção. 

Sua sólida formação obtida por meio da graduação na Real Escola Superior 

de Arquitetura de Roma fez com que as obras por ele produzidas, a partir dos 

anos de 1940, fossem consideradas como importantes referências pelos 

jovens arquitetos que aspiravam a produção de uma arquitetura 

modernamente brasileira. Reconhecidamente cuidadoso na elaboração dos 

aspectos técnicos e artísticos do projeto, o arquiteto se destacou pela 

maestria aplicada à análise dos condicionantes e pela materialização de 

programas de necessidades complexos e funcionais (arquitetura hospitalar, 

teatros, cinemas, etc). Representou uma inspiração em diversos sentidos.  

O segundo arquiteto paulista a seguir o caminho profissional de estar à frente 

de um escritório exclusivamente de projetos de arquitetura, foi justamente 

Oswaldo Arthur Bratke. Nascido no mesmo ano de Oscar Niemeyer, Bratke 

se destaca na história da arquitetura brasileira como um dos representantes 

que percorreu uma trajetória distinta das de muitos arquitetos modernos do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar deste percurso estar detalhadamente 

descrito no Capítulo 2 - Oswaldo Arthur Bratke: o percurso, os princípios e 

as influências, entende-se que não seria possível encerrar a contextualização 

aqui descrita sem citar brevemente alguns aspectos relevantes de sua 

jornada profissional. 
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Formado em arquitetura e urbanismo pela Escola de Engenharia Mackenzie, 

Bratke vivenciou toda a efervescência do início do movimento moderno no 

Brasil, conforme descreve Mônica Junqueira de Camargo:  

O período em que Bratke esteve na Faculdade (1926-31), 

foi justamente quando se travou, através da imprensa, a 

grande polêmica sobre a Arquitetura Moderna. De um 

lado o arquiteto Christiano Stockler das Neves, e de outros 

todos aqueles que acreditavam na ruptura das tradições 

clássicas, Gregori Warchavchik, Mário de Andrade, Oswald 

de Andrade, Geraldo Ferraz. (CAMARGO, 1995, p. 20) 

Mesmo que na biografia do arquiteto não conste nenhum relato sobre seu 

envolvimento com a contenda em voga neste período, é inegável que estas 

altercações fizeram parte do pano de fundo do início de sua carreira. 

Em meados da década de 1930, estando prestes a se formar, Bratke soube 

pelos jornais do concurso do Viaduto Boa Vista. No edital não se mencionava 

a obrigatoriedade do autor da proposta ser engenheiro ou arquiteto, sendo 

assim, o jovem e ainda estudante, apresentou um projeto com uma 

linguagem clássica, considerada posteriormente como art déco, e venceu o 

concurso. 

                                                             
2 Oswaldo Arthur Bratke, nascido em 24 de agosto de 1907 em Botucatu (S.P.), foi residente da cidade até 

1914. Bratke e Botti foram vizinhos neste período e por isso eram considerados velhos conhecidos. 

Esta vitória lhe rendeu um emprego na Companhia Mecânica e Importadora, 

empresa responsável pela construção do viaduto. Todavia, com o término 

das obras, encerrou-se também seu contrato de trabalho e o jovem arquiteto 

desempregado buscou incessantemente uma nova oportunidade sem obter 

sucesso. A recessão, oriunda da quebra da bolsa de Nova York em 1929, 

perdurava e na ocasião as empresas estavam demitindo muitos funcionários 

ao invés de contratar novos profissionais. 

Em 1932, ano da revolução constitucionalista (outro momento de 

efervescência política e econômica), surgiu a oportunidade de Bratke montar 

uma construtora com seu colega de escola Carlos Amélio Botti (?-1942). Eles 

eram velhos conhecidos desde os tempos de Botucatu.2 Conforme citado 

anteriormente, neste período a crise ainda afetava de forma profunda a 

economia do país, e para que pudessem se estabelecer profissionalmente a 

dupla de amigos contou incialmente com o apoio do pai de Botti. (CAMARGO, 

1995) 

Os dois atuavam no escritório sempre de maneira conjunta e compartilhando 

a maior parte das tarefas, porém Botti se responsabilizava mais pelos 

assuntos relacionados à construção e Bratke pelo projeto de arquitetura. 
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Além disso, cabia à Bratke, com sua empatia, a tarefa de prospectar e 

“conquistar” os clientes. 

Em 1942, Carlos Botti faleceu precocemente em um acidente de avião, 

acelerando o processo de mudanças que desencadearam a diferenciada 

trajetória de Oswaldo Bratke. Segundo Camargo: 

O período entre 1942 e 1945 teve um significado particular 

para a produção de Bratke, que emocionalmente abalado 

com a perda do amigo e profissionalmente 

sobrecarregado com a falta do sócio, deu passos decisivos 

para as transformações que se seguiram. Botti deixou 26 

obras contratadas de boca, o que levou Bratke a um stress 

nervoso, para honrar os compromissos assumidos. O 

desgaste o fez repensar as suas atividades e seguindo os 

passos já trilhados pelo arquiteto Rino Levi, decidiu-se 

apenas pelo projeto e abandonou a construção. Ainda 

assim, foram necessários três anos para encerrar as 

atividades como construtor. (CAMARGO, 1995, p. 58-

59) 

Desta forma, entende-se que o processo de se emancipar como um arquiteto 

voltado à prática exclusiva do projeto foi significativamente longo. Inclusive 

pode-se afirmar que “não houve arquiteto formado em São Paulo da mesma 

geração dos pioneiros cariocas que tenham iniciado sua vida profissional com 

a linguagem moderna sem envolvimento com a construção” (SEGAWA, 2014, 

p.99). Além disso, entende-se que a arquitetura moderna produzida pelos 

arquitetos paulistas foi em sua totalidade oriunda de uma produção 

anteriormente eclética e fundamentada na grande prática vivenciada no 

canteiro de obras. Os contratos firmados entre os clientes e os escritórios de 

arquitetura, em sua grande maioria, contemplavam a elaboração do projeto 

com a respectiva coordenação e acompanhamento da obra, assim como 

ocorria no escritório de Bratke. 

Somente após seu reestabelecimento emocional, o arquiteto conseguiu 

brilhantemente revigorar sua atuação profissional e em seu escritório, 

localizado na Rua Avanhandava, foram concebidos importantes projetos que 

marcaram a arquitetura moderna brasileira. Muitos estagiários que com ele 

trabalharam também tiveram a qualidade de suas produções reconhecidas 

na produção arquitetônica nacional, dentre eles pode-se destacar João 

Batista Vilanova Artigas (1915-1985) e Arnaldo Furquim Paoliello. 

Nas duas décadas seguintes, compreendidas entre os anos de 1950 e 1970 

(pós Segunda Guerra Mundial), ocorreu de fato a consolidação da já citada 

escola paulista, da qual Bratke “participou” de uma maneira muito própria e 

desvinculada dos padrões. Segundo Zein:  

Sem que seja totalmente reconhecida como tal, nem 

mesmo por seus pares, e menos ainda a nível nacional e 
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internacional, a escola paulista pode e deve ser 

considerada uma outra vanguarda brasileira, cuja 

afirmação principia a fermentar entre arquitetos de São 

Paulo nos anos ‘50, consolidando-se localmente nos anos 

1960 e expandindo nacionalmente sua influência formal 

nos anos ‘70. Conhecida também como arquitetura 

paulista brutalista, destaca entre seus epígonos nomes 

como João Batista Vilanova Artigas, Paulo Mendes da 

Rocha, Ruy Ohtake, Décio Tozzi, Eduardo de Almeida, 

entre outros, incluindo também, de maneira mais oblíqua, 

arquitetos como Carlos Millan e Joaquim Guedes, e 

igualmente, embora de maneira menos reconhecida, a 

figura ímpar de Lina Bo Bardi. (ZEIN, 2000, p. 10) 

Neste contexto, ressalta-se que Bratke sempre foi reconhecido integrante 

dos registros historiográficos acerca da produção arquitetônica moderna 

brasileira. Contudo, seu destaque muitas vezes apareceu de forma 

secundária e sua obra foi, por muitas vezes, reconhecida e valorizada 

justamente pelas particularidades enquanto interpretação não literal dos 

essenciais princípios modernos. Os conceitos, a forma e a execução sempre 

foram concretizados com maestria, entretanto, não puderam ser 

reconhecidos como pertencentes de fato à uma escola, no caso a escola 

brutalista paulista, ou seja, a arquitetura de Bratke é entendida como 

legitimamente moderna, paulista, mas não brutalista. (CAMARGO, 2000) 

Esse representa um dos grandes desafios de posicionar a produção do 

arquiteto sobre o pano de fundo no qual ela está inserida. Discorre-se sobre 

os fatos considerando sua primordial relevância, porém mantém-se o 

cuidado de muitas vezes descolá-la da típica produção arquitetônica paulista 

brutalista. 

Dito isto, e continuando a contextualização, ressalta-se que apenas nos anos 

de 1950 com a criação, do Museu de Arte de São Paulo, por Assis 

Chateaubriand (1892-1968), e da Bienal de Arte de São Paulo e do Museu de 

Arte Moderna, pela família Matarazzo, que a produção arquitetônica de São 

Paulo começou a ser reconhecida de fato pelas publicações internacionais. 

Paralelamente à Bienal de Artes, surgiu também a Bienal de Arquitetura e em 

suas primeiras edições, ocorridas entre os anos de 1951 e 1959, renomados 

arquitetos estrangeiros marcaram presença. Entre eles destacaram-se Le 

Corbusier, Mies Van der Rohe (1886-1969), Walter Gropius (1883-1969), 

Philip Johnson (1906-2005), Bruno Zevi (1918-2000), Max Bill (1908-1994), 

Paul Rudolph (1918-1997) e Craig Elwood (1922-1992). Alguns deles ainda 

participaram intensamente dos debates acerca da arquitetura moderna 

brasileira, personificada essencialmente pela obra de Oscar Niemeyer, 

conforme citado anteriormente, também autor do conjunto arquitetônico do 

Parque do Ibirapuera onde até hoje se realizam as Bienais. (ZEIN, 2000) 
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Entre 1957 e 1960, com a construção de Brasília, esse caminhar pela busca 

da identificação de uma linguagem própria e expressiva no que era produzido 

em São Paulo, foi ofuscado temporariamente. As atenções da imprensa 

nacional e internacional voltaram-se quase que exclusivamente para a 

construção desse novo território, a partir do zero, que além de abrigar 

importantes exemplares arquitetônicos se configuraria como a nova capital 

do país. 

Contudo, após passada a efervescência deste importante momento, ainda na 

década de 1960, a configuração dessa “nova arquitetura” produzida em São 

Paulo, manifestou-se também de forma mais latente e se afirmou como uma 

escola. Não podendo ser lida por um único estilo estanque, apesar de ser 

reconhecida em uma linguagem dominante, a escola paulista ou escola 

paulista brutalista “tampouco representou o pensamento e o trabalho de 

todos os arquitetos paulistas, nem foi exclusiva deles, pois influenciou 

arquitetos de outras regiões brasileiras.” (ZEIN, 2000, p. 14) 

As principais características construtivas, que puderam ser constatadas pelo 

incessante estudo de icônicos exemplares, levaram os pesquisadores a 

concluir que talvez o que definisse a especificidade dessa produção, 

peculiarmente moderna, não fosse apenas seus elementos de composição ou 

sua materialidade, mas a ênfase colocada em aspectos como a racionalidade 

construtiva e a clareza estrutural. Os arquitetos modernos, em sua maioria, 

sempre pensando à frente do seu tempo, visaram metas futuras focadas na 

otimização do canteiro de obras e na então almejada pré-fabricação. 

A inversão da posição das áreas de estar com as áreas de serviço, sendo as 

primeiras repensadas a partir do convívio da família sob as novas formas de 

morar e sob os novos ideais sociais, fez com que muitas vezes essa “nova 

arquitetura” aqui produzida pudesse ser entendida como um campo de 

experimentações, que gerou protótipos ou mesmo modelos com 

possibilidades de serem replicados, uma vez que teriam alcançado um 

patamar entendido por seus representantes como solução integral a ser 

adotada em diferentes territórios e situações. 

Destaca-se por fim, como personagem fundamental da contextualização aqui 

descrita, o arquiteto João Batista Vilanova Artigas, até hoje considerado, 

unanimemente pela crítica, como o principal personagem da escola paulista 

brutalista. Seu reconhecimento como criador de conceitos expressos pela 

materialidade e estética de sua obra, além de sua importância como 

professor, influenciou e ditou as diretrizes dessa produção moderna aos 

demais arquitetos da época. Outros importantes personagens, embora não 

sejam considerados diretamente como seus discípulos, de alguma forma 

muitas vezes referenciaram sua obra, mesmo que seja como balizadora de 

um contraponto. Em São Paulo, cada arquiteto desenvolveu sua “sinfonia 

arquitetônica” por meio de desdobramentos individuais, ainda que marcados 
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por uma forte semelhança, e é isso que torna essa discussão em torno da 

escola paulista um assunto pertinente de ser explorado no meio acadêmico. 

Vários profissionais já tiveram sua obra analisada em inúmeros trabalhos, 

configurando um campo de estudos com o qual essa dissertação pretende 

igualmente contribuir. A produção arquitetônica de Paulo Mendes da Rocha, 

Rino Levi, Carlos Barjas Millan (1927-1964) e do próprio Oswaldo Arthur 

Bratke, já foi inventariada, organizada e estudada em significativas produções 

acadêmicas e, o que torna a abordagem desta nova proposta relevante, é 

justamente seu foco investigativo: o estudo analítico (análise gráfica) dos 

projetos habitacionais unifamiliares (casas) produzidos pelo arquiteto ao 

longo de sua longeva carreira com o intuito de detectar graficamente os 

aspectos mais latentes e estruturadores de sua obra. 

O recorte escolhido, baseou-se no entendimento que esta pesquisadora 

possui de que os projetos residenciais possuem a grande capacidade de 

expressar os elementos norteadores da obra de um arquiteto, verificando 

por meio da pesquisa realizada que estas representam os princípios 

projetuais expressos na abrangente obra de Bratke, explicitados de forma 

sintética. Ressalta-se que a dissertação não procura sugerir como o arquiteto 

realmente projetou sua obra e sim discutir as relações existentes na mesma. 

Para isto, a pesquisa foi estruturada em cinco partes além da Introdução aqui 

descrita que corresponde à apresentação do trabalho e inclui a 

contextualização correspondente ao pano de fundo no qual a produção do 

arquiteto se insere. 

A primeira parte, Capítulo 1 – Elementos Estruturadores da Dissertação, 

refere-se à apresentação das justificativas, questão central da pesquisa, 

objetivos, objeto e metodologia. 

A segunda parte, Capítulo 2 - Oswaldo Arthur Bratke: o percurso, os 

princípios e as influências, compreende as informações mais relevantes 

sobre a vida e obra do arquiteto, retratadas de maneira concisa, porém 

entendidas como fundamentais para o embasamento teórico da dissertação. 

O percurso retrata, sinteticamente, a história de Oswaldo Arthur Bratke, a 

trajetória profissional e a diversidade de sua produção. Os princípios são 

entendidos como os aspectos mais latentes da obra e consideram 

principalmente o que já foi apresentado por outros pesquisadores em livros, 

dissertações, teses e artigos. As descrições se fundamentam em uma 

cuidadosa revisão bibliográfica, incluindo novas colocações ou reiterações 

das hipóteses levantadas. Finalizando esta segunda parte, as influências 

retratam brevemente os aspectos mais notórios da produção do arquiteto 

que estabelecem uma relação com a arquitetura japonesa e com a linguagem 

de outros arquitetos como, por exemplo, Richard Neutra (1892-1970) e 

Marcel Breuer (1902-1981). 
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Na terceira parte, Capítulo 3 – As habitações unifamiliares de Bratke 

(projetos selecionados), discorre-se detalhadamente a respeito do objeto da 

dissertação. Neste capítulo são apresentados os vinte e três projetos 

residenciais selecionados, que representam os elementos mais dominantes à 

produção de Bratke. Discorre-se a respeito dos exemplares, contemplando o 

máximo de informações que puderam ser levantadas na pesquisa e se 

explicita a leitura analítica dos mesmos. O processo de redesenho dos 

projetos, que considerou as plantas como ponto de partida para o 

reconhecimento do fio condutor do trabalho de Bratke, também é 

apresentado. 

A quarta parte, Capítulo 4 – Análise gráfica: a síntese do projeto, possui 

como foco a apresentação da base empírica, a descrição dos experimentos 

e a análise inicial dos resultados. Reforça-se o principal objetivo da 

dissertação, ou seja, a discussão acerca das relações e “proposições-chave” 

expressas na obra do arquiteto utilizando a análise gráfica como ferramenta 

para obtenção de resultados. A análise gráfica é tratada como processo eficaz 

na síntese do projeto e disserta-se a respeito do instrumental escolhido. 

Lançando mão dos autores que estudaram e propuseram metodologias de 

análise de projetos, dentre eles George Stiny e James Gips (Shape Grammars 

and the Generative Specification of Painting and Sculpture, 1972) e William 

John Mitchell (The Logic of Architecture, 1990), é justificado o método 

analítico proposto. As análises abordam duas leituras: a setorização de usos 

e a geometria dominante relacionada aos sistemas de distribuição e fluxos. 

A quinta e última parte da dissertação, Capítulo 5 – Análise em foco:  

modelagem tridimensional de 4 residências, tem como foco a apresentação 

dos modelos tridimensionais de 4 projetos - Residência e Ateliê do Arquiteto 

(1947/48), Residência e Estúdio do Arquiteto (1950/51), Residência do 

Arquiteto (1960/65) e Residência Raphael Ribeiro da Luz (1988/90) – 

entendidos como os mais representativos. Desta forma, encerra-se o 

trabalho com a demonstração da eficácia do método escolhido.  
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1. ELEMENTOS ESTRUTURADORES DA DISSERTAÇÃO 

A pesquisa científica em arquitetura e urbanismo “implica em um trabalho 

de investigação metódica e passível de verificação impessoal” (SERRA, 2006, 

p. 39) que permite múltiplas linhas investigativas relacionadas à uma extensa 

gama de assuntos interdisciplinares e complementares. Ampliando as 

questões referentes à pesquisa para as questões exploratórias pertinentes ao 

projeto de arquitetura, Mitchell coloca que “a exploração de possibilidades 

formais por um arquiteto pode ser comparada a um caminho traçado sobre 

a árvore da decisão – como o fio de Ariadne no labirinto de Creta” (MITCHELL, 

2010, p. 68 e 69).  

Assim como Teseu se guiou no retorno pelo labirinto, utilizando o fio de 

Ariadne, esta citação alerta a respeito da importância da proposição de 

soluções estruturadas aos problemas da arquitetura. Os arquitetos não 

devem se dispersar por caminhos não fundamentados, que não levam a lugar 

algum ou que não são passíveis de retorno. Entende-se também toda forma 

de argumentação teórica de maneira correlata à essa afirmação, ou seja, uma 

pesquisa acadêmica coerente é aquela que permite ao autor e ao leitor 

percorrerem os caminhos mais profundos do conhecimento, mas sempre se 

mantendo presos pelo fio condutor que esclarece, amarra os processos e 

possibilita o entendimento do que é apresentado. Permitindo a possibilidade 

de ir e vir sem se perder pelo caminho das ideias. 

Desta forma, entende-se que o início da pesquisa de Mestrado é cercado de 

dúvidas e incertezas referentes aos múltiplos caminhos pelos quais ela pode 

seguir. Além disso, o pesquisador questiona-se constantemente quanto à 

pertinência do problema que se pretende resolver e se ele realmente se 

insere no campo de atuação no qual a pesquisa está inserida. Estes fatos, 

somados à dificuldade inicial de expressar as ideias, mesmo que de forma 

inerente à vontade do pesquisador, mas que ocorre por conta da ausência 

inicial de consistente embasamento teórico, responsável por transformar 

intuições em proposições sólidas e defensáveis, faz com que antes de se 

discorrer sobre a pesquisa propriamente dita seja necessário organizar o 

pensamento e sistematizar os processos relativos ao trabalho. (SERRA, 2006) 

Este capítulo pretende justamente apresentar de forma organizada os 

elementos estruturadores da dissertação com intuito de elucidar a relevância 

da pesquisa, seus objetivos, o campo-objeto e a metodologia.  
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1.1 Justificativas  

A racionalidade caracteriza a raça humana e a difere dos demais seres vivos. 

Utilizando nossos cinco sentidos recebemos as informações do meio e ao 

processá-las em nosso cérebro a interpretamos de infinitas maneiras. Como 

consequência dessa “leitura” respondemos aos estímulos do ambiente de 

diversas formas, sejam estas intimamente ligadas aos nossos instintos ou 

entendidas como consequência de nosso repertório composto por situações 

anteriormente vivenciadas. 

O sentido da visão possui papel fundamental como receptor dessas 

informações. O ato de ver torna-se possível no momento em que a luz 

(energia luminosa) chega aos olhos trazendo consigo as informações do que 

existe ao nosso redor. Essas informações são interpretadas pelo cérebro e 

este transforma o estímulo energético em imagens. 

Contudo, essa descrição fisiológica induz ao pensamento de que os processos 

de percepção visual podem ser entendidos como sendo algo meramente 

mecânico e passivo, o que na verdade não é, pois tanto a percepção quanto 

sua utilização exigem uma fundamental atitude exploratória do olhar. Para 

“olhar de fato” devem ser definidos atributos e estabelecidos padrões de 

referência. (PERRONE, 1993)  

O papel do desenho sob esta ótica é qualificar a imagem e tornar reais os 

objetos antes imaginados, ou seja, tornar explicativo o que antes era 

desconhecido ou incompreensível. Conforme Perrone:  

No caso particular do desenho de arquitetura, as funções 

do desenho como instrumento técnico e científico e como 

suporte da realização artística, encontram-se justapostas 

e pertinentes ao discurso realizado. O desenho comparece 

na gênese da arquitetura, em sua concepção, e pode, 

enquanto meio de comunicação, transmitir as 

informações para sua realização, comparecendo em sua 

edificação. 

Essas duas funções delimitam, num quadro geral, as duas 

características principais do desenho de arquitetura. 

1. Desenho de arquitetura de caráter 

representativo/sugestivo, onde a finalidade é a de 

apresentar o ideário, gerir e apresentar a proposição de 

um projeto. 

2. Desenho de arquitetura de caráter descritivo/operativo, 

onde a finalidade principal é a de indicar as operações, as 

dimensões, os materiais, etc., para a execução da obra de 

arquitetura. (PERRONE, 2006, p. 2) 
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Sendo assim, compreende-se os desenhos como responsáveis por trazer 

materialidade às ideias e que dentro do campo da arquitetura eles permitem 

a visualização e a compreensão de intenções, processos e conceitos, ao 

representar a expressão e a interpretação dos objetos arquitetônicos. O 

processo de criação de um projeto e sua relação com o objeto construído 

engloba diversos processos cognitivos que podem ser entendidos justamente 

pela leitura e análise de desenhos. 

Além disso, a extensa e diversa produção arquitetônica, considerada em toda 

sua amplitude, demonstra uma grande diversidade de olhares e 

interpretações do meio pelos arquitetos que a conceberam. A arquitetura 

pode ser entendida como sendo o pensamento materializado pelo desenho 

e pela construção do edifício, e nesse contexto, por meio do estudo de 

diversas obras, pode-se observar que os arquitetos possuem diferentes 

estratégias de trabalho que se repetem em várias combinações expressas em 

seu processo criativo e que são traduzidas pela forma de desenhos. O 

aprendizado pela experiência, assimilando sempre novas lições com cada 

projeto sucessivo, faz com que todo novo trabalho sempre seja afetado pelo 

o que foi feito antes e nesse sentido os arquitetos são tão moldados por suas 

obras quanto às moldam (BAKER, 1998). 

O ato de projetar é compreendido como algo variável e cada arquiteto 

expressa graficamente diversos aspectos intuitivos, suas convicções 

filosóficas e inúmeras questões teóricas. Nesse contexto, entende-se que o 

desenho tem uma diversidade enorme de usos e múltiplas finalidades e ao 

encontrar-se com uma atividade de caráter multidisciplinar, como a 

arquitetura, vai potencializar, numa área fértil de desenvolvimento, suas 

ocupações. O desenho sempre oferece um amplo espectro de possibilidades 

e recursos (PERRONE, 1993). 

Nesta pesquisa considera-se a análise gráfica como um importante 

instrumento de estudo que possibilita interpretações e o entendimento das 

relações que existem entre os diferentes projetos de um mesmo arquiteto. 

Buscando esse entendimento, a dissertação proposta utiliza como objeto de 

análise os projetos do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke e as iconografias que 

representam a materialização de sua extensa obra arquitetônica.  

Na obra de Bratke observa-se os cinco pontos tradicionais da arquitetura 

moderna (o uso de pilotis, o terraço jardim, planta livre, fachada livre e as 

janelas em fita) interpretados de uma maneira muito particular e verifica-se 

que ainda há pouca pesquisa publicada sob a ótica da análise gráfica de 

desenhos e imagens produzidas pelo arquiteto ao longo de sua carreira. Fato 

que impulsiona significativamente a realização desta pesquisa. 

No campo teórico, os pesquisadores que mais estudaram e exploraram a 

obra de Bratke foram os arquitetos Hugo Massaki Segawa e Mônica Junqueira 
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de Camargo. Sendo assim, notar-se-á que grande parte das referências 

textuais da dissertação citarão os nomes e as publicações destes autores. A 

abordagem da pesquisa de ambos é voltada para a área de história e 

fundamentos da arquitetura e configuram importantes elementos 

estruturadores dessa dissertação. Porém, reforça-se o fato de que nesta 

pesquisa o foco de exploração, ou área de concentração, é complementar ao 

que foi abordado anteriormente pelos pesquisadores, ou seja, focar-se-á no 

Projeto de Arquitetura. Além disso, este trabalho possui como linha de 

pesquisa a Teoria e o Método, abordagem que estuda teorias e metodologias 

que fundamentam o processo de produção do projeto de arquitetura e suas 

relações conceituais. É fato, que a análise projetual e a análise histórica não 

podem estar dissociadas dentro da arquitetura, e por isso reforça-se a 

questão de que a pesquisa pretende ampliar as publicações anteriores, 

enriquecendo a discussão e as abordagens analíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
27 

1.2 Questão Central da Pesquisa e Objetivos  

Esta pesquisa possui como questão central, ou recorte, o estudo sistemático 

dos projetos habitacionais unifamiliares (casas) de autoria do arquiteto 

Oswaldo Arthur Bratke buscando interpretações e o entendimento das 

relações que existem entre os diferentes projetos de um mesmo arquiteto, 

seja pela análise direta de desenhos e imagens ou pelo estudo dos elementos, 

sistemas e organizações que compõem uma obra de arquitetura. A obra 

desse grande arquiteto ainda é pouco explorada sob estes aspectos, fato que 

impulsiona e justifica o recorte da pesquisa. 

Propõe-se uma reflexão acerca dos pontos mais latentes que se pode 

observar por meio do estudo de diversos projetos produzidos em diferentes 

fases da carreira do arquiteto, sendo que, o principal objetivo do trabalho é 

discutir as relações e “proposições-chave” contidas na obra de Bratke 

utilizando a análise gráfica como ferramenta para obtenção de resultados. 

Interpretar os projetos e iconografias que representem as obras, buscando 

pontos de convergência entre os projetos estudados. 

Durante o percurso, pretendeu-se ainda alcançar objetivos secundários tais 

como: 

• Estudar criticamente metodologias analíticas da arquitetura, que 

também discorrem a respeito de métodos de projetação, como os 

trabalhos dos pesquisadores George Stiny e James Gips (Shape 

Grammars and the Generative Specification of Painting and 

Sculpture, 1972) e William John Mitchell (The Logic of Architecture, 

1990); 

 

• Explorar aspectos relacionados às gramáticas da forma (shape 

grammars) durante a abordagem analítica, fundamentando o 

discurso de que as gramáticas como metodologia de projeto de 

arquitetura podem também ser percebidas em projetos que não 

foram gerados a partir delas, buscando demonstrar pela análise da 

obra de Bratke que os arquitetos também se utilizam de forma 

inconsciente dessa metodologia ao criar diversos projetos a partir de 

uma mesma base e gerar variações combinatórias que se repetem 

em diferentes obras; 

 

• Defender por meio da argumentação teórica, e pelos estudos de 

caso, que os projetos onde puderam ser verificadas composições 

formais intencionais (gramáticas) não podem ser classificados 

pejorativamente como formalistas, e que essas combinações 

inegavelmente incluem diversos aspectos indissociáveis ao projeto 

arquitetônico, como por exemplo o entendimento do programa, o 
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domínio do sistema estrutural e das múltiplas questões vinculadas à 

materialidade da obra. 

Ressalta-se que estudar Bratke foi uma escolha primordialmente 

fundamentada na excelente qualidade de sua produção arquitetônica. 

Conforme citado anteriormente, sua obra representa e pertence a um 

significativo movimento, a Arquitetura Moderna, contendo pressupostos e 

bases conceituais que permitem o desenvolvimento da dissertação de 

Mestrado proposta. 
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1.3 Objeto  

Conforme citado anteriormente, o objeto de estudo deste trabalho são as 

casas de autoria do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke. O critério de escolha 

do mesmo baseou-se no entendimento que esta pesquisadora possui, e que 

já foi confirmado por diversos autores, de que os projetos residenciais 

possuem a grande capacidade de expressar os elementos norteadores da 

obra de um arquiteto, no caso deste trabalho, representam os princípios 

projetuais expressos na abrangente obra de Bratke, explicitados de forma 

sintética. 

Considerando as diversas possibilidades que a análise gráfica permite, 

buscou-se a seleção de um número significativo de casas produzidas em 

diferentes fases da carreira do arquiteto, que foram publicadas ou 

representam a fonte primária de pesquisa, fato raro, pois como descrito por 

Hugo Segawa, “por volta de 1965, todo arquivo de projetos foi dispersado 

entre seus clientes, convocados pelo arquiteto para retirarem suas plantas, 

posto que ele estava fechando seu escritório, encerrando suas atividades”.3 

Por esta razão, o material disponível no acervo da biblioteca da FAUUSP é 

enxuto e, em sua maioria, não se refere aos projetos completos ou com 

legibilidade adequada. Enfrentado este desafio, e ponderando as limitações 

                                                             
3 Passagem descrita pelo arquiteto Hugo Massaki Segawa no livro Oswaldo Arthur Bratke – A arte de 

bem projetar e construir. São Paulo: PW Editores, 2012, p.12. 

sobre a abrangência da dissertação proposta, foram consideradas vinte e três 

obras que representam os elementos mais latentes à produção de Bratke e 

que possibilitam o reconhecimento do fio condutor do trabalho do arquiteto, 

ou seja, permitem identificar as características principais, desvendar 

importantes questões relativas ao método projetual, a linguagem, os 

aspectos técnicos, os aspectos cognitivos e comunicativos. São estas: 

 

1. 1938 
Residência Sr. Manoel Vega   
Endereço: Rua Chile, nº 17-B, São Paulo (S.P.); 

 

2. 1942 
Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza 
Endereço: Rua Veneza, nº 126, Jardim Europa, São Paulo (S.P.); 

 

3. 1942/44 
Residência Sr. Hugo Rodighiero 
Endereço: Rua Cravinhos, nº 62, Vila Nova Tupi, São Paulo (S.P.); 

 

4. 1942/43 
Residência Dr. Eduardo Simonsen 
Endereço: Rua Suíça, nº 247, Jardim Europa, São Paulo (S.P.); 

 

5. 1947/48 
Residência e Ateliê do Arquiteto 
Endereço: Rua Avanhandava, São Paulo (S.P.); 
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6. 1948 
Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves 
Endereço: Rua Sergipe, São Paulo (S.P.); 

 

7. 1949 
Residência L.N. 
Endereço: Ilha Porchat, Santos (S.P.); 
 

8. 1950/51 
Residência e Estúdio do Arquiteto 
Endereço: Avenida Morumbi, nº 3008, São Paulo (S.P.); 

 

9. 1950/52 
Residência Oscar Americano 
Endereço: Avenida Morumbi, nº 3200, São Paulo (S.P.); 

 

10. 1951 
Residência Gilberto Ferreira 
Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo (S.P.); 

 

11. 1952 
Residência F.C. 
Endereço: Avenida Morumbi, São Paulo (S.P.); 

 

12. 1953 
Residência Pierre Loeb 
Endereço: Itaim, São Paulo (S.P.); 

 

13. 1953/54 
Residência A. Joly 
Endereço: Avenida Morumbi, São Paulo (S.P.); 

 

14. 1955 
Residências Vila Serra do Navio  
Endereço: Serra do Navio (A.P.);  

 

15. 1955 
Residências Vila Amazonas 
Endereço: Município de Santana (A.P); 

 

16. 1956 
Residência Benjamin Fleider 
Endereço: Rua Suécia, nº 452, São Paulo (S.P.); 

  

17. 1957 
Residência Adel Azem 
Endereço: Ibirapuera, São Paulo (S.P.); 

 

18. 1958 
Residência Dr. Paulo Nogueira Neto 
Endereço: Rua Boa Esperança do Sul, nº62, São Paulo (S.P.); 

 

19. 1959/60 
Residência Francisco Matarazzo Sobrinho 
Endereço: Ubatuba (S.P.); 

 

20. 1960/65 
Residência do Arquiteto 
Endereço: Avenida São Valério, São Paulo (S.P.); 
 

21. 1962 
Estudos para Habitações Populares; 
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22. 1964 
Residência Armando Zander 
Endereço: Chácara Flora, São Paulo (S.P.); 

 

23. 1988/90 
Residência Raphael Ribeiro da Luz 
Endereço: Avenida das Mangueiras, 845, Guarujá (S.P.). 
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1.4 Metodologia 

Para a constituição da metodologia de pesquisa, considerou-se como 

principal norteador teórico o livro do professor Geraldo G. Serra - Pesquisa 

em Arquitetura e Urbanismo: guia prático para o trabalho de pesquisadores 

em pós-graduação - São Paulo: Edusp: Mandarim, 2006 – no qual ele discute 

as diversas etapas de um trabalho científico, iniciando a abordagem pela 

formulação do plano de pesquisa, embasamento teórico e base empírica. O 

autor discorre sobre as diversas etapas do trabalho e finaliza o livro tratando 

das dificuldades que os pesquisadores apresentam ao redigir o texto técnico. 

Considerando a pluralidade da profissão do arquiteto, que abarca 

simultaneamente questões relacionadas às ciências humanas e exatas, pode-

se afirmar que, enquanto pesquisador em arquitetura e urbanismo, de forma 

inerente à sua vontade, o arquiteto muitas vezes não consegue evitar a 

amplitude do seu campo de investigação. Sendo assim, se compreende a 

importância da definição clara do foco inicial da pesquisa e da identificação 

do problema que será tratado no trabalho científico. 

Entende-se que a determinação dos procedimentos metodológicos é 

norteada pela formulação inicial de uma proposição sobre o fenômeno em 

investigação, e Geraldo G. Serra alerta a respeito da necessidade de aquisição 

do conhecimento prévio sobre o assunto a ser explorado. Ele afirma:  

(...) O tema em torno do qual se desenvolverá a pesquisa 

deve ter uma história para o pesquisador, isto é, em 

momentos pretéritos esteve ele já envolvido com o 

assunto, quer academicamente, quer na sua prática 

profissional. Em decorrência, ele já tem um conhecimento 

prévio sobre o assunto e pretende agora sistematizar e 

embasar esse conhecimento. Assim, o problema emerge 

porque ele conhece o assunto e não porque ele o ignora. 

(SERRA, 2006, p.46) 

Desta forma, frisa-se que a escolha do objeto e dos objetivos desta 

dissertação, conforme já explicitado nos itens anteriores, é pautada 

essencialmente por quatro pontos: o interesse desta pesquisadora pelo 

estudo da obra de Bratke, o contato preliminar com a mesma, o interesse em 

investigar os aspectos relacionados à metodologias de análise de projetos e 

a pesquisa prévia realizada que pôde confirmar a relevância do tema. Vale 

ressaltar que o desenvolvimento do trabalho sempre considerou as 

necessárias restrições à extensão da pesquisa do Mestrado. 

A partir disso, ponderando a natureza empírica e indutiva para a aplicação da 

metodologia de pesquisa, com o intuito de determinar os métodos que mais 

se adequam ao escopo do trabalho, foram consideradas as seguintes 

questões: 



 

 
33 

1. A abrangência do estudo proposto, levando em consideração as 

diversas questões referentes ao que realmente se objetiva em uma 

pesquisa desenvolvida no Mestrado, o tempo hábil para a execução 

da mesma (24 meses), a pertinência e a relevância do recorte; 

 

2. A definição do campo de análise, considerando os trabalhos 

publicados anteriormente sobre o tema, de forma a assegurar que 

não haja redundância em relação ao foco da pesquisa; 

 

3. A abrangência do campo-objeto e dos objetivos da pesquisa, 

considerados como norteadores para a formulação dos meios 

através dos quais poderão ser confirmadas as aspirações do trabalho. 

Apoiada nos conhecimentos adquiridos na medida em que se avançavam os 

estudos sobre os trabalhos desenvolvidos na área por outros pesquisadores, 

aproximando-se sempre daqueles com enfoque similar ao que se propõe 

para a dissertação, pôde-se verificar a diversidade de métodos que sugerem 

os caminhos a serem percorridos, tanto pelo entendimento de sua eficiência 

e eficácia, quanto pelo inverso. Atestou-se que não é possível estabelecer 

regras universais para a definição de uma boa base empírica e que a escolha 

dos métodos de observação sempre se fundamentará no dever do 

pesquisador examinar, cuidadosamente, o caso concreto com o qual se está 

lidando, priorizando seus objetivos e, só a partir disso, definir a metodologia 

do trabalho. 

Entre os métodos (estáticos, estocásticos, qualitativos, quantitativos, etc.), 

considerou-se como mais adequado a aplicação do método qualitativo à 

pesquisa, o qual consiste basicamente na descrição do objeto, com o objetivo 

de conhecê-lo profundamente. Dentro dessa proposta, foi aplicada a 

abordagem dos estudos de caso, considerada como uma das mais 

recorrentes nas dissertações e teses no campo da arquitetura e do 

urbanismo. A intenção principal foi explorar ao máximo o conhecimento a 

respeito dos exemplares escolhidos e demonstrar graficamente as 

informações selecionadas segundo os objetivos que se pretendeu atingir. 

Para a validação do método entendeu-se como necessário que os estudos 

fossem feitos em profundidade, ou seja, ao invés de se adotar técnicas 

meramente estatísticas, se considerou a exploração atenta da diversidade de 

modelos disponíveis, sejam eles, conceituais descritivos, preditivos, icônicos 

(desenhos e fotos) ou analógicos (desenhos de projeto, diagramas, etc).  

Após percorrer estes caminhos, que permitiram embasar os argumentos do 

trabalho, propôs-se a seguinte metodologia: 
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1. Organização textual inicial que definiu de forma clara e objetiva a 

justificativa da proposta, o objeto estudado, os objetivos, a questão 

central da pesquisa e a metodologia de análise adotada; 

2. Levantamento, análise e triagem do material bibliográfico disponível 

incluindo livros, teses, periódicos e artigos; 

3. Levantamento, análise e triagem de imagens e projetos disponíveis 

nos acervos de bibliotecas de referência para a pesquisa acadêmica; 

4. Estudo e apresentação dos modelos referenciais de análise gráfica 

definidos inicialmente na pesquisa; 

Lançando mão dos autores que estudaram e propuseram metodologias 

de análise de projeto, a exploração analítica proposta considera 

fundamentalmente duas abordagens: a gramática da forma (Stiny e Gips, 

1972) e a lógica da arquitetura (William J. Mitchell, 1990). A partir do 

estudo dessas metodologias foi estabelecido o instrumental de análise 

mais adequado à proposta partindo-se inicialmente da configuração de 

um estudo experimental que permitiu a confirmação hipotética dos 

estudos exploratórios de natureza indutiva. 

5. Aprofundamento dos pressupostos e das bases conceituais teóricas 

e científicas do trabalho; 

6. Constituição da base empírica e investigação dos aspectos mais 

profundos que expandiram as proposições e conceitos relacionados 

à temática proposta; 

O instrumental escolhido englobou o redesenho de projetos, a 

formulação de diagramas e esquemas gráficos. Defende-se que a 

representação sintética do objeto possibilita interpretações 

fundamentais ao entendimento das relações existentes na arquitetura. O 

processo ocorreu em 3 fases: 

• Fase 1: Análise inicial dos projetos selecionados, intencionalmente 

representados em planta, e que possui como objetivo a visualização do 

fio condutor da produção do arquiteto, observada sob o mesmo 

parâmetro, afim de se criar a efetiva possibilidade de sistematizar os 

aspectos mais significativos e recorrentes na obra. A intenção de 

considerar as plantas, nesta primeira fase, justificou-se pela escolha do 

estudo de duas categorias que fundamentam a análise comparativa 

inicial: I.) A setorização de usos e II.) A geometria dominante relacionada 

aos sistemas de distribuição e fluxos; 
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• Fase 2: Representação sintética e classificação dos projetos, ou seja, 

nesta segunda etapa, foram formulados e analisados os diagramas de 

análise comparativa, para que se pudesse demonstrar os aspectos mais 

significativos e classificar os projetos; 

 

• Fase 3: Proposição tridimensional dos projetos mais representativos (4 

projetos) para demonstrar os métodos.  
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2. OSWALDO ARTHUR BRATKE: O PERCURSO, OS PRINCÍPIOS E AS 

INFLUÊNCIAS  

Enfrentando o grande desafio que é discorrer de forma concisa a respeito da 

extensa obra e atuação profissional de Bratke, este capítulo possui o intuito 

de retratar, a partir do estudo das fontes primárias consultadas (projetos 

disponíveis na biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo / FAUUSP) e das publicações que representam as 

fontes secundárias da pesquisa (livros, teses, dissertações, artigos e 

periódicos), os fatos mais marcantes da atuação profissional do arquiteto e 

os pontos mais relevantes de sua obra, a fim de se constituir o embasamento 

teórico necessário à concretização do objetivo principal da dissertação que é, 

conforme citado no Item 1.2., discutir as relações e “proposições-chave” 

contidas na obra de Bratke. A utilização da análise gráfica como ferramenta 

para obtenção dos resultados, só se legitimará como processo se houver de 

fato o entendimento dos aspectos mais latentes e estruturadores da 

produção do arquiteto, e sem a compreensão do percurso, dos princípios e 

das influências notórias em sua obra isto não se faz possível. 

Conforme enfatizado anteriormente, a pesquisa biográfica sobre Bratke 

firmou-se intrinsicamente no trabalho realizado por Hugo Massaki Segawa, 

em parceria com Guilherme Mazza Dourado (coautor responsável pela 

organização, revisão e textos complementares à pesquisa) expresso no livro 

Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e construir. São Paulo: PW 

Editores, 2012 (versão original datada de 1997) e a pesquisa de Mônica 

Junqueira de Camargo expressa tanto na dissertação de Mestrado - Oswaldo 

Bratke: uma trajetória de arquitetura moderna. São Paulo: Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-

UPM), 1995 – quanto na tese de Doutorado - Princípios de Arquitetura 

Moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), 2000.  

Aliada à essas publicações, também pode-se citar a contemporânea e 

importante contribuição da pesquisadora Silvia Regina Chile Villà com a 

dissertação de Mestrado - Oswaldo Bratke: Vila Serra do Navio. Soluções 

projetuais e construtivas. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-UPM), 2013 - e ainda o 

recente trabalho - Formas modernas em jardins pitorescos. As casas e os 

planos de Oswaldo Bratke para o Morumbi nos anos 1950. Porto Alegre: 

PROPAR-UFRGS, 2017 – elaborado por Anderson Dall’Alba. 

Reitera-se que este trabalho não tem a pretensão de ampliar 

consideravelmente o arcabouço teórico sobre a vida e obra do arquiteto, 

propondo leituras complementares, frisando que a contribuição mais 

contundente do Mestrado se concentra justamente no estudo aprofundado 

dos projetos selecionados e na análise dos mesmos. 
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2.1 O percurso: a síntese da produção do arquiteto 

A história de Oswaldo Arthur Bratke pode começar a ser contada relatando-

se a chegada ao Brasil, em 1892, de seu pai Arthur. Nascido em uma pequena 

cidade da Prússia, atualmente Alemanha, ele conheceu em terras brasileiras 

Amélia, mãe de Bratke, filha de pai alemão e nascida no Brasil. O casal residia 

na cidade de Botucatu em meados de 1907, mais especificamente em 24 de 

agosto de 1907, data em que nasceu Bratke. Filho mais novo do casal, o 

arquiteto tinha também duas irmãs mais velhas. (CAMARGO, 1995) 

Desde criança, ele demonstrou grande interesse por atividades que 

estimularam suas aptidões criativas e artísticas. O fato de seu brinquedo 

predileto ser o Meccano e sua revista a Popular Mechanics contribuiu 

significativamente para que seu lado inventivo permanecesse sempre 

aflorado. 

Em 1914, a família Bratke mudou-se para São Paulo e o jovem Oswaldo 

iniciou seus estudos em um colégio de freiras, situado na rua Conselheiro 

Crispiniano. Posteriormente, foi para a Escola Americana (Instituto 

Mackenzie) que na época localizava-se na Avenida São João. Bratke foi aluno 

de Anita Malfatti durante o ginásio (madureza), mas segundo depoimento 

dado à Mônica Junqueira de Camargo, “Oswaldo não se recordava do 

envolvimento da professora Malfatti nas polêmicas sobre a arte moderna.” 

(CAMARGO, 1995, p. 14) 

Muito habilidoso, ele sempre se destacou pelos seus dons artísticos e desde 

muito jovem, fazia cartazes para a empresa do pai e para os comerciantes da 

Rua Vinte e Cinco de Março, divulgando liquidações. Mesmo antes de estudar 

arquitetura, em 1925, ao final do ginásio, trabalhou como desenhista na 

Sociedade Construtora de Imóveis, fazendo detalhamento de banheiros, 

janelas e portas e ainda participou, pela própria construtora, do projeto de 

uma cadeia para a cidade de São José dos Campos. 

No ano de 1926, Bratke entrou para o curso de engenheiros-arquitetos da 

Escola de Engenharia Mackenzie e, a partir desse momento, iniciou seu 

importante percurso pelos caminhos da arquitetura brasileira. O jovem 

estudante destacou-se desde o início do curso pela rapidez com a qual 

desenhava e pela qualidade de suas produções, demonstrando o domínio das 

múltiplas questões ligadas à composição e às técnicas de perspectiva, sendo 

que, já em 1927 (segundo ano da faculdade) ele projetou um tradicional 

sobrado passível de admiração por parte de seus professores e colegas, “cuja 

planta se desenvolve a partir de um corredor central, numa sucessão de 

vários cômodos, tendo um terraço à frente e a cozinha ao fundo sob a 

projeção exata do banheiro do pavimento superior”. (CAMARGO, 1995, p. 18) 

Durante a vivência acadêmica, a arquitetura produzida por Bratke chamava a 

atenção pelo primor de suas composições plásticas e referenciava-se 

claramente aos conceitos da arquitetura neoclássica italiana de raízes 
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palladianas. Destacando-se pelos projetos de uma Tribuna de Honra em um 

Prado de Corridas e por uma Fonte e Loggia em um Parque, Bratke chegou a 

ser contemplado com o prêmio Bernadelli destinado especialmente aos 

alunos com melhor desempenho ao longo do curso. 

Conforme citado anteriormente, os anos compreendidos entre 1926 e 1931, 

período no qual o arquiteto esteve na Escola de Engenharia Mackenzie, 

foram marcados pela grande polêmica sobre a arquitetura moderna com o 

embate público entre Christiano Stockler das Neves e àqueles que 

acreditavam na ruptura das tradições clássicas como Gregori Warchavchik e 

Mário de Andrade, entre outros. 

Também a partir dos depoimentos dados à Mônica Junqueira de Camargo 4 

atestou-se que o jovem Oswaldo não se envolveu nas discussões em voga na 

época e sua relação com o professor Stockler das Neves sempre foi muito 

respeitosa. O grande mestre, que foi o responsável por organizar, em 1917, 

a Escola de Engenharia Mackenzie, formou-se no ano de 1911 na Pensilvânia. 

O curso frequentado por Stockler das Neves, por sua vez, havia sido 

                                                             

4 No trecho extraído da dissertação de Mestrado - Oswaldo Bratke - uma trajetória de arquitetura 

moderna. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(FAU-UPM), 1995, p. 21 – a autora descreve: “Ao que parece, Bratke passou à margem dessa discussão, 

mantendo uma certa distância de ambas as partes. Com o mestre Christiano sempre teve uma relação 

organizado por um grande personagem de destaque na arquitetura mundial: 

Paul Philipe Cret (1876-1945), francês e “diplomado pela École de Beax-Arts 

de Paris e que, recém-formado, atravessou o Atlântico para ajudar a 

organizar o curso de arquitetura da Pensilvânia em 1903”. (SEGAWA e 

DOURADO, 2012, p. 16) 

O tradicionalismo e a ortodoxia expressos pelas convicções de Stockler das 

Neves não eram apreciados por boa parte dos estudantes da época, inclusive 

por Bratke, que apesar da deferência aos ensinamentos do professor não se 

sentia inspirado pelo discurso de Neves e admirava de fato trabalho de Cret, 

valorizando a arquitetura produzida pelo francês que, em seu entendimento, 

representava a “transição entre o clássico e o contemporâneo, ou ainda uma 

evolução na medida do possível despojada de ornamentos desnecessários, 

sem perder a beleza do conjunto”.5  

Cret foi professor de Louis Kahn (1901-1974) e pode-se perceber o reflexo 

deste convívio e da influência do mesmo na obra do importante arquiteto 

norte-americano. Contudo, ressalta-se que tanto Bratke quanto Khan 

cordial e de muito respeito. Foi sócio da Associação Paulista de Arquitetos, da qual Christiano foi criador 

e presidente.” 

 
5 Depoimento de Oswaldo Arthur Bratke dado à Hugo Massaki Segawa e extraído do livro Oswaldo Arthur 

Bratke - A arte de bem projetar e construir. 2ª. ed. São Paulo: PW Gráficos e Editores Associados, 2012, 

p. 16. 
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firmaram-se em seu estilo próprio, ao passar dos anos, conforme descreve 

Segawa: 

Tanto Khan como Bratke abandonaram, ao longo do 

tempo, o mimetismo historicista presente nos seus 

respectivos aprendizados, mas lições Beaux-Arts 

permaneceram em ambos. Bratke empregava a 

terminologia típica da escola, como elementos de 

construção, à maneira de Julien Guadet, realçando a 

noção de construtibilidade, como se lê em seus 

ensinamentos nos quatro volumes de Éléments et théorie 

de lárchitecture. “A vanguarda rasgou Vignola, rasgou os 

cadernos Beaux-Arts, mas também uma soma de 

experiências, de conquistas, de história”, diria Bratke mais 

tarde. (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 17) 

Ainda como estudante, Bratke e seus colegas (dentre eles Américo Cápua e 

Jayme Fonseca Rodrigues) referenciavam-se e ampliavam seu repertório por 

meio das pesquisas realizadas em revistas americanas (Architectural Record 

e Pencil Points), às quais eles tinham acesso na faculdade. Em depoimento 

dado à Hugo Segawa o arquiteto também expressou e declarou sua 

admiração por Hugh Ferriss (1889-1962) conforme descreveu o pesquisador: 

Para além de Paul Cret, Bratke reconhece sua admiração 

estudantil por Hugh Ferriss (1889-1962), visionário 

arquiteto/literato norte-americano cujos expressivos 

desenhos com a técnica de smooth (passar o algodão 

sobre o grafite) foram assimilados por Bratke e Fonseca 

Rodrigues em seus trabalhos escolares – projetos de 

prédios e escritórios na praça do Patriarca com traços art 

decó – publicados na revista Architectura e Construcções 

de dezembro de 1930. (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 

17) 

Mencionando fundamentais questões apresentadas anteriormente na 

contextualização da pesquisa, ressalta-se mais uma vez que o início da 

década de 1930 foi marcado por uma situação econômica instável, advinda 

da crise da bolsa de Nova York em 1929, que provocou a sensação de 

insegurança e incerteza na população brasileira. Aliado a este fato, a 

chamada “Revolução Constitucionalista” paulista, datada de 1932, veio 

potencializar ainda mais a tensão presente e este ambiente de instabilidade 

foi o pano de fundo que marcou o período em que Bratke e sua geração se 

diplomaram como arquitetos. 

As ideias que motivariam mudanças no modo de pensar, expressas na 

Semana de Arte de 1922 e nos demais eventos correlatos aos manifestos 

sobre a Arquitetura Moderna, não tiveram espaço para se concretizarem 

neste momento na sociedade paulistana. Infelizmente, a complicada situação 

vivenciada na época, justamente incentivou o contrário: “as reproduções dos 
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antigos estilos como uma tentativa de fazer reviver as tradições perdidas”. 

(CAMARGO, 1995, p. 37) 

Neste contexto, a premiação no concurso para o Viaduto Boa Vista, ainda 

como estudante prestes a se formar, expôs para a cidade o trabalho de 

Bratke. Inaugurado em 24 de junho de 1932, essa obra foi muito celebrada 

na cidade, pois concretizava uma importante conexão no sistema viário do 

centro de São Paulo, ligando a Rua da Boa Vista até o largo do Palácio (o então 

Palácio do Governo que ficava na Praça João Pessoa), atualmente Páteo do 

Colégio. A Ladeira General Carneiro, dificultava essa conexão e com a 

intervenção, a conhecida ladeira foi deixada intacta por baixo do viaduto. 

Reconhecida por sua linguagem geométrica, a obra foi considerada 

posteriormente como art déco, e na década de 1930 representava um 

importante exemplar desta expressão estilística presente na cidade de São 

Paulo. Conforme Segawa: 

No início dos anos 1930, o viaduto Boa Vista representava 

uma das três grandes estruturas de formalismo dito déco 

na paisagem paulistana – ao lado do edifício Saldanha 

Marinho, com fachada desenhada por Eliziário Bahiana 

(1891-1980), e de outro prédio na esquina da rua José 

Bonifácio com a rua Senador Paulo Egídio, cuja fachada 

fora desenhada para Attilio Matarazzo... pelo próprio 

Bratke. (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 18) 

Figura 1 - Viaduto Boa Vista. Perspectiva desenhada por Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 59). 

Conforme citado anteriormente, após a conclusão das obras do viaduto, 

Bratke não conseguiu estender por muito tempo seu contrato com a 

Companhia Mecânica e Importadora e, apesar de procurar emprego com 

afinco, a recessão que atingia a sociedade como um todo, refletia-se em 

demissões em detrimento de contratações por parte das empresas. 

Foi justamente nessa época, que surgiu a oportunidade de montar uma 

construtora com seu colega de escola Carlos Botti. Os jovens e inexperientes 

arquitetos contaram com o apoio financeiro do pai de Botti até conseguirem 
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se consolidar como profissionais e se estabelecerem em um mercado 

dominado por construtores.  

Ressalta-se ainda que durante a década de 1930, não somente os 

engenheiros, mas os mestres-de-obras eram os grandes protagonistas do 

mercado imobiliário e faziam dura concorrência com os arquitetos que, para 

conseguirem firmar-se na atuação profissional, deveriam dominar tanto os 

conhecimentos relacionados ao projeto arquitetônico quanto às demandas 

do canteiro e execução das obras. 

Também conforme citado, neste contexto Bratke e Botti abarcavam em seu 

dia-a-dia no escritório as múltiplas tarefas que envolvem a concretização de 

uma obra arquitetônica. Otimizando os afazeres, e atuando nas atividades 

com as quais mais se identificavam, Oswaldo dedicava-se mais ao projeto de 

arquitetura e à captação de clientes e Carlos assumia prioritariamente os 

assuntos relacionados à construção.  

Apesar da crise que o país atravessava na época, os arquitetos executaram 

mais de 400 obras durante a parceria estabelecida. A maioria delas eram 

casas de alto padrão localizadas na região das Avenidas Paulista e Brasil. 

“Dentre essas, 90% eram residências para os próprios proprietários e 

algumas eram casas de aluguel, o que nessa época constituía uma forma 

segura de poupança.” (CAMARGO, 1995, p. 42) 

A participação de concursos não era prioridade de Oswaldo e Carlos, mas era 

encarada como algo que pudesse movimentar o escritório em momentos de 

escassez de trabalho. Sendo assim, a construtora Bratke & Botti participou de 

poucos deles e como resultados de destaque atingiram a segunda posição no 

concurso do Matadouro Municipal de São Paulo, sendo vencidos por uma 

empresa especializada em obras de frigoríficos (a obra vencedora nunca foi 

executada), e destacaram-se no concurso de projetos para o viaduto do Chá, 

conforme depoimento de Bratke dado à Hugo Segawa: 

Ganhamos um segundo lugar no concurso do Matadouro 

Municipal de São Paulo e uma primeira posição no 

concurso de projetos para o entorno do viaduto do Chá a 

ser construído, mas tivemos invalidado o projeto definitivo 

por havermos assinado com um pseudônimo, quando era 

proibida qualquer assinatura (distração nossa na leitura do 

edital). (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 63) 

Seguindo a atuação profissional e distanciando-se dos concursos, a 

construtora Bratke & Botti foi contratada, ainda no final da década de 1930, 

para a realização de três obras de hotéis. O primeiro hotel localizado em 

Santos, denominado Parque Balneário Hotel e datado de 1939, foi um projeto 

no qual se incluía o restauro de um antigo edifício em estilo neoclássico, que 

havia sido incendiado, e a construção de uma nova área de expansão que 
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mantivesse uma relação harmônica com o estilo tradicional do edifício 

existente.  

Na sequência, com a conclusão das obras datada de 1941, mas com a 

contratação do projeto em 1938, Bratke e Botti projetaram o Grande Hotel 

de Campos do Jordão. Essa obra representou um enorme desafio para os 

arquitetos e fez com que a construtora se destacasse no mercado. 

Figura 2 – Grande Hotel Campos do Jordão, 1941. 

 

Fonte: HOTEL Campos do Jordão. In: ACRÓPOLE (1944, nº 71, p. 339). Foto: Leon Liberman.  

 

Figura 3 – Grande Hotel Campos do Jordão, 1941. 

 

Fonte: HOTEL Campos do Jordão. In: ACRÓPOLE (1944, nº 71, p. 339). Foto: Leon Liberman.  

Detalhes do programa foram descritos por Camargo em sua pesquisa: 

O programa era previsto para 74 apartamentos e 34 

quartos distribuídos em 3 andares. No subsolo foram 

instaladas as dependências de serviço – lavanderia e 

funcionários – e no andar térreo a área administrativa, 

recepção e escritórios, junto à área social com lojas, 

salões, restaurantes e recreação, voltados para um grande 

pátio. (CAMARGO, 1995, p. 44) 
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Oswaldo e Carlos garantiram o primor das soluções projetuais e construtivas 

assegurando a correta insolação de todos os dormitórios por meio de uma 

planta em “T”. Quanto ao estilo, não se apegaram à um estilo definido, sendo 

que a harmonia do conjunto reflete uma leve inspiração em construções da 

região dos Alpes. (CAMARGO, 1995) 

Figura 4 – Detalhe pátio e arcos. Grande Hotel Campos do Jordão, 1941. 

 

Fonte: HOTEL Campos do Jordão. In: ACRÓPOLE (1944, nº 71, p. 340). Foto: Leon Liberman.  

 

 

Figura 5 – Detalhe do Terraço. Grande Hotel Campos do Jordão, 1941. 

 

Fonte: HOTEL Campos do Jordão. In: ACRÓPOLE (1944, nº 71, p. 340). Foto: Leon Liberman.  
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Por fim, completando a trilogia de hotéis, foi projetado o Hotel Boucault. 

Localizado na estância hidromineral de Lindóia, neste projeto Bratke e Botti 

adotaram uma solução mais modesta se comparada às duas obras anteriores. 

Mantiveram a planta em “T” com dois pavimentos de apartamentos, 

posicionaram os serviços no pavimento térreo e a área social aberta para o 

pátio com uma piscina envolta por um pergolado. 

Figura 6 – Hotel Boucault. Lindóia, 1943. 

 

Fonte: HOTEL Boucault. In: ACRÓPOLE (1943, nº 58, p. 365).  

Na mesma revista Acrópole (ACRÓPOLE. São Paulo: fevereiro de 1943, Ano 5, 

nº 58) em que foi publicado o projeto do Hotel Boucault, também há 

destaque para o Ato nº 1.573, datado de 8 de abril de 1939, no qual o prefeito 

Francisco Prestes Maia instituiu prêmios destinados aos proprietários e 

projetistas dos mais belos edifícios da cidade de São Paulo, conforme 

transcrição dos trechos a seguir:   

O Prefeito do Município de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe confere o art. 1º do Decreto Estadual 

nº 8.868, de 27 de dezembro de 1937. (...) Resolve instituir 

prêmios destinados aos proprietários e projetistas dos 

mais belos edifícios concluídos em cada biênio e cujos 

alvarás de construção sejam ou hajam sido requeridos 

depois do dia 1º de janeiro de 1939. O primeiro biênio 

compreenderá os anos de 1939 e 1940. 

ART. 1º - Ficam estabelecidas três categorias de edifícios a 

saber: Categoria “A” – residências individuais – Categoria 

“B” – casas de apartamentos – Categoria “C” – edifícios 

comerciais ou de escritórios. 

ART. 2º - Em cada categoria haverá um prêmio, para o 

proprietário, igual ao dobro do imposto predial de um ano 

e outro prêmio para o projetista, constituído por um 

diploma honorífico. (Ato nº 1.573, 1939 apud 

ACRÓPOLE, 1943, p.369) 
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Apesar das três categorias expressas no documento, nesta ocasião a 

comissão nomeada para fazer o julgamento das obras, e presidida pelo Sr. 

Diretor de Obras da Prefeitura, decidiu premiar somente as categorias “A” e 

“B”, alegando que na categoria “C”, ou seja, a de edifícios comerciais ou de 

escritórios, dentre os projetos apresentados não havia concepção notável ou 

digna de especial menção para receber um prêmio. 

Como resultado do julgamento desse primeiro concurso, os ganhadores 

foram: na categoria “A”, a Residência do Sr. José Brissac, localizada na Rua 

Catanduva nº4, justamente um projeto de Bratke e Botti e, na categoria “B”, 

o edifício de apartamentos da Sra. Mina Klabin Warchavchik e Sr. Gregori 

Warchavchik, localizados na Alameda Barão de Limeira, nº 1003, projeto de 

Gregori Warchavchik. 

Vale ressaltar que apesar desses exemplos de edificações bem executadas, 

passíveis de premiações por apresentarem soluções harmônicas, uma 

característica importante dessa época foi a prática corrente de se executar 

uma obra a partir do “projeto de prefeitura”, sem seguir uma racionalização 

construtiva e um planejamento que teria a fundamental função de alinhar os 

estudos preliminares ao projeto executivo. O detalhamento dos 

componentes arquitetônicos era realizado por profissionais diversos, cada 

qual com sua especificidade: as escadas eram detalhadas e executadas pelos 

escadeiros; as grades, janelas e portas, pelos serralheiros e carpinteiros; as 

molduras e decorações em geral, pelos estucadores; e assim por diante. Os 

proprietários davam palpites a todo instante durante a obra, decidiam por 

alterações de última hora e os mestres-de-obras ou empreiteiros faziam 

malabarismos para atender aos gostos do cliente e tentavam manter-se fiéis 

aos projetos. (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 65) 

As intercorrências eram solucionadas em grande parte das vezes, e eram 

produzidas obras que atendiam adequadamente aos critérios da época, 

adequadas aos locais no qual foram implantadas e à linguagem das 

edificações do entorno. Muitas “obras eram executadas de acordo com os 

conhecimentos adquiridos em liceus, pelos mestres-de-obras estrangeiros, 

em geral italianos. Não pretendiam ser obras-primas, porém não eram ruínas 

precoces, resistiam à intempérie e tinham baixo custo de manutenção.” 

(BRATKE apud SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 65) 

Figura 7 – Residência do Sr. José Brissac. Rua Catanduva, nº4, São Paulo, 1939 – Construtora 
Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Sr. José Brissac. In: ACRÓPOLE (1943, nº 58, p. 371).  
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Figura 8 – Edifício de apartamentos da Sra. Mina Klabin Warchavchik e Sr. Gregori 
Warchavchik. Alameda Barão de Limeira, nº 1003, São Paulo - Gregori Warchavchik. 

 

Fonte: EDIFÍCIO de apartamentos da Sra. Mina Klabin Warchavchik e Sr. Gregori 

Warchavchik. In: ACRÓPOLE (1943, nº 58, p. 370).  

Impulsionados pelo reconhecimento do trabalho realizado pela construtora, 

Oswaldo Bratke e Carlos Botti seguiram produzindo inúmeros projetos 

residenciais de inegável qualidade que, até aquele momento, exprimiam 

vestígios da arquitetura clássica e tradicionalista (ecletismo). 

Com o passar do tempo, e sempre aberto às explorações estilísticas, Bratke 

foi pouco a pouco expressando seu estilo, sempre buscando inserir 

contribuições fundamentadas na eficácia do projeto e aliadas às soluções 

construtivas, imprimindo assim uma linguagem diferenciada ao ecletismo 

ainda praticado na arquitetura paulista.  

Figura 9 – Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile nº 17-B, São Paulo, 1938 – Bratke & 
Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE (1938, nº 3, 

p. 57). Foto: Leon Liberman.  
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Figura 10 – Residência do Exmo. Dr. E.M.C. Rua Marechal Bittencourt, São Paulo, 1938  

– Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Marechal Bittencourt (Residência do Exmo. Dr. E.M.C.). In: 
ACRÓPOLE (1938, nº 5, p. 32). Foto: Leon Liberman.  

Figura 11 – Residência Dr. Caio Pinheiro, Avenida Rebouças, nº 839, São Paulo, 1942 

– Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Av. Rebouças, 839 (Residência Dr. Caio Pinheiro). In: ACRÓPOLE (1942, 
nº 46, p. 388).  

Também na década de 1930, Bratke comprou uma grande chácara na região 

(ainda desértica) do Morumbi. Muitos de seus amigos tomaram a mesma 

decisão e assim que começaram a serem abertas as primeiras ruas, Oswaldo 

“fez no seu terreno um pequeno barracão experimental todo executado em 

madeira, onde anos mais tarde faria sua residência.” (CAMARGO, 1995, p. 45) 

Inesperadamente no ano de 1942, a rotina acelerada e intensa da 

construtora Bratke & Botti foi afetada pelo trágico e precoce falecimento de 

Carlos Botti em um acidente aéreo. 

Conforme citado anteriormente, por conta dessa fatalidade, o período 

compreendido entre os anos de 1942 e 1945 foi extremamente difícil para 

Bratke. Para conseguir honrar os compromissos firmados (Botti deixou 26 

obras “contratadas de boca”), o arquiteto passou por momentos de stress 

severos, sendo que, somente após esses três anos conseguiu se restabelecer 

e se reinventar como um profissional voltado aos projetos de arquitetura e 

desvinculado das atividades de construtor.  

Em depoimento dado à Segawa, Bratke explica este delicado momento de 

sua vida: 

Com Botti prossegui na profissão de arquiteto-construtor 

até seu falecimento em desastre aéreo em 1942. Período 

terrível para mim, primeiro pela perda de um grande 

amigo e segundo pelo excesso de serviço, o que me levou 
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a um esgotamento nervoso. Foi quando nasceu a ideia de 

deixar a construção e me dedicar somente ao projeto. 

Muito receoso de um possível insucesso, fui encorajado 

pelo Rino Levi, que já tinha iniciado essa prática. E quem 

me acompanhou nessa aventura foi outro amigo, Eduardo 

Kneese de Mello. Tenho a impressão de que fomos os três 

primeiros arquitetos nessa lida em São Paulo. (SEGAWA e 

DOURADO, 2012, p. 72) 

Dando continuidade ao depoimento, Bratke comenta sobre a dificuldade 

inicial de precificar e cobrar os projetos. Na época, grande parte dos 

construtores não os cobravam diretamente do cliente, diluindo seu preço e 

o incluindo no valor total da obra, fazendo com que estes parecessem 

gratuitos. Outro desafio a ser vencido era que, quando o cliente contratava 

somente o projeto, essa contratação vinha quase sempre acompanhada de 

grande desgaste por parte do arquiteto. Muitas vezes, ele via-se rendido a 

analisar e discutir detalhes vistos em revistas ou referências provenientes de 

soluções observadas em casas de amigos ou parentes. 

Com o tempo, Oswaldo que tinha bastante contratos, sanou a maior parte 

das dificuldades combinando com seu colega Guilherme Corazza, que era 

construtor, de passar a execução das obras para ele. Com essa parceria 

ambos otimizaram os trabalhos, diminuíram os riscos de insucesso e prejuízo 

e ainda deixaram os clientes satisfeitos. 

São Paulo neste período (pós 2ª Guerra Mundial), refletia uma situação 

econômica favorável e a burguesia em expansão absorvia novos produtos 

oriundos da expansão da indústria. Nesse contexto, aceitar o pensamento 

moderno, e por consequência a arquitetura moderna, entendendo-os como 

sinônimos do progresso e status impulsionou na cidade a construção de 

obras guiadas por essa nova linguagem. 

A consolidação da arquitetura moderna paulista caminhava à pequenos 

passos se comparada ao que era produzido no Rio de Janeiro onde, “desde 

1935, Le Corbusier já havia marcado presença e feito escola.” O Rio (capital 

federal e pólo cultural do país) representava o grande difusor de ideias e 

novas leituras traduzidas por obras significativas e inspiradas pela linguagem 

corbusiana. (CAMARGO, 1995) 

Conforme descreve Camargo: 

O I Congresso Brasileiro de Arquitetos realizado em 1945 

na capital paulistana foi um marco para o 

desenvolvimento da arquitetura moderna no país. A 

exposição na Galeria Prestes Maia reuniu lado a lado 

trabalhos dos arquitetos paulistas e cariocas, expondo o 

descompasso existente entre ambas produções. A 

arquitetura racional de Le Corbusier, sabiamente 

assimilada pelos cariocas, na década anterior, foi por ele 

apresentada à São Paulo. Pilotis, telhados em “V”, planta, 
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fachada e forma livre passaram a integrar o repertório dos 

arquitetos paulistanos. A passagem, portanto, à 

arquitetura moderna na cidade de São Paulo, foi fruto de 

uma sequência de acontecimentos onde todos os passos 

foram decisivos e interdependentes. (CAMARGO, 1995, p. 

58) 

Quanto à Oswaldo Bratke, após se restabelecer do momento difícil por conta 

do falecimento de Carlos Botti, organizou seu escritório no terreno localizado 

à Rua Avanhandava onde, por volta de 1948, também concluiu a construção 

de sua casa. Projeto primoroso que será abordado mais adiante e que foi 

publicado na revista Arts & Architecture em outubro de 1949. 

O arquiteto estabeleceu importantes parcerias durante sua trajetória 

profissional e dentre os nomes de destaque pode-se citar Zoltán Dudus (?-?), 

Lívio Abramo (1903-1993), Waldemar Cordeiro (1925-1973), Yoshiya Takaoka 

(1909-1978), Francisco Rebolo Gonzales (1902-1980), Zanine Caldas (1919-

2001) e Ernesto Bofill (?-?).  

No escritório de Bratke também atuaram muitos estagiários, que depois 

tornaram-se excelentes profissionais arquitetos, com destaque para João 

Batista Vilanova Artigas e Arnaldo Paolielo. 

O início da década de 1950, para Oswaldo, foi marcado pelo fato dele ter 

assumido a presidência do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) de São 

Paulo. Eleito consensualmente entre os sócios, na ocasião ele conseguiu bons 

resultados estando à frente do Instituto. 

Muito astuto, o arquiteto propôs uma solução eficaz para sanar as dívidas 

contraídas em função da construção da nova sede do IAB localizada na Rua 

Bento Freitas: alugar o espaço do pavimento térreo às firmas de materiais de 

construção, com o intuito destas poderem exibir e divulgar seus novos 

produtos. Aliado a isto, ainda ofereceu cursos para profissionais da 

construção civil, marceneiros, pedreiros, pintores e estudantes. Apesar da 

iniciativa positiva, infelizmente os cursos não “vingaram” como se havia 

imaginado e as práticas se resumiram à apenas algumas palestras. 

(CAMARGO, 1995) 

Neste período, por conta da comemoração do IV Centenário de São Paulo, 

muitos eventos aconteceram na cidade, destacando-se o IV Congresso 

Brasileiro de Arquitetos. Muitos estrangeiros estiveram presentes no 

congresso e dentre eles vale destacar aqueles com os quais Bratke manteve 

contato posteriormente: Walter Gropius, Alvar Aalto (1898-1976) e Josep 

Lluís Sert (1902-1983). 

Além destes nomes, devem ser lembrados Ernesto Nathan Rogers (1909-

1969), Kenzo Tange (1913-2005) e Richard Neutra. Sendo que estes dois 

últimos serão novamente citados no item 2.3 As influências: a arquitetura 

japonesa, a linguagem de Richard Neutra e Marcel Breuer. 
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Bratke manteve-se profissionalmente ativo até a década de 1960 e nesta 

dissertação não caberia discorrer detalhadamente a respeito dos mais de 30 

anos de sua atividade profissional em apenas um único item de capítulo. 

Sendo assim, as informações mais relevantes à sua trajetória continuarão 

sendo apresentadas nos itens seguintes nos quais serão abordados os 

princípios e as influências mais notórias na obra do arquiteto. 

Por fim, para fechar o item 2.1, propõe-se reescrever, complementando com 

informações levantadas durante a pesquisa do Mestrado, e ilustrar por meio 

de imagens, a cronologia organizada por Mônica Junqueira de Camargo, 

Hugo Massaki Segawa e Guilherme Mazza Dourado, apresentada no livro - 

Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e construir. 2ª. ed. São Paulo: 

PW Gráficos e Editores Associados, 2012, p.317-319 – mesclada ao índice 

cronológico de projetos explicitado por Camargo na dissertação de Mestrado 

- Oswaldo Bratke: uma trajetória de arquitetura moderna. São Paulo: 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (FAU-UPM), 1995, p.226-231. 

Cronologia e índice de projetos 

1907 -  Oswaldo Arthur Bratke, nasce em 24 de agosto na cidade de 

 Botucatu, S.P., último dos três filhos (único homem) do imigrante 

 alemão Arthur Bratke (nascido em Buchwald em 1874, chegado ao 

 Brasil em 1892) e de Amélia von Giessel Bratke (nascida em Tatuí, São 

 Paulo, em 1882). 

1914 -  Família Bratke muda-se para São Paulo (para as filhas de Arthur 

 prosseguirem nos estudos), antes de Oswaldo completar sete anos 

 de idade. Com o início da guerra, Arthur Bratke passa dificuldades por 

 sua origem germânica. 

1917 -  Ingressa na escola americana do Instituto Mackenzie. 

1918 -  Estuda desenho com professor particular. 

1919 -  Conclui curso de datilografia na Escola Remington. 

 Trabalha como cartazista. 

1921 -  Desenha anúncios de filmes em celuloide para o Cine Rio Branco. 

1922 -  Faz desenhos de riscos para bordados para a Agência Lilla. 

1925 -  Trabalha como desenhista na Sociedade Construtora de Imóveis, de 

 Cícero da Costa Vidigal. 

 Obtém o diploma do ginásio (madureza) do Mackenzie College. 

 Ilustra livros de história para uma editora. 

1926 -  Ingressa no curso de engenheiros-arquitetos da Escola de Engenharia 

 Mackenzie. 
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 Trabalha como desenhista para seu professor, Francisco Kosuta. 

1927 -  Projeto escolar para uma residência publicado na Revista de 

 Engenharia. 

 Nas férias, trabalha como fotógrafo. 

1928 –  Falecimento de seu pai, Arthur Bratke, aos 54 anos de idade. 

 Projeto elaborado durante o curso de graduação, “Tribuna de Honra 

 num Prado de Corrida”, ganha primeira menção e é publicado na 

 Revista de Engenharia. 

1929 -  Abre escritório de topografia na Rua Barão de Itapetininga com 

 colegas do Mackenzie: Eduardo Kneese de Mello, Oscar Americano e 

 Clóvis Silveira. 

 Outros projetos elaborados durante a graduação: “farol 

 monumental” ganha primeira menção, “Fonte e Loggia num 

 Parque” ganha primeira menção e capa do livro Arte Clássica ganha 

 segunda menção, todos publicados na Revista de Engenharia.  

1930 -  Reforma Rocha Vaz estende a duração do curso de engenheiros-

 arquitetos para seis anos. Acordo entre a escola e os alunos mediante 

 concentração do curso permite à turma que se formaria neste ano, 

 concluí-lo no início de 1931. 

 Medalha de ouro na Seção Universitária do 4º Congresso Pan-

 americano de Arquitetura, Rio de Janeiro, com projetos do farol 

 monumental e do balneário. 

 Viaja para Ouro Preto em companhia de jovens arquitetos e 

 estudantes que conheceu no Rio de Janeiro: Affonso Eduardo Reidy, 

 Carmen Portinho e Jorge Moreira. 

 Primeiro lugar no concurso para o viaduto Boa Vista, São Paulo. 

 Emprega-se na Companhia Mecânica e Importadora, empresa 

 projetista e construtora da obra. 

Figura 12 – Projeto Fonte e Loggia num Parque, 1929 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 58). 
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Figura 13 – Capa do livro Arte Clássica, 1929 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 58). 

1931 -  Prêmio Bernardelli (medalha de ouro) conferido pelo Centro 

 Acadêmico Horácio Lane aos melhores projetos apresentados 

 durante o curso de engenheiros-arquitetos da Escola de Engenharia 

 Mackenzie (dia 25 de março). 

 É diplomado pela Escola de Engenharia Mackenzie (dia 30 de março). 

 O Mackenzie lhe oferece uma beca do Carnegie Institute of 

 Fellowship. Bratke prefere manter o emprego na Companhia 

 Mecânica e Importadora para poder se casar com Helena Ciampolini. 

 Torna-se membro do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) São Paulo. 

1932 -  Inauguração do viaduto Boa Vista (dia 24 de junho). 

 Governo do Estado garante emprego aos trabalhadores com a 

 Revolução Constitucionalista. Durante este ano, Bratke segue 

 trabalhando para a Companhia Mecânica e Importadora. 

 Primeiro lugar no concurso para o Tênis Clube Paulista. 

Figura 14 – Tênis Clube Paulista, São Paulo, 1932 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 18). 
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 Estudo de fachada de edifício na esquina das ruas Senador Paulo 

 Egídio e José Bonifácio, centro de São Paulo (executado). 

 Três casas para renda na rua Lavradio, em Perdizes. 

 Segue para frente de batalha na Revolução Constitucionalista de 

 1932, como capitão, responsabilizando-se pela manutenção de 

 pontes. 

1933 -  Início da sociedade com seu conterrâneo Carlos Botti, formado 

 engenheiro-arquiteto no Mackenzie em 1932. 

 Primeiro escritório (cerca de dois meses) no Edifício Martinelli; 

 segundo escritório na rua Líbero Badaró, tendo como terceiro sócio 

 Henrique Mindlin (cerca de seis meses). Posteriormente a 

 construtora Bratke & Botti se estabeleceu na rua Barão de 

 Itapetininga. 

 Primeira obra da construtora: residência na Freguesia do Ó. Intenso 

 aprendizado de canteiro. 

 Casa para dentista no bairro de Perdizes, por empreitada. 

 Segundo lugar no concurso do Matadouro Municipal de São Paulo. 

1934 -  Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). 

 Carteira nº48, registro nº 1.346, diploma de engenheiro-arquiteto 

 expedido em 30 de março de 1934. 

 

Figura 15 – Proposta para o Matadouro Municipal (vista do conjunto, 1933  
– Bratke & Botti. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 63). 

 A construtora Bratke & Botti começa a se afirmar projetando e 

 construindo inúmeras obras, sobretudo casas, nos novos bairros 

 como Jardim América, Jardim Europa e Jardim Paulista, com 

 arquitetura eclética. 

1935 -  Nascimento do primeiro dos três filhos, Roberto, futuro arquiteto. 

 Participação do concurso do Viaduto do Chá e classificação para a 

 segunda fase em primeiro lugar. Bratke e Botti desqualificados por se 

 identificarem nas pranchas. 
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1938 -  Residência Sr. Manoel Vega – Rua Chile, nº 17-B. 

 Residência E.M.C. – Rua Marechal Bittencourt, s.n. 

Figura 16 – Vista externa do terraço. Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São 
Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE (1938, nº 3, 
p. 58). Foto: Leon Liberman.  

Figura 17 – Residência do Exmo. Dr. E.M.C. Rua Marechal Bittencourt, São Paulo, 1938 – 
Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Marechal Bittencourt (Residência do Exmo. Dr. E.M.C.). In: 
ACRÓPOLE (1938, nº 5, p. 33). Foto: Leon Liberman.  
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1939 -  Residência do Sr. José Brissac (Rua Catanduva, nº4), premiada pelo 

 Ato nº 1.573, datado de 8 de abril de 1939, no qual o prefeito 

 Francisco Prestes Maia instituiu prêmios destinados aos 

 proprietários e projetistas dos mais belos edifícios da cidade de São 

 Paulo. Segundo depoimento de Bratke, ele considerou que sua obra 

 merecia o segundo lugar, pois achava a casa Arnstein de Bernard 

 Rudofsky, mais interessante. 

 Residência Dr. Linneu de Paula Machado. 

 Estudos de reforma na sede da Fazenda São José – Rio Claro. 

 Também propriedade de Dr. Linneu de Paula Machado. 

Figura 18 – Estudo preliminar para reforma da Fazenda São José, Rio Claro (S.P.), 1939 – 
Bratke & Botti. 

 

Fonte: ESTUDOS para Reforma da Sede da Fazenda São José (Rio Claro, S.P.). In: ACRÓPOLE 
(1939, nº 14, p. 42).  

 Reforma e ampliação do Parque Hotel Balneário em Santos. 

 Início de várias encomendas de obras na Baixada Santista. 

 Zoltán Dudus começa a trabalhar em seu escritório, mais tarde 

 assumindo a chefia de projeto. 

1940 -  Pedra fundamental do Grande Hotel Campos do Jordão, projeto 

 Bratke & Botti. 

 Assina ata da assembleia extraordinária de criação do Sindicato 

 Patronal dos Construtores do Estado de São Paulo, atual Sinduscon. 

 Residência – Rua Rio de Janeiro, nº 224. 

Figura 19 – Residência à Rua Rio de Janeiro, nº224, São Paulo, 1940 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Rio de Janeiro, 224. In: ACRÓPOLE (1940, nº 24, p. 31).  
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1941 - Vários projetos residenciais em Campos do Jordão. Urbanização do 

 Jardim do Embaixador, Campos do Jordão. Construção do 

 bar/restaurante. 

 Residência – Rua Áustria, nº 37.  

 Residência – Rua Henrique Martins, nº 424. 

 Residência – Rua Bolívia, nº 398 – Jardim América. 

 Residência – Av. Brasil esquina Rua Guadalupe – Jardim América. 

 Residência Dr. A. Magalhães – Av. Brasil, nº 1.456. 

 Residência Dr. Heitor Rocha Azevedo – Rua Argentina, nº 711. 

 Residência Dr. Luiz Pontes Bueno – Rua Guadalupe, nº 23. 

 Residência Dr. Augusto Abreu Sampaio – Av. Brasil, nº 762. 

 Residência Sr. Rogério Giorgi – Rua Honduras, nº 1.417. 

 Residência do Arquiteto Carlos Botti – Rua Áustria, nº 39. 

1942 - Morte de Carlos Botti em acidente aéreo. Início de atividade 

 independente, escritório na rua Marconi. 

 Progressivo abandono do envolvimento direto com a construção. 

 Nascimento do segundo filho, Carlos (também futuro arquiteto). 

 Nome em homenagem ao sócio falecido. 

 Urbanização da ilha Porchat: projeto de arruamento de Carlos Lodi, 

 execução de Oscar Americano. Várias propostas de casas para a ilha. 

  

Figura 20 – Residência à Rua Áustria, nº 37, São Paulo, 1941 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIAS em São Paulo (1). In: ACRÓPOLE (1941, nº 37, p. 25).  

Figura 21 – Residência à Rua Henrique Martins, nº 424, São Paulo, 1941 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIAS em São Paulo (1). In: ACRÓPOLE (1941, nº 37, p. 25).  
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Figura 22 – Residência à Rua Bolívia, nº 398, São Paulo, 1941 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIAS em São Paulo (1). In: ACRÓPOLE (1941, nº 37, p. 26).  

Figura 23 – Residência à Av. Brasil esquina com a Rua Guadalupe – Jardim América, São 

Paulo, 1941 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIAS em São Paulo (1). In: ACRÓPOLE (1941, nº 37, p. 27).  

Figura 24 – Residência do Sr. Dr. A. Magalhães, Av. Brasil, nº 1456, São Paulo, 1941  
– Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Av. Brasil, 1456 (Residência do Sr. Dr. A. Magalhães). In: ACRÓPOLE 
(1941, nº 38, p. 82).  

Figura 25 – Residência Exmo. Sr. Dr. Heitor Rocha Azevedo, Rua Argentina, nº 711, São Paulo, 

1941 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIAS em São Paulo (2). In: ACRÓPOLE (1941, nº 39, p. 114).  
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Figura 26 - Residência Dr. Luiz Pontes Bueno, Rua Guadalupe, nº 23, São Paulo, 1941  
– Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIAS em São Paulo (2). In: ACRÓPOLE ( 1941, nº 39, p. 115).  

Figura 27 - Residência Dr. Augusto Abreu Sampaio – Av. Brasil, nº 762, São Paulo, 1941  
– Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA em São Paulo (2). In: ACRÓPOLE (1941, nº 39, p. 115). 

Figura 28 - Residência do Sr. Rogério Giorgi – Rua Honduras, nº 1417, São Paulo, 1941  
– Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Honduras, 1417 (Residência do Sr. Rogério Giorgi). In: ACRÓPOLE 

(1941, nº 44, p.333). 

Figura 29 – Vista do pátio interno. Residência do arquiteto Carlos Botti– Rua Áustria, nº 387, 
São Paulo, 1941 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Áustria nº387 (Residência do arquiteto Carlos Botti). In: ACRÓPOLE 

(1943, nº 62, p. 25).  
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 Projeto do edifício Jaçatuba – Rua Major Sertório, nº 44 e rua Araújo, 

 nº 155 e nº 165. 

 Primeira viagem ao exterior: Argentina. 

 Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza - Rua Veneza, nº 126 

 – Jardim Europa. 

 Residência Sr. Hugo Rodighiero - Rua Cravinhos, nº 62 – Vila Nova 

 Tupi. 

 Residência Sr. Caio Pinheiro – Av. Rebouças, nº 839. 

 Residência – Rua Chile, nº 899. 

1943 - Hotel Boucault – Lindoia. 

 Residência Dr. Eduardo Simonsen – Rua Suiça, nº 247 – Jardim 

 Europa. 

 Residência Dr. Pedro C. Assumpção – Rua Cons. Zacarias, nº 517. 

 Edifício de Apartamentos – Rua General Jardim, nº 65 – edifício 

 onde atualmente é a Escola da Cidade. 

 Edifício de Apartamentos – Rua Avanhandava, s. n. 

1944 - Estudos para casas de campo – Campos do Jordão. 

 Residência Sr. Joaquim de Campos Freire – Rua Tupi, nº 947. 

1945 - Residência Dr. Vicente de Paula Ribeiro – Rua Sofia, nº 78 – Jardim 

 Europa. 

 Restaurante Jardim do Embaixador – Campos do Jordão. 

Figura 30 – Edifício Jaçatuba – Rua Major Sertório, nº 44 e rua Araújo, nº 155 e nº 165, 1942 
– Bratke & Botti. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 189). 
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Figura 31 – Perspectiva residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza - Rua Veneza, nº 126, 
Jardim Europa, São Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Figura 32 – Detalhe do Terraço. Residência Dr. Caio Pinheiro, Avenida Rebouças, nº 839, São 

Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Av. Rebouças, 839 (Residência Dr. Caio Pinheiro). In: ACRÓPOLE (1942, 
nº 46, p. 389).  

Figura 33 – Residência à Rua Chile, nº 899, São Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 899. In: ACRÓPOLE (1942, nº 49, p. 42).  

Figura 34 – Residência à Rua Suiça, nº 247, São Paulo, 1943 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Suiça, 247 (Residência Dr. Eduardo Simonsen). In: ACRÓPOLE (1943, 
nº 62, p. 29). Foto: Claudio Pugliese. 
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Figura 35 – Residência Dr. Pedro C. Assumpção, Rua Conselherio Zacarias, nº 517, São Paulo, 
1943 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Conselherio Zacarias, 517 (Residência Dr. Pedro C. Assumpção). In: 

ACRÓPOLE (1943, nº 64, p. 88). 

 

 

 

Figura 36 – Edifício de Apartamentos, Rua General Jardim, nº 65 (edifício onde atualmente é 
a Escola da Cidade), São Paulo, 1943 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. ( 2012, p. 187). 
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Figura 37 – Estudo 1 para casas de campo em Campos do Jordão, S.P., 1944  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: ESTUDOS para casas de campo em Campos do Jordão. In: ACRÓPOLE (1944, nº 75, p. 
118).  

Figura 38 – Estudo 2 para casas de campo em Campos do Jordão, S.P., 1944  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: ESTUDOS para casas de campo em Campos do Jordão. In: ACRÓPOLE (1944, nº 75, p. 
119).  

Figura 39 – Residência do Sr. Joaquim de Campos Freire, Rua Tupi, nº 947, São Paulo, 1944  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Tupi, 947 (Residência do Sr. Joaquim de Campos Freire). In: 
ACRÓPOLE (1944, nº 77, p. 182).  

1947 -  Residência do Arquiteto – Rua Avanhandava. 

 Pavilhão de Jogos – Chácara Rogério Giorgi – Aricanduva. 

 Residência Sr. Firmino Withaker – São Sebastião. 

 Residência Sr. José Borges Figueiredo – Rua Groenlândia, nº 219. 

 Residência Sr. Otto Stupakoff – Rua Terra Nova, nº 74. 
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1948 -  Visita à costa oeste dos Estados Unidos. Conhece obras de Richard 

 Neutra e Frank Lloyd Wright. 

 Residência e Ateliê do Arquiteto (Rua Avanhandava) são publicados 

 na revista Arts & Architecture. 

 Residência Nestor de Macedo – Al. Tatuí. 

 Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves – Rua Sergipe. 

Figura 40 – Fachada lateral que se voltava aos jardins e ao acesso ao ateliê. Residência e 
Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 100). 

Figura 41 – Residência Sr. José Borges Figueiredo, Rua Groenlândia, nº 219, São Paulo, 1947 
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Groenlândia, 219 (Residência Sr. José Borges Figueiredo). In: 

ACRÓPOLE (1947, nº 112, p. 105).  
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Figura 42 – Estágio antes da obra. Residência Sr. Otto Stupakoff, Rua Terra Nova, nº74, São 
Paulo, 1947 – anteprojeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Terra Nova, 74 (Reforma de uma residência de propriedade do 
Exmo Sr. Otto Stupakoff). In: ACRÓPOLE (1947, nº 115, p. 188).  

Figura 43 – Pós-obra. Residência Sr. Otto Stupakoff, Rua Terra Nova, nº74, São Paulo, 1947 – 
anteprojeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Terra Nova, 74 (Reforma de uma residência de propriedade do 
Exmo Sr. Otto Stupakoff). In: ACRÓPOLE (1947, nº 115, p. 189).  
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1949 -  Residência Sr. Eduardo Muller Campos – Rua Washington Luiz, nº 484 

 –  Santos. 

 Residência Sr. Rocha Azevedo – Rua Fonseca Telles. 

 Residência L.N. – Ilha Porchat – Santos. 

 Edifício ABC – Rua Major Sertório, nº 82-110 e Rua Araújo, nº 176. 

Figura 44 – Residência Sr. Eduardo Muller Campos, Rua Washington Luiz, nº484, São Paulo, 
1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Washington Luiz, 484 - Santos (Residência Sr. Eduardo Muller 

Campos). In: ACRÓPOLE (1949, nº 138, p. 159). 

 

Figura 45 – Residência L.N., Ilha Porchat, Santos, 1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA L.N. - Ilha Porchat. In: ACRÓPOLE (1952, nº 165, p. 309).  

1950 -  Urbanização do bairro Paineiras do Morumbi. 

 Residência e Estúdio do Arquiteto – Av. Morumbi, nº 3008. 

 Residência Antonieta V. Ferreira – Rua Dr. Rosa, atual Sampaio Vidal, 

 nº 330. 

1951 -  Assume a presidência do IAB São Paulo, gestões de 1951/52 e 

 1953/54. 

 Recebe menção especial na Exposição Internacional de Arquitetura 

 na 1ª Bienal do Museu de Arte Moderna pelo projeto de sua 

 residência no  Morumbi. 

 Residência Gilberto Ferreira - Rua Gabriel Monteiro da Silva. 
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 Silo de Trigo do Moinho Santista – Santos. 

 Projeto Hospital Infantil no Morumbi – Rua Dr. Seráphico. 

Figura 46 – Edifício ABC, Rua Major Sertório, nº 82 ao nº 110 e Rua Araújo, nº 176, São Paulo, 
1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 191). 

Figura 47 – Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – 
Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 111). 

1952 -  Torna-se membro da comissão julgadora do concurso para o Estádio 

 do São  Paulo Futebol Clube. 

 Projeto Balneário Dr. João de Aguiar Pupo – Águas de Lindóia, 

 inaugurado em 1959. 

 Residência Oscar Americano – Av. Morumbi, nº 3200. 

 Residência F.C. – Av. Morumbi. 

1953 -  Torna-se membro do júri de seleção da 2ª Bienal Internacional de São 

 Paulo, seção arquitetura. 

Residência A. Joly - Avenida Morumbi, nº 3008. 

 Residência Pierre Loeb – Itaim. 
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Figura 48 – Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo 
Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 358). Foto: Leon Liberman.  

Figura 49 – Residência F.C., Av. Morumbi, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA F.C. In: ACRÓPOLE (1952, nº 171, p. 109).  

Figura 50 – Residência A. Joly, Av. Morumbi, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência A. Joly). In: ACRÓPOLE (1958, nº 231, p. 90). 

Foto: José Moscardi.  

Figura 51 – Residência Pierre Loeb, Itaim, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Itaim (Residência Pierre Loeb). In: ACRÓPOLE (1957, nº 221. p. 155).  
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 Residência E.W. – Morumbi. 

 Departamento de Pneumáticos e Escritórios – Firestone, São Paulo. 

 Escritório do DER – Campinas. 

 Edifício de Apartamentos – Rua Avanhandava. 

 Estudo para banheiro econômico 

Figura 52 – Perspectiva. Departamento de Pneumáticos e Escritórios – Firestone, São Paulo, 
1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: ARQUITETO Oswaldo Bratke (1943-1953). In: ACRÓPOLE (1953, nº 184, p. 186). 

1954 –  Por ocasião da 2ª Bienal Internacional e do IV Congresso Brasileiro de 

 Arquitetos, tem contato com Walter Gropius, Alvar Aalto, Kenzo 

 Tange, Ernesto Nathan Rogers, Marcel Breuer entre outros. 

 Torna-se membro da comissão de planejamento para o IV Centenário 

 de São Paulo. 

 Torna-se membro da comissão de consultoria técnica dos serviços de 

 congressos culturais do IV Centenário de São Paulo. 

 Residência Dr. Joaquim Junqueira do Val – Jardim Europa. 

 Residência Érico Stieckel – Morumbi. 

Figura 53 – Maquete. Edifício de Apartamentos, Rua Avanhandava, São Paulo, 1953 – 
Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: EDIFÍCIO de Apartamentos. In: ACRÓPOLE (1953, nº 182, p. 70 e 71).  
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Figura 54 – Perspectiva e planta. Estudo para banheiro econômico composto de duas peças-
base com fins múltiplos, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

 

Fonte: ESTUDO para banheiro econômico composto de duas peças-base com fins múltiplos. 
In: ACRÓPOLE (1953, Ano 16, nº 187, p. 349).  

Figura 55 – Demonstrações de uso. Estudo para banheiro econômico composto de duas 
peças-base com fins múltiplos, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: ESTUDO para banheiro econômico composto de duas peças-base com fins múltiplos. 
In: ACRÓPOLE (1953, nº 187, p. 350).  
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Figura 56 – Residência Dr. Joaquim Junqueira do Val, Jardim Europa, 1954  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Dr. Joaquim Junqueira do Val). In: 
ACRÓPOLE (1956, nº 212, p. 299).  

1955 –  Contratado em outubro pela Indústria e Comércio de Minérios S.A. – 

 Icomi para projeto de dois núcleos urbanos no Amapá: Vila Serra do 

 Navio e Vila Amazonas. Ernesto Boffil e Domingos Mazzei se 

 responsabilizaram pelas obras no norte do país. 

 Escritório do DER – Araraquara. 

1956 –  Residência Benjamim Fleider – Rua Suécia, nº452. 

 Projeto do Edifício Renata Sampaio Ferreira. 

1957 -  Residência Adel Azem – Ibirapuera. 

Figura 57 – Vista aérea da Vila Serra do Navio, Amapá, início do projeto datado de 1955  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: NÚCLEOS habitacionais no Amapá (Vila Serra do Navio e Vila Amazonas). In: 
ACRÓPOLE (1966, nº 326, p. 22).  

Figura 58 – Vista aérea da Vila Amazonas, Amapá, início do projeto datado de 1955  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: NÚCLEOS habitacionais no Amapá (Vila Serra do Navio e Vila Amazonas). In: 
ACRÓPOLE (1966, nº 326, p. 23). 
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Figura 59 - Residência Benjamin Fleider, Rua Suécia, nº 452, São Paulo, 1956  
– Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE (1958, nº 
233, p. 176). Foto: José Moscardi. 

Figura 60 – Edifício Renata Sampaio Ferreira, São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 193). 

Figura 61 – Residência Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
433). Foto: José Moscardi.  

1958 -  Residência Dr. Paulo Nogueira Neto – Rua Boa Esperança do Sul, nº 

 62 – Jardim Guedala. 

 Pedra fundamental para a Escola e Centro Piloto de Reabilitação para 

 Crianças Defeituosas da Associação de Assistência à Criança 

 Defeituosa (AACD) – Rua Borges Lagoa. 

1959 -  Residência Francisco Matarazzo Sobrinho – Ubatuba. 
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Figura 62 – Residência Dr. Paulo Nogueira Neto, Rua Boa Esperança do Sul, nº 62, Jardim 
Guedala, São Paulo, 1958 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 185). Foto: José Moscardi.  

Figura 63 – Escola e Centro Piloto de Reabilitação para Crianças Defeituosas, Rua Borges 
Lagoa, São Paulo, 1958 – Oswaldo Arthur Bratke e Alberto de Andrade. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 208). 

Figura 64 – Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 1959  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA em Ubatuba (Residência Francisco Matarazzo Sobrinho). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 278, p.52). Foto: P. Scheier. 

1960 – Torna-se membro da comissão julgadora do concurso para a sede 

 social do Jockey Club no largo São Francisco, São Paulo. 

 Cumprido o contrato celebrado com o Icomi em 1955 para o 

 desenvolvimento dos projetos da Vila Serra do Navio e Vila 

 Amazonas. O arquiteto passa a ser consultor da empresa. 

 Projeto para a residência do arquiteto – Av. São Valério, nº 335 – 

 Cidade Jardim. 
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 Projeto das estações da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro – 

 terminais Uberlândia e Ribeirão Preto. 

 Projeto da Escola de Minas e Metalurgia da Universidade de São 

 Paulo. 

Figura 65 – Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 38). Fotos: José Moscardi.  

Figura 66 – Projeto para estação da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, terminal 
Uberlândia (S.P.), 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 212). 

 

Figura 67 – Estação da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, terminal Ribeirão Preto 
(S.P.), 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 212). 
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Figura 68 – Escola de Minas e Metalurgia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1960 – 
Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 224). 

1961 -  Edifício de Escritórios – Rua Araújo, nº 204 e nº 216 e Rua Major 

 Sertório, s/n. 

 Edifício de Escritórios (Prop. Linneu Gomes) – Rua São Luiz. 

 Conjunto residencial – Rua Jesuíno Arruda x Av. Santo Amaro – Itaim. 

1962 -  Estudos preliminares do core da Cidade Universitária Armando Salles 

 de Oliveira/USP. 

 Proposta para habitação popular à Comissão da Casa Popular, sob a 

 presidência do então Ministro do Trabalho, André Franco Montoro. 

Figura 69 – Edifício de Escritórios, Rua São Luiz (Prop. Linneu Gomes), São Paulo, 1961             
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: EDIFÍCIO de Escritórios à Rua São Luiz (Prop. Linneu Gomes). In: ACRÓPOLE (1961, nº 

275, p. 392). 
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Figura 70 - Conjunto residencial, Rua Jesuíno Arruda x Av. Santo Amaro, Itaim, São Paulo, 
1961 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: CONJUNTO Residencial no Itaim. In: ACRÓPOLE (1961, nº 274, p. 354).  
Foto: José Moscardi.  

1963 – Torna-se membro da comissão julgadora do concurso para o Clube 

 da Orla no Guarujá. 

1964 -  Residência Armando Zander – Chácara Flora. 

1965 – Torna-se membro da comissão julgadora do concurso para o Paço e 

 Centro  Cívico de Santo André. 

 Sala especial na 8ª Bienal de São Paulo para o seu projeto dos núcleos 

 habitacionais do Amapá. 

Figura 71 - Estudo preliminar do core da Cidade Universitária Armando Salles de 
Oliveira/USP, 1962 – Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 228). 
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Figura 72 - Proposta para Habitações Populares, 1962 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: HABITAÇÕES populares. In: ACRÓPOLE (1966, Ano 28, nº 335, p. 25). 

Figura 73 – Residência Armando Zander, Chácara Flora, São Paulo, 1964  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA na Chácara Flora (Residência Armando Zander). In: ACRÓPOLE (1964, nº 
312, p. 34). Foto: José Morcardi. 

1968 -  Nomeado presidente da comissão técnica da Cohab de São Paulo (até 

 1970). 

1987 -  Exposição-homenagem no IAB São Paulo pelos oitenta anos de vida. 

1988 –  Residência Raphael Ribeiro da Luz - Avenida das Mangueiras, nº 845, 

 Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.). 

1992 -  Exposição de desenhos de arquitetura na sede do Sindicato da 

 Construção Civil (Sinduscon), São Paulo. 
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1996 -  Recebe homenagem na 2ª Bienal Internacional de Arquitetura (Biab), 

 Salvador. 

1997 -  Falecimento de Bratke em 6 de julho em São Paulo. 

Figura 74 - Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de 
Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 179). 

Finalizando a cronologia, verifica-se a informação complementar de que 

durante as décadas de 1960, 1970 e 1980, Oswaldo Bratke também realizou 

diversas consultorias em planejamento urbano, projetou o plano piloto para 

as vilas Santana e Porto Grande (Amapá), o plano de urbanização dos bairros 

Jardim Leonor, Vila Andrade e Vila Susana e ainda fez propostas de 

urbanização de glebas, áreas rurais e marinhas. (SEGAWA e DOURADO, 2012, 

p. 319) 
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2.2 Os princípios: a arquitetura entendida como campo de 

experimentações  

A longeva atuação de Bratke, representada pelas inúmeras obras por ele 

produzidas, esteve presente em múltiplas publicações ao longo dos mais de 

30 anos de carreira do arquiteto, principalmente em revistas de arquitetura 

nas quais foram publicados seus projetos. Apesar do número expressivo de 

publicações, entende-se que em grande maioria estas não abordaram a obra 

de Bratke com a profundidade devida. Portanto, para fundamentar os 

argumentos deste item da dissertação, no qual se propõe destacar os 

princípios fundamentais da obra do arquiteto, acredita-se ser importante 

discorrer de forma breve sobre algumas delas. 

O pesquisador Anderson Dall’Alba, na recente dissertação de Mestrado, As 

casas e os planos de Oswaldo Bratke para o Morumbi nos anos 1950. Porto 

Alegre: PROPAR-UFRGS, 2017, aborda sinteticamente as publicações mais 

relevantes sobre o arquiteto. Entendendo a importância das informações 

organizadas pelo autor, acredita-se ser pertinente explicitar alguns pontos de 

maior relevância que também puderam ser confirmados durante a 

investigação realizada por esta pesquisadora que vos escreve.  

Considera-se inicialmente a leitura crítica contida no artigo escrito por Carlos 

Alberto Cerqueira Lemos, em 03 de setembro de 1972, nomeado “Da 

arquitetura roceira à célula viva de concreto” (Folha de São Paulo, 03 set. 

1972, Caderno 9, p. 2-4), no qual ele pondera questões a respeito da 

arquitetura moderna produzida em São Paulo, conforme transcrição a seguir: 

(...) O protótipo desses arquitetos jovens, que voltaram as 

costas ao aprendizado acadêmico de seus cursos feitos ao 

longo dos currículos do ensino de engenharia civil, foi 

Oswaldo Bratke, homem sempre interessadíssimo na 

execução racional e barata dos pormenores agora 

imaginados de acordo com a tecnologia moderna e não 

mais vinculados ao decorativismo dos estilos ainda 

cultivados nas estufas do Liceu de Artes e Ofícios. (LEMOS, 

1972 apud DALL'ALBA, 2017, p.19) 

Nesta passagem fica claro o reconhecimento do trabalho de Bratke por parte 

de Carlos Lemos, e o papel da linguagem arquitetônica produzida pelo 

arquiteto dentro do cenário da arquitetura paulista. 

Por fim, Bratke ainda é citado ao lado de importantes personagens da história 

da arquitetura brasileira na conclusão do texto de Lemos:   

(...) Enfim, Bratke, Botti, Rino Levi, Jaime Fonseca 

Rodrigues e mais uns dois ou três foram arquitetos que, 

durante os anos que antecederam e acompanharam a 

Segunda Guerra Mundial, tornaram possível a boa 

evolução formal da casa paulistana. Foram arquitetos 

remanejadores do programa da habitação, situando novos 
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conceitos de circulação e perpetuando o lazer fora da copa 

da casa de nossos pais. (LEMOS, 1972 apud DALL'ALBA, 

2017, p.19) 

Anos mais tarde, em um dos seus mais importantes trabalhos 

historiográficos, o livro Arquitetura Brasileira (1979), o qual pode ser definido 

pelas próprias palavras de Lemos como um livro que teve a pretensão de “ser 

um retrato o mais fiel possível da arquitetura brasileira produzida pelas 

nossas várias gerações em sucessivos processos de aculturação” (LEMOS, 

1979, p. 9), encontra-se um pequeno trecho (1979, p. 154-155) em que o 

autor se refere à Bratke como um arquiteto “extremamente pragmático” e 

“que veio ao modernismo através de experiências sucessivas em que, aos 

poucos, ia adotando os novos postulados da arquitetura racional 

contemporânea em meio a verdadeiras descobertas que a todos encantam”. 

(DALL'ALBA, 2017)  

Entretanto, ressalta-se que dentre as mesmas citações positivas a respeito do 

trabalho do arquiteto, Lemos frisa que o mérito da produção por ele 

reconhecida se restringe somente às últimas obras de Bratke, mantendo fora 

dos elogios as primeiras obras do arquiteto, muitas delas em parceria com 

Carlos Botti, que foram reconhecidas como ecléticas. 

Também dentre as relevantes análises sobre a arquitetura brasileira, pode-

se citar o pesquisador Yves Bruand. Em seu livro Arquitetura Contemporânea 

no Brasil, editado em português apenas em 1981 (sendo nesta dissertação 

consultado o exemplar de 2002, 4ªed.), mas escrito em francês em 1971, sob 

o título L’architecture contemporaine au Brésil, como tese de Doutorado do 

autor na Université Paris IV, Bruand analisa a obra de Bratke em um subitem 

de capítulo denominado A organicidade racional das casas de Oswaldo 

Bratke e de alguns outros projetos (2002, p. 281-289). Logo no início do texto 

o autor afirma: 

De acordo com seu próprio testemunho, aliás ilustrado 

claramente por suas primeiras realizações pessoais, no 

começo ele sofreu a influência de Wright; não é de se 

espantar, já que nessa época o prestígio do mestre norte-

americano estava no auge em São Paulo. (...) Mas o 

período wrightiano de Bratke está longe de ser tão 

caracterizado quanto o de Vilanova Artigas: o ofício de 

empreiteiro que exercia até então não se prestava às 

pesquisas estilísticas e o conduzia a preocupações com a 

economia, prioritária e mais terra-a-terra. (BRUAND, 2002, 

p. 282) 

Ele continua o texto discorrendo sobre os princípios do arquiteto frisando 

que ele “não recusava empregar os materiais modernos e os elementos 

padronizados quando estes comprovavam ser mais práticos e baratos do que 

a construção tradicional” e afirma equivocadamente que Bratke “ficou 

insensível ao aspecto romântico das Praire Houses e não as tomou como 
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modelo formal, preferindo inspirar-se, conforme o caso, nos telhados 

coloniais luso-brasileiros”. (BRUAND, 2002, p. 282) 

Ele também analisa cinco obras - Residência e Estúdio do Arquiteto 

(1950/51), Residência A. Joly (1953/54), Residência Benjamim Fleider (1956), 

Residência Francisco Matarazzo Sobrinho (1959/60) e a Residência do 

Arquiteto (1960/65) – justificando que não discorreria a respeito da 

Residência Oscar Americano (1950/52) por esta ser “exatamente 

contemporânea à casa do arquiteto, situada no mesmo bairro e muito 

semelhante àquela”. (BRUAND, 2002, p. 284). Por fim, o pesquisador encerra 

sua análise com a seguinte conclusão: 

Portanto vê-se que, afinal de contas, se se atribui à palavra 

“orgânico” o sentido que lhe foi dado por Wright e seus 

êmulos, as obras mais significativas de Bratke não 

merecem esse adjetivo; elas só conservaram da fonte de 

inspiração original, uma preocupação com a valorização 

dos materiais naturais ou seminaturais empregados em 

estado bruto (principalmente tijolo e, em menor grau, 

madeira) e provaram, se é que era preciso, que, de sua 

associação franca com as técnicas recentes, podiam sair 

excelentes resultados estéticos. (...) Contudo, isso não 

impede que a flexibilidade e a organicidade das plantas de 

Bratke sejam indiscutíveis, mas trata-se de uma 

organicidade racional, que recusa submeter o todo à 

parte, a parte de fora à parte de dentro, trata-se de uma 

organicidade que concentra, numa geometria pura, o 

conjunto do projeto e especialmente seu aspecto externo, 

jamais negligenciado. (BRUAND, 2002, p. 287) 

Contudo, anos mais tarde, a categórica leitura de Bruand foi considerada 

equivocada pelas declarações expressas nas pesquisas de Mônica Junqueira 

de Camargo, Hugo Segawa e Guilherme Mazza Dourado. Conforme Camargo 

discorre:  

(...) Integrante das mais conhecidas versões 

historiográficas, seu destaque era secundário e no sentido 

de corroborar uma teoria estabelecida, ainda que fosse a 

exceção que confirmasse a regra ou para esclarecer a 

influência de outras tendências internacionais, como o 

organicismo apontado por Bruand de maneira simplista. 

(CAMARGO, 2000, p. 67) 

Segawa e Dourado também exprimem seu ponto de vista: 

(...) Mas, aqui, estamos procurando afinidades, e não 

filiações. E a primeira que deve ser desfeita é a categórica 

atribuição de uma influência direta de Frank Lloyd Wright 

ajuizada por Yves Bruand nas belas páginas dedicadas a 

Bratke em Arquitetura contemporânea no Brasil. A partir 



 

 
81 

de uma constatação sobre obras dos anos 1940, Bruand, 

sem maiores esclarecimentos, chama a atenção da 

“organicidade racional” das suas casas. É possível 

encontrar uma estirpe wrightiana na arquitetura da 

Califórnia, sobretudo em Richard Neutra, admirador 

confesso do mestre norte-americano, bem como, 

indiretamente, identificar as raízes nipônicas na formação 

de Wright – confluindo num caldo de alusões de cunho 

literário. (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 51) 

Nos anos seguintes, ainda na década de 1980, destacou-se o livro de Marlene 

Millan Acayaba - Residências em São Paulo (1947-1975). São Paulo: Projeto 

Editores Associados, 1986 – que representa a publicação da dissertação de 

Mestrado da autora, anteriormente apresentada à Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), no ano de 1983.  A 

pesquisa de Acayaba reflete um minucioso trabalho historiográfico e 

analiítico de casas construídas na cidade de São Paulo, entre as décadas de 

1950 e 1970, no qual ela também inclui a Residência do Dr. Paulo Nogueira 

Neto, projeto de Oswaldo Bratke, datado de 1958 (1986, p. 123-130). A 

autora afirma: 

O projeto desta casa segue o conceito de planta binuclear 

desenvolvido pelo arquiteto Marcel Breuer, nos Estados 

Unidos. Assim, o vestíbulo comunica a zona diurna 

composta de estar, jantar e cozinha à zona noturna dos 

dormitórios. Uma terceira ala destacada, destina-se à 

garagem, serviços e dependências de empregada. Os 

vazios decorrentes desta ordenação dos blocos foram 

tratados como pátios com espelhos d’água, sombreados 

por pérgulas. (ACAYABA, 1986, p. 125) 

 
Partindo para as publicações da década de 1990, tem-se o livro de Benjamin 

Adiron Ribeiro – Vila Serra do Navio: Comunidade urbana na selva 

amazônica: um projeto do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: Pini, 

1992 – que trata, especificamente, da obra arquitetônica e urbanística da Vila 

Serra do Navio (1955), sem aprofundar-se sobre os princípios projetuais de 

Bratke, o que realmente não era o objetivo da publicação. Contudo, isso não 

a desqualifica, sendo considerada até hoje como uma importante 

contribuição teórica sobre a obra do arquiteto. 

 
Adiron Ribeiro, em entrevista dada à Jorge Pessoa de Carvalho, datada de 8 

de novembro de 2007 e publicada posteriormente em 16 de maio de 2015 

no site Vitruvius, revela também informações sobre sua relação com Bratke 

e como surgiu a ideia do livro. Ele declara: 

Um dos meus maiores amigos em termos profissionais, e 

em termos de amizade pessoal, foi o arquiteto Oswaldo 

Bratke.(...) A Vila Serra do Navio (...) era uma cidade 
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horizontalíssima, tudo térreo, baixíssima densidade. Este 

era o conceito de Oswaldo Bratke. Atendendo a pedidos 

dele – ele foi muito insistente – eu escrevi um livro sobre 

a Vila Serra do Navio. Ele queria que seu trabalho da Serra 

do Navio fosse analisado por um especialista, que 

ressaltasse as qualidades e até os defeitos daquele projeto 

urbanístico. Era um projeto urbanístico, não só 

arquitetônico. E, por insistência dele, eu acabei 

escrevendo o livro sobre a Vila Serra do Navio, no qual 

introduzi algumas críticas; não muitas, pois o projeto era 

de fato muito bom. (PESSOA, 2015, p. 7) 

Muitos anos após a publicação do livro de Ribeiro, a pesquisadora Silvia 

Regina Chile Villà com a dissertação de Mestrado - Oswaldo Bratke: Vila Serra 

do Navio. Soluções projetuais e construtivas. São Paulo: Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-

UPM), 2013 – retoma as questões relacionadas a este projeto, justificando: 

A presente dissertação de Mestrado, sobre o projeto e a 

obra da Vila Serra do Navio de Oswaldo Bratke, é um 

intento de desvendar a natureza das soluções projetuais e 

construtivas, presentes nas reflexões do arquiteto e em 

sua prática do ofício, e que o levaram a estabelecer uma 

rara unidade entre a Arquitetura e a Construção. (VILLÀ, 

2013, Resumo) 

O trabalho realizado por Villà é realmente muito interessante e demonstra 

grandes questões relacionadas aos princípios projetuais de Bratke. Por meio 

do estudo de caso do edifício do Ginásio/Cinema, no qual ela analisa o projeto 

por meio do processo de redesenho, elaboração de maquete eletrônica 

(SketchUp) e construção de um modelo físico, a pesquisadora faz 

importantes reflexões acerca da produção do arquiteto e conclui:  

No conjunto da obra notável de Oswaldo Bratke o projeto 

para a Vila Serra do Navio adquire um significado e uma 

importância destacada pela natureza e amplitude de suas 

intervenções, dada a diversidade de escalas necessárias à 

própria natureza do empreendimento: da cidade, dos seus 

edifícios e dos seus equipamentos e mobiliário. 

Percorridos quase sessenta anos de sua construção, 

contém ensinamentos que o transcurso do tempo só 

reforça pela pertinência e atualidade. Na busca do 

essencial e do imprescindível, Bratke perseguiu em seus 

projetos ao longo de sua carreira profissional uma rara 

unidade de linguagem de arquitetura e construção. (VILLÀ, 

2013, p. 107) 

Avançando em direção ao trabalho mais recente publicado, para que na 

sequência se retorne à década de 1990 e aos anos 2000, discorrer-se-á de 

forma mais atenta sobre a importante contribuição do pesquisador Anderson 

Dall’Alba, anteriormente citado, que justifica a pertinência de sua pesquisa 
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por meio do trecho descrito abaixo, no qual ele se remete às publicações e 

pesquisas realizadas por Mônica Junqueira de Camargo, Hugo Segawa e 

Guilherme Mazza Dourado: 

(...) No entanto, apesar dos excelentes trabalhos desses 

autores, que cumpriram o importante papel de recuperar 

a trajetória do arquiteto e avançar nas discussões 

historiográficas, as análises das casas e dos projetos de 

urbanização realizados por Bratke no Morumbi ainda 

ocorre separadamente. Assim, partindo do corpo 

bibliográfico existente, esta dissertação busca reexaminar 

esses projetos relacionando-os entre si e ao seu contexto 

em relação à cidade. Pretende-se, aqui, não somente 

melhor entendê-los enquanto contribuição de Bratke à 

arquitetura moderna, mas também reconhecê-los 

enquanto uma determinada proposta de habitação que, 

ao longo dos anos 1950, foi investigada pelo arquiteto nas 

áreas que delineou naquele distrito. (DALL'ALBA, 2017, p. 

24-25) 

Analisando as transformações da cidade de São Paulo, considerando os 

processos de modernização e suburbanização ocorridos na primeira metade 

do século XX, o autor foca sua pesquisa na região do Morumbi e valida os 

métodos por meio dos estudos de caso. Analisando cinco residências - 

Residência e Estúdio do Arquiteto (1950/51), Residência Oscar Americano 

(1950/52), Residência A. Joly (1953/54), Residência Arturo Profili (1954/57) e 

Residência do Dr. Paulo Nogueira Neto (1958) – ele aprofunda importantes 

conceitos propondo aproximações entre as casas executadas por Bratke em 

São Paulo e os projetos de Campos do Jordão. Conclui o trabalho analítico 

afirmando:  

Em uma análise conjunta, os projetos de Campos do 

Jordão e do Morumbi revelam, assim, uma série de 

elementos e procedimentos de concepção semelhantes, 

que são retomados, nas casas paulistas, segundo uma 

linguagem elaborada em composições mais simples, que 

combina técnicas e princípios tradicionais e modernos. 

Nos exemplares estudados, a “transformação” da 

arquitetura de Bratke se manifesta sobretudo em aspectos 

formais, carregando reflexos e experiências de um modo 

de construir e compor acumulados em sua prática 

antecedente. (DALL'ALBA, 2017, p. 196) 

O pesquisador ainda finaliza a contundente dissertação deixando claramente 

explicitado que atendeu o objetivo proposto, ampliou a documentação 

existente e que as análises por ele desenvolvidas poderão servir como um 

possível ponto de partida para outras pesquisas. 

Sendo assim, para fechar este item e pontuar de fato os princípios da obra de 

Bratke, defendendo o discurso de que para ele a arquitetura era entendida 
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como um campo de experimentações, propõe-se o retorno às publicações 

mais importantes sobre o arquiteto, datadas das décadas de 1990 e dos anos 

2000, anteriormente citadas e muito referenciadas nesta pesquisa que são: 

o trabalho realizado por Hugo Massaki Segawa, em parceria com Guilherme 

Mazza Dourado - Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e construir. 

São Paulo: PW Editores, 2012 (versão original datada de 1997) - e a pesquisa 

de Mônica Junqueira de Camargo expressa tanto na dissertação de Mestrado 

- Oswaldo Bratke: uma trajetória de arquitetura moderna. São Paulo: 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (FAU-UPM), 1995 – quanto na tese de Doutorado - Princípios de 

Arquitetura Moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP), 2000.  

O desenvolvimento da pesquisa de Mônica Junqueira de Camargo 

(dissertação de Mestrado em 1995), ocorreu paralelamente à pesquisa de 

Segawa e Dourado (1997; 2012, 2ª ed.) sendo que a autora esclarece, logo 

nas primeiras páginas do trabalho, o objetivo principal do mesmo, conforme 

o trecho a seguir:  

O objetivo principal deste trabalho foi reunir as 

informações e a documentação que se encontravam 

dispersas e muito fragmentadas, de modo a permitir uma 

leitura clara de sua trajetória e com isso resgatar novos 

subsídios para a história da arquitetura brasileira. 

(CAMARGO, 1995, p. 11) 

Cumprindo o objetivo proposto, Camargo organizou a produção dispersa de 

Bratke por meio de um minucioso levantamento bibliográfico no qual 

conseguiu reunir importantes publicações que referenciavam a obra do 

arquiteto. Além disso, discorreu detalhadamente sobre a trajetória de 

Oswaldo, iniciando a dissertação pela chegada de seu pai ao Brasil. 

Na tese de Doutorado, a pesquisadora analisou a produção de Bratke 

segundo os princípios da Arquitetura Moderna com o objetivo de demonstrar 

seu pertencimento a esse movimento, conforme trecho destacado abaixo: 

A tese que demonstramos é que a obra do arquiteto 

Oswaldo Arthur Bratke é moderna, não por mera adesão 

formal, mas porque contempla os princípios fundamentais 

da arquitetura moderna. Como metodologia, adotamos o 

confronto de sua obra, inventariada e analisada 

anteriormente, com o estudo da arquitetura moderna, em 

particular a brasileira e o seu desenvolvimento, com 

atenção especial a alguns desdobramentos que julgamos 

esclarecedores desses princípios. (CAMARGO, 2000, p. 12) 
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Já o livro de Segawa e Dourado, contempla importantes declarações de 

Bratke obtidas por meio de exclusivas entrevistas que tiveram início ainda na 

década de 1980 e, assim como a pesquisa de Camargo, organiza a produção 

dispersa do arquiteto. Contudo, diferentemente do que foi apresentado pela 

pesquisadora, mostra em detalhes os projetos originais esmiuçando àqueles 

elencados como mais relevantes pelos autores. Discorre também, de forma 

sintética, sobre a trajetória pessoal e profissional do arquiteto, 

estabelecendo uma leitura atenta dos aspectos mais latentes da obra de 

Bratke ao analisar suas obras e construir um panorama que representa sua 

extensa atuação profissional.  

Portanto, a fim de se pontuar os princípios fundamentais à obra do arquiteto, 

propõe-se discorrer a seguir sobre as questões mais notórias consideradas na 

investigação em profundidade realizada por esses importantes autores. As 

palavras do próprio Bratke, e de alguns de seus colegas de profissão, que de 

fato conviveram e trabalharam com o arquiteto, proferidas à Mônica 

Junqueira de Camargo e à Hugo Segawa, esclarecem substancialmente o que 

se busca nesse item. Além disso, entende-se como essencial ao 

embasamento teórico, que esclarecerá de fato os princípios de Bratke 

apontados nesta dissertação, considerar como verdadeiramente legítimas as 

leituras que estes fizeram das mais importantes obras do arquiteto. Sendo 

assim, admite-se os princípios listados a seguir: 

• “Bratke experimentou vários estilos, basco, Tudor, missões, 

neocolonial, mas também não se fixou em nenhum deles.” 

(CAMARGO, 1995, p. 41) 

Camargo considera nessa afirmação que a formação de Bratke, segundo o 

padrão Beaux Arts, lhe permitiu apreender facilmente vários modelos e 

utilizá-los com propriedade conforme acreditava ser mais adequado. Ainda 

coloca que “apesar do sotaque e linguagem diversos” os projetos do 

arquiteto sempre “guardaram uma certa unidade de intenções”. 

• “Sempre foi pragmático: somente pelo uso e pelo emprego prático 

conseguia distinguir entre o falso e o verdadeiro, e somente através 

dos resultados afirmava a validez de uma proposição.” (CAMARGO, 

2000, p. 68) 

Camargo coloca como essencial o pragmatismo de Bratke ao discorrer sobre 

a arquitetura moderna produzida pelo arquiteto. Frisa também que 

justamente pela forma pragmática por meio da qual ele desenvolveu suas 

ideias, a compreensão de seu arcabouço teórico se tornou mais difícil. 

• “Bratke buscou fazer teoria na prática, através de uma investigação 

constante e consequente, cujos resultados são perfeitamente 

verificáveis ao longo de sua trajetória.” (CAMARGO, 2000, p. 68) 
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Segundo depoimento dado à Mônica Junqueira de Camargo por Israel 

Sancovski, que foi estagiário de Bratke em duas ocasiões (ainda no primeiro 

ano de faculdade e depois quando estava prestes a se formar), o arquiteto 

“nunca pretendeu ser, como o Artigas, um teórico” (SANCOVSKI, 1999 apud 

CAMARGO, 2000, p. 69). Bratke era reconhecido, pelas pessoas que 

conviveram e trabalharam com ele, como um homem extremamente 

inteligente e culto, mas que não tinha grandes preocupações em afirmar-se 

como um teórico, seu discurso era totalmente pragmático, sem muitas vezes 

demonstrar interesse por registrar suas ideias ou organizar sua produção. 

• “Racionalismo e empirismo são dois conceitos básicos para a 

compreensão da obra de Bratke.” (CAMARGO, 2000, p. 79) 

Segundo Camargo, é possível verificar que Bratke sempre tentou desenvolver 

projetos se utilizando de “meios racionais de construir, sem disfarces ou 

falsificações. Aprendendo com todos os possíveis erros.” (CAMARGO, 1995, 

p. 41) 

• “O paulatino abandono das tipologias formais do neoclassicismo, a 

favor de um novo processo de elaboração da forma, verificável na 

produção de Bratke, é decorrente de uma cuidadosa observação de 

transformações sociais.” (CAMARGO, 2000, p. 79) 

Camargo discorre a respeito das sucessivas e constantes experimentações, 

realizadas por Bratke, utilizando novas técnicas e materiais que o fizeram 

constatar que os estilos históricos tradicionalistas não eram mais passíveis de 

adequação às transformações da sociedade. Analisando seus projetos, 

consegue-se claramente observar o processo por meio do qual a linguagem 

eclética presente em suas primeiras obras foi se transformando em uma nova 

linguagem. 

• “A forma de Bratke surge da construção, é resultante de um projeto 

construtivo e não abstrato.” (CAMARGO, 2000, p. 80) 

Ainda segundo Camargo, aplicando o princípio racional de decompor um 

complexo programa para assim resolvê-lo por meio de unidades menores, 

Bratke “decompôs o organismo arquitetônico até separar o esqueleto do 

fechamento”. “Sua preocupação não era a forma abstrata” encerrada em si 

mesma, mas as relações estabelecidas entre os espaços, o efeito da luz e 

sombra gerado ao se considerar a adequada insolação e a racionalização do 

sistema construtivo sempre ponderando a redução de custos na obra. Sendo 

assim, por meio desses métodos entendidos como princípios para Bratke, “o 

racionalismo como processo de pensamento se converteu em forma”.  

• “Cultura técnica e potencial expressivo. Tectônica e estética. 

Modernidade e tradição. As obras de Oswaldo Bratke trazem consigo 

algumas outras possibilidades de reflexão de um magnífico momento 

da arquitetura brasileira.” (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 51) 
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Segawa e Dourado destacam as características que denotam peculiaridades 

à produção de Bratke, classificando-o como “um arquiteto desperfilado”, mas 

que produziu arquitetura legitimamente moderna. 

• “Entre seus contemporâneos e conterrâneos notáveis, ele foi o 

arquiteto que menos se abeberou na fonte de Le Corbusier.” 

(SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 51) 

Segawa e Dourado justificam essa afirmação discorrendo a respeito da 

admiração de Bratke pela produção e pelas perspectivas teóricas de Walter 

Gropius, pela proximidade à Richard Neutra, do qual foi amigo além de 

admirador, e sobre a inspiração oriunda do contato que ele teve com a 

arquitetura produzida na costa oeste dos Estados Unidos, a partir de 1940, 

mais especificamente com aquela produzida dentro do programa Case Study 

Houses, entre os anos de 1945 e 1966. No caso de Bratke, a influência de Le 

Corbusier ocorreu de forma mais ampla e indireta, considerando que a leitura 

dos cinco pontos da Arquitetura Moderna foi expressa por meio de 

reinterpretações muito particulares na obra do arquiteto. 

• “Nem organicista, nem racionalista, mas um pragmático.” (SEGAWA 

e DOURADO, 2012, p. 53) 

Segawa e Dourado continuam essa frase afirmando que “usualmente se 

confunde pragmatismo com imediatismo”. Destacam o pragmatismo de 

Bratke, assim como foi feito por Camargo, afirmando que Oswaldo não foi 

um arquiteto imediatista apesar de muito pragmático em relação à 

arquitetura e sua evolução. Embora fosse avesso à “teorizações”, sempre 

agiu como um profissional consciente, que poderia constituir um amplo 

campo teórico por meio de suas realizações práticas, porém sem nunca ter-

se atido a este fato. 

• “Rigor técnico, lógica construtiva: palavras frequentes a respeito do 

trabalho de Oswaldo Bratke. Contudo, não se pode associar a sua 

obra ao radicalismo da pura técnica, mas entender que a técnica 

apurada tem seu potencial expressivo.” (SEGAWA e DOURADO, 2012, 

p. 46) 

Encerrando os princípios ressaltados, destaca-se por fim mais uma citação de 

Hugo Segawa e Guilherme Mazza Dourado na qual eles novamente frisam as 

responsáveis escolhas feitas por Bratke ao expressar suas convicções por 

meio da arquitetura por ele produzida. Para o arquiteto nenhuma decisão foi 

aleatória, mas fundamentada pelo empirismo e pela coerência das soluções 

propostas. Sendo assim, é possível concluir que para Bratke a arquitetura 

sempre foi entendida como um campo de experimentações. 
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2.3 As influências: a arquitetura japonesa, a linguagem de Richard 

Neutra e Marcel Breuer  

Finalizando o Capítulo 2, se propõe neste item pontuar as influências mais 

notórias na obra de Bratke, iniciando a abordagem pela influência da 

arquitetura japonesa verificada em sua produção. 

Conforme informações analisadas durante a revisão bibliográfica e 

constantes nos relatos feitos por Camargo (1995; 2000), Segawa e Dourado 

(1997; 2012), quem primeiro apresentou a cultura japonesa à Bratke foi o 

arquiteto Takeshi Suzuki, seu contemporâneo de escola. Sendo que, após 

esse primeiro contato, Oswaldo não somente se tornou um grande 

apreciador da mesma, mas um estudioso dedicado ao assunto. Possuía 

muitos livros relacionados à temática, e ainda demonstrou na prática as 

lições aprendidas por meio do primor com o qual trabalhava os detalhes em 

suas obras. 

Reconhecido pela disciplina modular (sobretudo pelos projetos produzidos 

durante a década de 1950), Bratke explicitou ao longo de sua trajetória as 

múltiplas relações harmônicas possíveis de serem estabelecidas entre o 

sistema estrutural e os demais componentes arquitetônicos ao considerar a 

estrutura como uma moldura sempre evidente e normalizadora das 

proporções. O arquiteto afirmava que “o valor de uma arquitetura é o 

volume, a massa em si” e que “uma proporção harmoniosa é mais importante 

que um enfeite, porque o ‘enfeite’ pode ser a própria proporção da casa” 

(SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 46). Desta forma, pelo estudo da obra do 

arquiteto, é possível entender que a estrutura responsável por evidenciar as 

formas puras apesar de remeter-se aos conceitos intrínsicos ao discurso da 

Arquitetura Moderna, foi entendida por Bratke também como um princípio 

claramente presente na arquitetura tradicional japonesa.  

A obra de Bratke, assim como a arquitetura oriental, compreende 

importantes conceitos: densidade e robustez, representados por meio da 

utilização das pedras; tectônica e opacidade, pela utilização dos tijolos; 

silêncio e placidez, pela poética da cor branca; sutileza e permeabilidade, pela 

utilização dos elementos vazados e tramados em madeira; e por fim, 

dinamismo, iluminação e aeração adequadas pelo consciente uso das 

venezianas móveis e brises que proporcionam translucidez ao conjunto. 

Conforme descrito por Segawa: 

Do estrutural ao não-estrutural, da rocha natural ao vidro 

ou à tela plástica, da dureza do concreto à ductilidade da 

madeira, do opaco ao diáfano – as tênues gradações entre 

esses extremos remetem às sutilezas do Extremo Oriente. 

Como também é oriental a harmonia com a paisagem. As 

aberturas e transparências das superfícies verticais são 

cúmplices de um diálogo com a vizinhança; em casas 
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restritas aos lotes urbanos convencionais, os parâmetros 

mostram ou dissimulam o entorno; beirais e pérgulas 

contribuem para criar uma transição, sem debilitar a 

correspondência entre exterior e interior. As construções 

pousam naturalmente no terreno, sem modificar seu 

perfil; o entorno imediato é paisagisticamente tratado. 

Arquitetura e paisagem são dignificadas com uma simetria 

qualitativa. (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 48) 

Ao ler o texto de Segawa, é possível remeter-se imediatamente a alguns dos 

projetos do arquiteto nos quais grande parte dessas características puderam 

ser percebidas, conforme imagens a seguir: 

Figura 75 – Uso de elementos vazados no pavilhão para recreação/automóveis da residência 

Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Sergipe (Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 170, p. 52). Foto: Leon Liberman. 

Figura 76 – Muro de pedra da residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade 
Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 38-42).  

Figura 77 – Detalhe da porta e painéis móveis da residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida 
das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 180). 
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Além de inspirar-se pelas obras tradicionais japonesas, Bratke também 

demonstrava grande admiração pela arquitetura japonesa mais 

contemporânea, neste caso, representada pela obra de Kenzo Tange, e 

afirmava: “Para mim, um dos melhores arquitetos é o Kenzo Tange. Ele fazia 

arquitetura 100% correta, lógica, sem fantasia, porém explicitamente 

japonesa.” (CAMARGO, 1995, p. 106) 

Entretanto, conforme citado anteriormente, vale ressaltar que para Bratke 

nada era aleatório, ou seja, nenhuma inspiração esgotava-se em si mesma e 

não havia solução adotada que fosse simplesmente baseada em estilos ou 

estética. O grande rigor geométrico presente em sua obra, sempre 

amenizado pela leveza proporcionada pelo jogo de cheios e vazios, saliências 

e reentrâncias, aliados à escolha apurada dos materiais de revestimento e ao 

tempo dedicado aos minuciosos detalhes do projeto, fazia com que as 

relações entre o edifício, o sítio e a paisagem circundante, 

consequentemente fossem estabelecidas de forma harmônica e fluida. 

Quanto à inspiração advinda do arquiteto Richard Neutra, primeiramente 

vale destacar a admiração pessoal que Bratke tecia pelo arquiteto, o 

reconhecendo como um profissional comprometido com o bem-estar de seus 

clientes acima do prestígio de suas obras. Hugo Segawa cita em seu livro um 

interessante trecho no qual Manfred Sack discorre sobre a postura de 

Neutra: 

(...) Neste sentido diferia totalmente de Le Corbusier, e 

mais ainda de Mies van der Rohe, que consideravam seus 

clientes principalmente como fontes potenciais de 

patrocínio de seus ambiciosos ideais artístico-

arquitetônicos, ameaçando abandoná-los caso não 

transigissem; que só utilizavam materiais especiais, 

extremamente caros, com texturas acentuadamente 

decorativas para desviar a atenção da severidade das 

formas arquitetônicas e assim compensar a ausência de 

uma decoração expressa. Por contraste, Neutra observava 

seus clientes durante dias e semanas inteiras, em 

situações extremas de se intrometer em suas vidas 

privadas com o intento de averiguar, dialogando com eles, 

da forma mais prudente e precisa possível, que tipo de 

casa, que distribuição satisfariam melhor seus costumes, 

tendo em conta seus desejos até o limite do que julgava 

razoável ou necessário. (SACK, 1994 apud SEGAWA e 

DOURADO, 2012, p. 42) 

Bratke se identificava com esse comportamento do arquiteto, sendo que, em 

depoimento dado à Segawa, reforçou em mais de uma oportunidade o 

repúdio ao fato de Mies van der Rohe ter sido processado pela Sra. Edith 

Farnsworth por esta considerar sua própria residência como uma obra 

inabitável, ou ainda, os clientes de Frank Lloyd Wright se queixarem pelo 

mesmo motivo na Casa da Cascata. 
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Oswaldo era muito atencioso no contato que mantinha com os clientes e 

utilizava um questionário que, segundo ele, “era infalível para a identificação 

da personalidade” dos mesmos. A série de perguntas elaboradas pelo 

arquiteto incluía diversos assuntos (lazer, trabalho, rotina da família, etc) e, 

após conseguir obter todas as respostas, ele afirmava ter reunido os subsídios 

necessários para formular um programa correto e que atendesse o cliente da 

melhor maneira possível. Conforme Camargo: 

Sem buscar genialidade, Bratke sempre tentou resolver 

seus projetos a partir do que ele acreditava ser a essência 

da arquitetura: “uma boa obra, bem-feita, barata, 

dedicada ao homem, para que ele se sinta bem”. 

(CAMARGO, 1995, p. 40) 

Além da admiração pela personalidade de Neutra, Bratke indiscutivelmente 

inspirou-se pela excelente qualidade de sua obra. Por meio da primeira 

viagem que o arquiteto fez à costa oeste dos Estados Unidos, em 1948, 

incluindo sua visita à redação da revista Arts & Architecture, na qual foi 

publicado o projeto da residência e ateliê na Rua Avanhandava (em outubro 

de 1949), Bratke teve a oportunidade de visitar as obras do arquiteto 

vienense e de Frank Lloyd Wright. Em contrapartida, Neutra visitou o cinema 

projetado por Bratke, localizado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, quando 

esteve no Brasil na década de 1940. Posteriormente, passaram a manter 

contato e a publicação denominada Arquitetura Social em países de clima 

quente, de autoria de Neutra (1948), teve um importante papel no processo 

de transformação da linguagem arquitetônica de Bratke, que vinha 

paulatinamente ocorrendo após o falecimento de Botti, em 1942. 

(CAMARGO, 1995; 2000) 

Neutra defendia a fundamental relação harmônica que deveria existir entre 

uma obra e o local no qual ela está inserida, considerando as especificidades 

do clima, os materiais regionais, as características do sítio, a cultura e as 

raízes históricas. Ele contestava os discursos americano e europeu, baseados 

no pensamento enraizado pelo modernismo, de que uma obra arquitetônica 

ideal, seria àquela que pudesse ser construída em qualquer região do 

planeta. (CAMARGO, 2000) 

O arquiteto materializou suas convicções ao fazer uma arquitetura 

caracteristicamente californiana e de qualidade, destacando-se ainda pelos 

projetos que elaborou pelo programa Case Study Houses (quatro ao todo), na 

década de 1950 e que foram apreciados por Bratke. 

Por fim, outra importante referência a ser citada é o arquiteto e designer 

Marcel Breuer. Considerado como o grande responsável pela introdução de 

um novo tipo de moradia nos Estados Unidos, entre os anos de 1950 e 1970, 

“cujas características incluíam mais espaço com menos construção; atenção 

às necessidades individuais dos moradores; desprezo à decoração supérflua; 

um novo equilíbrio entre os elementos de estrutura, forma e função e uma 
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estreita relação entre interior e exterior” (MASELLO, 1993 apud CAMARGO, 

2000, p. 106), Breuer destacou-se pela execução de sua obra construída nos 

jardins do Museu de Arte Moderna de Nova York, como parte integrante da 

exposição realizada em 1949.  

A visibilidade da exposição permitiu que o trabalho do arquiteto também 

fosse reconhecido fora dos Estados Unidos, fazendo com que a linguagem 

por ele proposta pudesse ser apreciada e estudada por outros profissionais 

ao redor do mundo, entre eles, Bratke. 

Para a compreensão dos conceitos propostos por Breuer, entende-se a 

importância de se agrupar seus projetos residenciais em dois tipos: “as casas 

longas” e as “casas binucleares”. As casas-longas são aquelas “onde as áreas 

de estar estão localizadas numa extermidade, a cozinha e área de serviço no 

centro e os dormitórios na outra ponta; as binucleares, uma expressão 

inventada por Breuer, são aquelas onde as áreas de repouso e de estar estão 

mais enfaticamente separadas uma da outra” (MASELLO, 1993 apud 

CAMARGO, 2000, p. 106). Nos jardins do museu foi justamente construída a 

casa binuclear que, além de destacar-se pela inovadora distribuição do 

programa, possuía a solução do telhado borboleta, também apreciada com 

destaque na arquitetura moderna brasileira. 

Bratke utilizou o conceito da casa binuclear no projeto da residência do Dr. 

Paulo Nogueira Neto (1958), conforme anteriormente citado ao discorrer-se 

sobre a pesquisa de Marlene Acayaba (1986), mas também é possível 

perceber a inspiração funcional, formal e estética, proveniente da obra de 

Breuer, em outros projetos do arquiteto. Sendo assim, para exemplificar essa 

inspiração, por fim propõe-se um sintético comparativo - reproduzido a partir 

da pesquisa de Camargo (2000) - entre a última obra realizada por Oswaldo, 

a residência Raphael Ribeiro da Luz (1988), e a residência Stillman II (1965), 

obra de Breuer, onde claramente constata-se grande similaridade entre a 

linguagem dos projetos. 

Figura 78 – Comparativo entre a residência Raphael Ribeiro da Luz (BRATKE, 1988) e  
a residência Stillman II (BREUER, 1965). 

 

 

Fonte: Montagem realizada pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
Crédito das imagens:  
Residência Raphael Ribeiro da Luz (1988). SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 179). 
Residência Stillman II (1965). Google Imagens, acesso em: 20 de dezembro de 2018. 
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3. AS HABITAÇÕES UNIFAMILIARES DE BRATKE (projetos 

selecionados)  

Por meio da conhecida frase: “Eu nasci para fazer residências...”, Bratke 

expressava sua paixão pelo tema da habitação unifamiliar que foi, sem 

sombra de dúvida, seu programa predileto. Considerando este fato, e 

reconhecendo que as casas representam o campo de experimentações mais 

fértil da obra de Bratke, reitera-se que esta dissertação propõe o estudo 

analítico (análise gráfica) dos projetos habitacionais unifamiliares de autoria 

do arquiteto, com o objetivo de evidenciar os aspectos compositivos mais 

latentes e estruturadores de sua produção. 

Conforme explicitado anteriormente, a opção de estudar as residências 

baseou-se no entendimento que esta pesquisadora possui de que os projetos 

residenciais possuem a grande capacidade de expressar os elementos 

norteadores da obra de um arquiteto, verificando por meio da pesquisa que 

estas representam os princípios projetuais expressos na abrangente obra de 

Bratke, explicitados de forma sintética.  

Enfrentado o desafio de reunir um número significativo de casas produzidas 

em diferentes fases da carreira de Bratke, publicadas ou representantes da 

fonte primária de pesquisa (fato raro conforme descrito no item 1.3), foram 

selecionados vinte e três projetos. Como fundamental critério para a seleção 

dos mesmos, primordialmente, destaca-se a opção por aqueles que possuem 

informações suficientes à demanda da pesquisa: representação em planta 

(mínimo exigido), iconografias que exibem seus aspectos mais contundentes 

e informações textuais complementares. Além disso, assegurou-se que as 

residências escolhidas representassem os elementos mais relevantes à 

produção de Bratke e possibilitassem, por meio da análise proposta, o 

reconhecimento do fio condutor do trabalho do arquiteto. 

A proposta analítica, estruturada em três etapas: levantamento, redesenho 

e aprofundamento analítico-teórico, inicia-se neste capítulo no qual serão 

apresentados os projetos organizados em ordem cronológica. Considerando 

as plantas como ponto de partida no processo de redesenho, para a 

elaboração das mesmas utilizou-se como ferramenta o programa AutoCad. A 

decisão de restringir a representação de todos os projetos em planta, possui 

como objetivo permitir a visualização da produção do arquiteto observada 

sob o mesmo parâmetro, afim de se criar a efetiva possibilidade de 

sistematizar os aspectos mais significativos e recorrentes.  

Os projetos originais consultados (fonte primária) são provenientes do acervo 

da biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo (FAU-USP) e, como fonte secundária da pesquisa, considerou-se os 

projetos publicados na Revista Acrópole e no livro de Hugo Segawa e 

Guilherme Mazza Dourado (1997; 2012). Frisa-se que a escolha das bases 
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sempre ponderou a legibilidade adequada dos projetos, a fim de se assegurar 

que o processo fosse entendido como legítimo. 

Por fim, se coloca a questão de que nessa dissertação o estudo proposto 

limita-se ao que é próprio do projeto. Ponderando que muitos aspectos 

ressaltados na obra de Bratke são comuns a outros autores, justifica-se que 

na pesquisa o que é de fato pretendido, é demonstrar graficamente a 

coerência presente em cada projeto, e não sua originalidade. Sendo assim, 

na apresentação das residências a seguir, serão pontuadas as questões de 

maior destaque que puderam ser verificadas em cada exemplar, sem que 

haja uma ordem estática dos itens que se repetirão nas observações. 

Destacar-se-á o que cada projeto tem de mais relevante. 
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3.1 O final da década de 1930 e a década de 1940  

Residência Sr. Manoel Vega   

Data: 1938. 

Endereço: Rua Chile, nº 17-B, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência 

Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE, São Paulo: julho de 1938, Ano 1, nº 3, p. 57-61. 

Disponivel em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/3>. Acesso em: 10 de 

março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke e Carlos Amélio Botti. 

Figura 79 – Fachada frontal. Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São Paulo, 
1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE (1938, nº 3, 
p. 57). Foto: Leon Liberman.  

Na cidade de São Paulo, o padrão residencial mais recorrente nas obras 

destinadas as classes média e alta, datadas das décadas de 1930 e 1940, eram 

os sobrados com edícula. Posicionada ao fundo do lote, a edícula abrigava a 

garagem, um banheiro em conjunto com os dormitórios de serviço 

(destinados aos empregados), e ainda a lavanderia que comumente se 

resumia à um tanque posicionado em local aberto, dado o fato de que na 

época não existia máquina de lavar. Tradicionalmente caracterizadas pelo 

espaço fragmentado, essas construções assobradadas eram reconhecidas 

pelos cômodos justapostos, com funções específicas e posicionados a partir 

de longos corredores de distribuição. O dimensionamento dos cômodos 

muitas vezes era prejudicado em função da circulação em excesso, 

constatando-se o desperdício de área útil como reflexo da solução projetual 

adotada.  

As áreas sociais eram posicionadas no pavimento térreo, voltadas para a rua 

e, por esse motivo, as fachadas frontais geralmente eram caracterizadas por 

tímidas aberturas que além de ventilar e iluminar, possuíam a função de 

proteger esses ambientes dos olhares curiosos dos transeuntes. As áreas 

íntimas, que ficavam no pavimento superior, se resumiam aos dormitórios da 

família, um único e grande banheiro e, em alguns casos, uma sala íntima 

destinada ao convívio familiar. 

Neste contexto, a residência Sr. Manoel Vega possuía a organização 

tradicional descrita acima e foi projetada durante a parceria estabelecida 
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entre Bratke e Botti. Refletindo o estilo em voga ao final da década de 1930, 

demonstrava algumas soluções que merecem ser destacadas como o fato das 

mãos francesas, que podem ser vistas na imagem a seguir, não possuírem 

uma função meramente estética, mas terem sido projetadas como 

elementos que de fato estruturam o avanço do terraço localizado no 

pavimento superior. A solução adotada reflete os princípios projetuais de 

Bratke que sempre se mostrou como um profissional contrário à utilização 

de elementos decorativos em excesso e que se ativessem exclusivamente ao 

seu papel estético. (SEGAWA e DOURADO, 2012) 

A presença de terraços no pavimento térreo e no superior também 

demonstram uma proposição valorizada na obra do arquiteto e que se 

repetirá em inúmeros projetos residenciais de autoria de Bratke. 

Por fim, ressalta-se que desde as primeiras obras projetadas em sua carreira, 

ele compreendeu que as modificações que deveriam ocorrer no modelo 

habitacional vigente, não eram somente motivadas pelas transformações da 

sociedade. Na verdade, haviam erros arraigados ao modelo tradicional que 

necessitavam ser corrigidos pelo simples fato de não existirem justificativas 

para que se perpetuassem. Não funcionava. Sendo assim, Bratke veio 

propondo mudanças, que serão apontadas ao longo das apresentações das 

residências, mas que nesta casa já podem ser verificadas. Por exemplo, na 

planta do pavimento térreo, ele propôs a possibilidade de integração entre a 

sala de jantar, sala de estar, bar e escritório, ainda que nas fotos se constate 

a presença de uma cortina separando os ambientes e uma leve divisória ao 

fundo da escada. Essa solução, refletiu o início das proposições de espaços 

mais amplos e integrados, sem que houvessem a sobreposição de funções. 

Figura 80 – Vista externa do terraço. Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São 
Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE (1938, nº 3, 
p. 58). Foto: Leon Liberman.  
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Figura 81 – Vista interna do terraço. Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São 
Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE (1938, nº 3, 
p. 59). Foto: Leon Liberman.  

Figura 82 – Escada. Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São Paulo, 1938 – 
Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE (1938, nº 3, 
p. 60). Foto: Leon Liberman.  

Figura 83 – Vista da sala de estar, na qual observa-se a cortina que separa o ambiente da sala 
de jantar e a leve divisória posicionada atrás da escada. Residência do Sr. Manoel Vega. Rua 

Chile, nº 17-B, São Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE (1938, nº 3, 
p. 60). Foto: Leon Liberman.  

Figura 84 – Vista do bar e ao fundo o espaço destinado ao escritório. Residência do Sr. 
Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Chile, 17-B (Residência Sr. Manoel Vega). In: ACRÓPOLE (1938, nº 3, 
p. 61). Foto: Leon Liberman.  
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Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza   

Data: 1942. 

Endereço: Rua Veneza, nº 126, Jardim Europa, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke e Carlos Amélio Botti. 

Figura 85 – Perspectiva residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza, Rua Veneza, nº 126, 
Jardim Europa, São Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Figura 86 – Fachada frontal. Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza, Rua Veneza, nº 
126, Jardim Europa, São Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

O projeto da residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza consta do acervo 

da biblioteca da FAU-USP. Datado de 1942 (assim como os dois projetos 

seguintes), mesmo ano do precoce falecimento de Carlos Botti, infelizmente 

foi disponibilizado à biblioteca sem nenhum arquivo fotográfico que 

ilustrasse e confirmasse a obra construída. Entretanto, ponderando esta 

questão, entendeu-se como pertinente considerá-lo na análise proposta 

devido ao fato do mesmo possuir questões projetuais de interesse da 

pesquisa. 

Ao se comparar a solução adotada nesta casa com a residência Sr. Manoel 

Vega (1938), pode-se perceber logo de início uma importante diferença que 

envolve o conceito da edícula. Analisando o projeto, constata-se que ao 

fundo do terreno foi posicionado somente um depósito, sendo que os 

ambientes comumente localizados na edícula - garagem, tanque, dormitório 

e banheiro de serviço - foram dispostos junto ao corpo principal da casa.  

A partir da rua, foram previstos dois acessos ao lote (social e de serviço) e a 

garagem destacada em um notório volume localizado à frente da residência. 

O tanque posicionado lateralmente à casa, encontrava-se coberto pelo beiral 

do telhado da garagem e próximo ao banheiro e ao dormitório de serviço. O 

terraço apareceu novamente, tanto no pavimento térreo quanto no superior. 

Na fachada percebe-se a predominância de linhas mais ortogonais e de 

menos elementos decorativos se comparado ao projeto anterior e, apesar da 

fragmentação dos ambientes, condicionados por paredes, no pavimento 

térreo verifica-se também a intenção de possibilitar a integração entre a sala 
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de jantar e estar utilizando-se novamente da solução da cortina ou divisória, 

caso o morador achasse necessário. Nota-se ainda a presença de um 

escritório voltado para a frente da residência. 

Bratke, em declaração feita ao final da década de 1980, citou a questão de se 

propor aos clientes a solução de ambientes integrados e como fazia para que 

eles aceitassem sua proposta: 

Houve uma pressão, talvez branda, porém contínua e 

irreversível, pois estávamos muito defasados na maneira 

de morar. Acho que as pequenas coisas têm grande valor 

histórico no desenvolvimento da arquitetura. Veja a 

simples modificação de uma planta. Era uma coisa rígida: 

você entrava na casa por um hall central, à direita havia a 

sala de jantar pintada de verde, à esquerda uma sala de 

visitas vermelha (...) da sala de jantar ia-se para a cozinha, 

da sala de visitas para os dormitórios, através de longos 

corredores. Para acabar com isso, conjugávamos a sala de 

estar com a de jantar. As primeiras fazíamos em “L” para o 

cliente aceitar. Ele ainda exigia que houvesse uma porta 

de separação que em caso extremo podia fechar, mas... 

“esquecíamos” de fazer essa porta. (BRATKE, 1987/88 

apud CAMARGO, 2000, p. 74-75) 

 

No pavimento superior, foram previstos dois banheiros e três dormitórios, 

além do terraço já citado. Neste projeto, já pode ser percebida a diminuição 

do corredor de circulação e a otimização do espaço, questão muito apurada 

nas obras do arquiteto. 

Por fim, verifica-se a presença do telhado de quatro águas, elemento que será 

percebido em muitas outras casas construídas na década de 1940. Pela 

análise dos projetos, constata-se que Bratke “usou de forma recorrente os 

telhados de duas ou quatro águas que, dependendo do partido adotado, 

podiam apresentar mansardas” (CAMARGO, 2000, p. 82). Para a cobertura 

utilizou telhas francesas ou capa-e-canal sobre estrutura de madeira, sem laje 

e com forro de estuque, depois passando a adotar a telha de fibrocimento. 

Figura 87 – Elevações laterais. Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza, Rua Veneza, 
nº 126, Jardim Europa, São Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 
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Residência Sr. Hugo Rodighiero 

Data: 1942/1944. 

Endereço: Rua Cravinhos, nº 62, Vila Nova Tupi, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke e Carlos Amélio Botti. 

Figura 88– Fachada frontal. Residência Sr. Hugo Rodighiero, Rua Cravinhos, nº 62,  
Vila Nova Tupi, São Paulo, 1942/1944– Bratke & Botti. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Assim como o projeto anterior, a residência Sr. Hugo Rodighiero consta do 

acervo da biblioteca da FAU-USP. A partir da pesquisa, foram encontradas 

duas datas de referência: 1942 e 1944, entendendo-se que a primeira 

correspondia à data inicial do projeto e a outra à data da execução/término 

da obra. Este projeto também foi disponibilizado à biblioteca sem nenhum 

arquivo fotográfico que ilustrasse e confirmasse a obra construída. Contudo, 

ponderando essa questão, novamente entendeu-se como pertinente 

considerá-lo na análise proposta. 

Classificada como uma residência de pequeno porte, quando comparada à 

outras datadas do mesmo período, este compacto sobrado limitava-se à um 

único corpo edificado na porção frontal do lote, sem edícula ou outra 

edificação secundária.  

No pavimento térreo a garagem foi posicionada lateralmente à residência 

como também observado no projeto anterior, mas neste caso foi previsto um 

pátio de serviço onde existia um pequeno tanque. Por sua vez, o tanque foi 

estrategicamente encaixado no espaço que configura um pequeno avanço na 

fachada e “quebra” a retidão do volume. Solução simples, mas muito astuta 

para criar dinamismo.  Ainda por meio do pátio se tinha acesso ao banheiro, 

ao dormitório de serviço e à cozinha. 

O acesso às áreas sociais se dava a partir de um pequeno vestíbulo e, além 

da cozinha e do lavabo, internamente à residência, se constata apenas a 

indicação da sala de estar no pavimento térreo. Contudo, entende-se que o 

espaço de jantar se configura no mesmo ambiente do estar e que essa 

solução projetual demonstrava a funcionalidade pretendida por Bratke: 

espaço multiuso representado pelo ambiente compartilhado, que ainda 

contava com a presença de um pilar “solto” e do terraço voltado para o fundo 

do lote. 

Frisa-se que Bratke foi propondo em seus projetos a inversão da distribuição 

dos ambientes, movendo os espaços de serviço para frente da residência e 
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posicionando as áreas sociais ao fundo, afim de proporcionar maior 

privacidade à família. Tanto nesta casa quanto na anterior pode-se observar 

essa solução. 

No pavimento superior, foram posicionados os três dormitórios e um único e 

grande banheiro. O hall de distribuição dos quartos era mínimo e ainda 

contava com a presença de uma claraboia que proporcionava iluminação 

natural ao ambiente. 

O telhado de quatro águas com beiral mantinha as características dos 

projetos datados da década de 1940. A estrutura da residência foi concebida 

em concreto e a vedação em alvenaria. Por fim, percebe-se a presença de 

poucos elementos decorativos, sendo a moldura da porta principal de acesso 

o elemento de maior destaque. 

Figura 89 – Corte transversal. Residência Sr. Hugo Rodighiero, Rua Cravinhos, nº 62, 

Vila Nova Tupi, São Paulo, 1942/1944– Bratke & Botti. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Figura 90 – Corte longitudinal. Residência Sr. Hugo Rodighiero, Rua Cravinhos, nº 62,  
Vila Nova Tupi, São Paulo, 1942/1944– Bratke & Botti. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Figura 91 – Fachada posterior. Residência Sr. Hugo Rodighiero, Rua Cravinhos, nº 62, 

Vila Nova Tupi, São Paulo, 1942/1944– Bratke & Botti. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 
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Residência Dr. Eduardo Simonsen 

Data: 1942/1943. 

Endereço: Rua Suiça, nº 247, Jardim Europa, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): RESIDÊNCIA à Rua Suiça, 247 (Residência 

Dr. Eduardo Simonsen). In: ACRÓPOLE, São Paulo: junho de 1943, Ano 6, nº 62, p. 29. 

Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/62>. Acesso em: 10 de 

março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke e Carlos Amélio Botti. 

Figura 92 – Residência à Rua Suiça, nº 247, São Paulo, 1943 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Suiça, 247 (Residência Dr. Eduardo Simonsen). In: ACRÓPOLE (1943, 
nº 62, p. 29). Foto: Claudio Pugliese. 

Ao analisar as soluções projetuais propostas nas plantas da residência Dr. 

Eduardo Simonsen, nota-se grande similaridade quanto a distribuição e 

posicionamento dos ambientes anteriormente verificados no projeto da 

residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza (1942): garagem, tanques, 

dormitórios e banheiro de serviço dispostos junto ao corpo principal da casa.  

A partir da rua, também foram previstos dois acessos distintos ao lote (social 

e de serviço) e a garagem destacada em um evidente volume localizado à 

frente da residência. Por ser um sobrado de maior porte se comparado ao 

projeto anteriormente citado, foram previstos dois tanques, novamente 

posicionados lateralmente à casa e cobertos pelo beiral do telhado da 

garagem, e dois dormitórios de serviço acompanhados de um banheiro. 

No pavimento térreo, nota-se a presença de uma sala de jogos voltada para 

a frente da residência. As salas de estar e jantar abriam-se para a porção 

posterior do lote e eram entendidas como ambientes passíveis de serem 

unificados. O terraço ao fundo também é recorrente, porém nesse projeto 

não há nenhum depósito, edícula ou edificação extra prevista. 

No pavimento superior, foram posicionados quatro dormitórios e dois 

banheiros. O hall de circulação possuía dimensões generosas quando 

comparado aos quartos, porém refletia um projeto coerente que otimizava o 

fluxo de circulação justificando sua metragem resultante. Observa-se ainda a 

presença de um pequeno terraço acessado diretamente pelo dormitório de 
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menor área, o que provavelmente fornecia uma sensação compensatória ao 

“ampliar” a área útil do pequeno cômodo.  

Bratke mantém nesse projeto o telhado de quatro águas. Na porção frontal 

do sobrado ainda se observa um elemento de destaque que não havia 

aparecido nas casas anteriormente analisadas: o balcão do pavimento 

superior. Com essa proposição, ele adicionou qualidade estética à fachada 

frontal por meio do volume sugerido e pelo cuidadoso desenho do guarda-

corpo e das portas de madeira. 
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Residência e Ateliê do Arquiteto 

Data: 1947/1948. 

Endereço: Rua Avanhandava, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 38, 100-105). 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 93 – Fachada lateral da residência que se voltava aos jardins e ao acesso ao ateliê. 
Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 100). 

O projeto da residência e ateliê do arquiteto, localizados na Rua 

Avanhandava, é repleto de significados.  Estas duas edificações representam 

os primeiros exemplares que de fato materializaram os conceitos buscados 

até então por Bratke e que, a partir dessa experiência, foram evoluindo ao 

longo de sua carreira. Entende-se que ao projetar uma obra para si mesmo, 

o arquiteto sempre tem a possibilidade de se libertar das amarras impostas 

pelos clientes e considerar como condicionantes e determinantes, além da 

legislação vigente, limitações do terreno, etc..., as questões que ele acredita 

serem pertinentes ao avanço de seu campo de experimentações.  

Considerada como um exemplar arquitetônico de qualidade, essa residência 

chegou a ser publicada na revista Arts & Architecture, conforme citado 

anteriormente.  

O terreno no qual foi implantado o projeto, já era cercado por altos edifícios 

na década de 1940, como pode ser confirmado pela imagem a seguir e, 

considerando os recuos necessários, na implantação a residência do 

arquiteto foi posicionada à frente do lote e o ateliê aos fundos, ambos 

servidos por acessos independentes. 

O tempo de obra foi de aproximadamente 6 meses, metade do que 

comumente se via na época, e isso só foi possível pelo fato de Bratke ter 

utilizado componentes industrializados, mas sempre ponderando a 
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qualidade da obra. Além da agilidade na execução, essa opção fez com que 

houvesse uma economia de 30% nos custos. 

Composto por ambientes com dimensões modestas, o programa de 

necessidades da residência se resume à nove itens: garagem, lavanderia, 

cozinha, dormitório do casal, dormitório dos filhos, banheiro, sala de jantar, 

sala de estar e estar íntimo. Um programa simples e que, na época, atendia 

as necessidades de um casal e de duas crianças pequenas.  

Figura 94 – Muro frontal. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 
1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 38). 

A maior porção da casa era destinada às áreas sociais, o que estimulava o 

convívio e a integração da família. Ainda que a sala de estar estivesse voltada 

para a frente da residência, Bratke propôs um acesso direto ao estar íntimo 

marcado por um pergolado posicionado na fachada lateral e com vista para 

um belo jardim, criando dessa forma também a possibilidade de estender as 

áreas sociais ao espaço externo. 

Ao analisar a planta, nota-se a integração entre as salas de estar, jantar e 

estar íntimo. Contudo, prevendo painéis deslizantes, o arquiteto criou a 

possibilidade de separação desses ambientes quando fosse conveniente à 

rotina da família. 

Figura 95 – Acesso ao estar íntimo localizado na fachada lateral que se voltava para o jardim. 
Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 103). 
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Figura 96 – Desenho da sala estar feito por Lívio Abramo, mostrando painel deslizante. 
Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 102).  

Figura 97 – Vista da sala de estar. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São 
Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 102). 

Figura 98 – Desenho do estar íntimo feito por Lívio Abramo. Residência e Ateliê do Arquiteto, 
Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 101).  

O dormitório do casal e o dos filhos possuíam praticamente as mesmas 

dimensões. Não havia suíte prevista no projeto e todos os membros da 

família (Oswaldo, D. Helena, Roberto Bratke e Carlos Bratke) partilhavam o 

único banheiro da casa. No entanto, destaca-se que esse banheiro não era 

um espaço convencional e foi projetado considerando questões que 

otimizassem a funcionalidade e garantissem a privacidade dos usuários.  

Bratke promoveu a possibilidade de três pessoas utilizarem o banheiro 

simultaneamente, compondo peças separadas e organizadas em três 

ambientes. Ao centro do conjunto foi posicionado um lavatório aberto. Ao 

lado direito da peça existia uma porta que levava à um espaço confinado 

onde foram alocados um vaso sanitário e uma banheira e, completando o 
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conjunto, do lado esquerdo havia outra porta que levava ao local onde foram 

previstos um chuveiro e mais um vaso sanitário.  

Além da funcionalidade pretendida, Bratke sempre se mostrou como um 

profissional muito atento aos detalhes conforme pode-se confirmar por meio 

do depoimento de Lemos: 

Ele insistia até na posição do registro. Tinha que ser na 

parede lateral e não como se colocava, na parede dos 

fundos, porque aí quando se liga a água molha-se o braço. 

Paredes revestidas de azulejo até 2,10m, altura da porta, 

e sempre a massa de revestimento fazendo balanço de 0,5 

cm sobre o azulejo, porque do contrário, que é como hoje 

em dia sempre fazem, fica um dente que junta poeira, 

sujeira, ele implicava com isso. E ficou uma espécie de 

carimbo. E aí ele começou a se especializar em banheiro, 

o menor possível. Foi quando ele chegou na banheira 

retrátil. (LEMOS, 1999 apud CAMARGO, 2000, p. 81-82) 

Mesmo reconhecendo o programa como um quesito bem resolvido, o que de 

fato proclama esse projeto à um exemplar admirável na produção 

arquitetônica paulista são as questões relacionadas à materialidade da obra.  

Destacam-se as soluções projetuais adotadas pelo arquiteto começando pelo 

sistema construtivo utilizado na residência.  

O sistema estrutural da casa era composto por duas paredes autoportantes 

e um apoio intermediário. O interessante deste apoio é o fato do mesmo ter 

sido conformado por dois tubos metálicos localizados bem no limite entre as 

salas de estar, estar íntimo e jantar que, além da função estrutural, 

funcionavam como calhas de escoamento das águas pluviais provenientes do 

telhado em “v” ou “borboleta”.  

As outras duas paredes de vedação externas eram compostas basicamente 

por dois materiais: madeira e vidro. As paredes internas eram divisórias de 

madeira ou armários. As janelas maxim-ar nas áreas sociais e as janelas de 

correr com venezianas nos dormitórios, além da questão estética, possuíam 

a função de controlar a luminosidade, insolação e aeração. Como citado 

anteriormente, o arquiteto não adotava nenhuma solução projetual que não 

fosse funcional além de estética. 

A cobertura do telhado “foi executada com telhas de papelão revestidas por 

asfalto, com uma película de cobre para proteção mecânica – permitindo um 

caimento pequeno e prenunciando os tetos planos de alguns anos depois.” 

(SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 102) 

Quanto ao ateliê, as soluções adotadas também são passíveis de admiração. 

Projetado sob o conceito de planta livre e acessado a partir da rua por uma 

entrada coberta por uma pérgula e localizada rente ao muro lateral de divisa 

do terreno, para esse espaço Bratke projetou janelas acionadas por 
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gravidade, promovendo grandes aberturas com vista para o jardim, aeração 

e insolação adequadas. Além disso, utilizou tijolo aparente na fachada e 

elementos vazados nas paredes externas da sala de reuniões e espera, 

trazendo um resultado harmônico ao conjunto. 

Por fim, vale ressaltar que nos anos de 1947/48 essa obra foi considerada 

uma das pioneiras pela série de experimentações de novos produtos recém 

lançados pela indústria e estimada internacionalmente como um projeto de 

destaque pela sua engenhosidade, equiparada ainda às residências do 

programa Case Study Houses. Por sua relevância na produção do arquiteto, 

foi um dos projetos selecionados para ser representado por meio da 

modelagem digital no Capítulo 5 - Modelagem tridimensional de 4 

residências. 

Figura 99 – Acesso ao ateliê. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 
1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 105). 

Figura 100 – Fachada do ateliê. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São 
Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 104). 

Figura 101 – Vista interna do ateliê. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São 
Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 104). 
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Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves 

Data: 1948. 

Endereço: Rua Sergipe, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): RESIDÊNCIA à Rua Sergipe (Residência Sr. 

Luiz Fernando Rodrigues Alves). In: ACRÓPOLE, São Paulo: junho de 1952, Ano 15, nº 

170, p. 51-53. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/170>. Acesso 

em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 102 – Fachada frontal. Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São 
Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Sergipe (Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 170, p. 51). Foto: Leon Liberman. 

Figura 103 – Detalhe cobertura do acesso principal à residência. Residência Sr. Luiz Fernando 
Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Sergipe (Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 170, p. 51). Foto: Leon Liberman. 

A residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves traz muitos aspectos 

importantes a serem destacados. Mesmo sem o desenho e as dimensões 

precisas do lote no qual foi implantado o projeto, verifica-se por meio da base 

consultada que a implantação é composta por duas edificações: a casa 
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posicionada à frente do terreno e o pavilhão para recreação ou automóveis 

posicionado aos fundos. 

Iniciando a análise pela fachada frontal da residência, pode-se destacar a 

solução plástica adotada que configura uma linguagem ainda não observada 

nos projetos anteriores. Bratke nessa obra mesclou múltiplas texturas por 

meio da utilização de elementos vazados nas paredes externas dos 

dormitórios, localizados no pavimento superior, e promoveu o contraste com 

a transparência dos vidros, que vedam o jardim de inverno do pavimento 

térreo, e com a textura mais branda da pintura sobre massa utilizada na 

parede externa da sala de estar. 

Na primeira imagem, na qual a residência é vista a partir da calçada, pode-se 

também perceber a composição harmônica entre o corpo edificado, o muro 

frontal, a floreira e o gradil quadriculado. Na segunda imagem, na qual 

destaca-se o acesso principal, nota-se ainda o cuidadoso desenho das 

almofadas da porta de entrada em madeira, a pérgola que marca o acesso e 

é sustentada pelo trecho de parede/pilar que também foi revestido em pedra 

e por fim, a textura do revestimento do piso e da lateral da rampa de acesso 

de veículos. 

Em relação às plantas, começando pelo pavimento térreo, nota-se 

primeiramente um elemento de destaque: o belo jardim de inverno. 

Ambiente que também se transformará em uma proposição utilizada em 

outros projetos adiante, principalmente naqueles produzidos durante a 

década de 1950. Seu fechamento em vidro, recuado em relação à estrutura, 

promovia completa transparência e leveza ao ambiente. 

Figura 104 – Vista escada/jardim de inverno. Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves, 
Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Sergipe (Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 170, p. 52). Foto: Leon Liberman. 

Observando a imagem acima, pode-se perceber, ao lado esquerdo, a leve 

divisória de madeira que delimitava o espaço da sala de jantar, ao centro, a 

escada que levava ao pavimento superior e, ao lado direito, uma vista parcial 

do jardim de inverno. 
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Figura 105 –Jardim de inverno visto a partir do exterior da residência. Residência Sr. Luiz 
Fernando Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948 

– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Sergipe (Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 170, p. 52). Foto: Leon Liberman. 

A distribuição dos ambientes internos à residência ocorreu por meio da 

seguinte organização: no pavimento térreo, um primeiro conjunto de 

espaços agrupados e voltados para a fachada frontal e composto pela sala de 

estar, escritório e pelo jardim de inverno, tendo este aberturas também 

voltadas para fachada lateral direita e para os fundos, local onde foi 

posicionada a escada principal de acesso ao pavimento superior. A partir de 

um hall central, tinha-se a ligação com o segundo conjunto de espaços 

conformado pela sala de jantar, lavabo, copa e cozinha, além de uma 

modesta escada de acesso ao pavimento superior. Esses ambientes 

voltavam-se para o centro da casa e para as fachadas posterior e lateral 

esquerda. Por fim, tinha-se ao fundo da residência a área de serviço, o 

dormitório de serviço, o banheiro para os funcionários e o carport. 

Figura 106 – Pavilhão para recreação ou automóveis. Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues 
Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Sergipe (Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 170, p. 52). Foto: Leon Liberman. 
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Ainda no pavimento térreo, conforme citado anteriormente, aos fundos do 

lote foi posicionado o pavilhão para recreação ou automóveis que foi 

proposto como um espaço flexível, destinado aos eventos de família e/ou 

abrigo de autos. 

Com os elementos vazados representando o maior destaque da composição, 

este espaço possuía características plásticas admiráveis representadas pela 

ênfase dada ao volume da caixa d’água, pelo telhado apoiado sobre uma bela 

estrutura de madeira e pelo beiral conformado por peças diferenciadas. 

Nessa edificação, os cobogós assumiam de fato a função de dispositivos 

bioclimáticos além de representarem um elemento estético.  

Encerrando a análise da residência, no pavimento superior foram alocados 

três dormitórios, um estar íntimo acompanhado de uma pequena varanda e 

dois banheiros, sendo um deles apoiado por mais um ambiente: o vestiário, 

que não havia aparecido nos projetos anteriormente analisados, mas que 

estará presente em outras obras apresentadas adiante. 
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Residência L.N. 

Data: 1949. 

Endereço: Ilha Porchat, Santos (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): RESIDÊNCIA L.N. - Ilha Porchat. In: 

ACRÓPOLE, São Paulo: janeiro de 1952, Ano 14, nº 165, p. 309-311. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/165>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 107 – Perspectiva representando a fachada frontal. Residência L.N., Ilha Porchat, 
Santos, 1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA L.N. - Ilha Porchat. In: ACRÓPOLE (1952, nº 165, p. 310).  

Encerrando os projetos selecionados dentro do período compreendido entre 

o final da década de 1930 e a década de 1940, a residência L.N. se destaca, 

primeiramente, pelo partido da implantação no qual Bratke considerou como 

fundamental condicionante a acentuada topografia do terreno.  

Figura 108 – Maquete representando a fachada frontal. Residência L.N., Ilha Porchat, Santos, 
1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA L.N. - Ilha Porchat. In: ACRÓPOLE (1952, nº 165, p. 309).  

A construção foi concebida em dois pavimentos e o acesso à casa, a partir da 

rua, se dava pelo pavimento superior e pela fachada posterior. Nela foram 

localizados os acessos destinados aos pedestres (social e de serviço) e aos 

veículos. O arquiteto ainda previu duas escadas, ambas localizadas nas 

laterais do terreno, por meio das quais se conseguia chegar diretamente à 

porção mais baixa do lote. A escada, posicionada ao lado direito, levava ao 
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terraço com churrasqueira e a outra, posicionada ao lado esquerdo, levava à 

piscina e ao acesso secundário para a sala de estar localizada no pavimento 

térreo. 

Figura 109 – Perspectiva representando a fachada posterior. Residência L.N., Ilha Porchat, 
Santos, 1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA L.N. - Ilha Porchat. In: ACRÓPOLE (1952, nº 165, p. 310).  

Iniciando a análise das plantas pelo pavimento superior, ao se entrar na 

residência pelo acesso social, primeiramente, tinha-se um hall. Ao lado 

esquerdo do mesmo foi posicionada a escada social por meio da qual 

chegava-se ao pavimento térreo, já ao lado direito, localizava-se uma porta 

que levava à área íntima, representada pelo conjunto de dormitórios. Nesta 

área foram previstos dois dormitórios de solteiro, servidos por um banheiro 

conformado no sistema de peças separadas, e uma suíte para o casal. 

Ressalta-se que a suíte representa um item do programa que não havia 

aparecido em nenhum dos exemplares anteriormente analisados. Além 

disso, os três dormitórios abriam-se para um amplo terraço que se ligava por 

meio de uma porta lateral à sala de estar.  

Retornando ao hall social, a partir do mesmo também se acessava a sala de 

estar e a sala de jantar. Por meio da sala de jantar chegava-se ao louceiro, à 

copa e à cozinha, sendo dada a possibilidade de se adentrar nesses três 

ambientes diretamente pelos dois acessos de serviço posicionados na 

fachada posterior. 

Figura 110 – Maquete representando a fachada posterior. Residência L.N., Ilha Porchat, 
Santos, 1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA L.N. - Ilha Porchat. In: ACRÓPOLE (1952, nº 165, p. 310).  
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Passando para o pavimento térreo, neste foi posicionado, ao centro da 

residência, a segunda sala de estar prevista no projeto, onde também havia 

um bar e uma adega. Ao lado direito, estavam as áreas de lazer representadas 

pelo grande terraço coberto onde localizavam-se a churrasqueira, os 

vestiários da piscina e um belo espelho d’água. O acesso à piscina se dava por 

meio de uma escada com poucos degraus e estrategicamente conformada 

pelo desnível do terreno. 

Ainda nesse pavimento, ao lado esquerdo da sala de estar, ficavam os 

dormitórios de serviço, o banheiro dos funcionários, a despensa, a área de 

serviço (que não mais se limitava à um tanque) e ainda um espaço onde foi 

prevista a instalação da central de ar condicionado. Ressalta-se que ao final 

da década de 1940, era raríssima a presença de equipamentos de ar 

condicionado nas residências, o que demonstra esse item como passível de 

apreciação no projeto. 

Destacam-se também o telhado em “v” ou “borboleta” munido de grandes 

beirais, corretamente previstos para um projeto localizado no litoral, e ainda 

o domus, projetado no pavimento superior, por meio do qual se ventilava e 

iluminava os banheiros. 

No campo de experimentações, representando os itens que não haviam sido 

propostos nos projetos anteriores, além do domus, destaca-se o uso dos 

pilotis no pavimento térreo e as linhas curvas presentes nos muros de pedras 

que adornavam a piscina e o espelho d’água, tendo também estes dois 

elementos o formato curvilíneo.  
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3.2 A década de 1950  

Residência e Estúdio do arquiteto 

Data: 1950/1951. 

Endereço: Avenida Morumbi, nº 3008, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 36, 106-119). 

PAVILHÃO Estúdio. In: ACRÓPOLE, São Paulo: dezembro de 1954, Ano 17, nº 195, p. 

130-132. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/195>. Acesso 

em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 111 – Fachada frontal da residência. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, 
nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 111). 

Acredita-se que não haveria melhor opção para começar as análises dos 

exemplares projetados durante a década de 1950, que não fosse pelo estudo 

da residência e estúdio do arquiteto no Morumbi. Considerada por Camargo 

(1995, p. 95; 2000, p. 107), Segawa e Dourado (2012, p. 110) como “a 

cristalização de uma ideia resultante de um interminável processo de 

elaboração” e como um “ponto de inflexão” na trajetória do arquiteto, essa 

obra é estimada até hoje como uma das mais primorosas de Bratke. 

Segundo o estudo analítico realizado pelos pesquisadores anteriormente 

citados, entende-se essa obra como um marco na trajetória profissional do 

arquiteto que teria de fato assinalado o início de sua produção arquitetônica 

reconhecida como legitimamente moderna. Sendo assim, neste item serão 

apontadas as questões mais relevantes e que justificam os argumentos que 

promovem esse projeto à um exemplar tão importante. 

Iniciando o estudo proposto, pondera-se nessa obra uma fundamental 

questão, também anteriormente citada na análise do projeto da residência e 

ateliê do arquiteto na rua Avanhandava (1947/48), que é o fato de que ao 

projetar para si mesmo, o arquiteto lida com a real possibilidade de expandir 

seu campo de experimentações. Mantendo-se distante das preocupações 

que giram em torno das exigências extravagantes dos clientes, ele consegue 

centrar-se naquilo que elege como sendo de fato a síntese de seus ideais, em 

suas convicções e nos conhecimentos adquiridos anteriormente. A partir 
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disso, Bratke propôs importantes questões, expostas em sua plenitude nesse 

projeto, e que continuaram sendo aprimoradas em outros exemplares ao 

longo de sua trajetória. 

Começando a análise pelo terreno, ressalta-se sua magnitude conformada 

pelos quase 180.000 m² de área total e 140.000 m² de área livre que 

promoveram grande liberdade à projetação. Dall’Alba (2017), que também 

estudou a residência em sua dissertação de Mestrado, descreve as 

características desse grande lote pontuando:   

A norte, o grande terreno fazia divisa com a propriedade 

de Oscar Americano, limitando-se a leste pela Avenida 

Morumbi, a oeste pela “Rua A” (atual Joaquim Cândido de 

Azevedo Marques) e a sul pela “Rua B” (atual Dom Paulo 

Pedrosa). Com uma topografia levemente íngreme, seu 

perfil sobe 10 m a partir da Avenida Morumbi, passando 

da cota 800 a 810, e caindo em direção às extremidades 

leste e sul (...). Por suas vastas dimensões e ausência de 

um entorno consolidado, que ainda o caracterizavam mais 

enquanto chácara rural do que propriamente um lote 

(sub)urbano, oferecia liberdade total de implantação à 

residência, sem impor condicionantes, exceto as naturais, 

à concepção do projeto. (DALL'ALBA, 2017, p. 108) 

Partindo desse condicionante, Bratke implantou a residência no ponto mais 

alto do terreno. O acesso de pedestres e veículos se dava a partir da Avenida 

Morumbi e, ao percorrer um extenso trajeto até chegar à residência, dada a 

distância de aproximadamente 50 m entre a casa e o passeio, ao longo do 

percurso, a medida em que o volume edificado ia se revelando, tinha-se a 

impressão de que a mesma “pousava levemente” sobre o solo.  

Figura 112 – Fachada posterior da residência. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 110). 

Ponderando essa questão, atesta-se que o partido arquitetônico levou em 

consideração a adequação do projeto ao solo existente, sem que fossem 

necessárias significativas movimentações de terra. 
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Segundo Camargo (1995, p. 95), Bratke “enriqueceu a vegetação natural, 

plantando várias árvores com copas altas para que não prejudicassem a vista” 

ainda que o terreno originalmente contasse com grande porção de vegetação 

frondosa e nativa. 

Quanto ao programa de necessidades, ao iniciar a “leitura” do projeto pelo 

pavimento inferior, acessando o mesmo a partir da garagem6, chegava-se 

primeiramente à uma varanda coberta na qual foi configurado um espaço 

destinado ao descanso e lazer da família, notando-se na planta a previsão de 

uma mesa de ping-pong. Seguindo a partir da varanda, tinha-se uma escada 

social por meio da qual se chegava ao pavimento térreo e ainda o acesso à 

área de serviço, ambiente que também se comunicava diretamente com o 

outro pavimento por meio de uma escada. 

Recordando o conceito da residência binuclear desenvolvido por Marcel 

Breuer, anteriormente abordado nesta pesquisa, no qual ele coloca como 

condição sine qua non as áreas de estar e de repouso estarem enfaticamente 

separadas uma da outra, ao analisar o pavimento térreo da residência do 

Morumbi, nota-se grande semelhança entre a organização dos espaços 

proposta por Bratke e as questões colocadas por Breuer. Ressalta-se, 

entretanto, que esse paralelo foi feito anteriormente por Camargo (2000, p. 

                                                             
6 A garagem foi concebida como um anexo localizado no mesmo nível do pavimento inferior que se 

ligava à residência por meio de uma marquise de madeira estendida a partir de sua cobertura. 

107) em sua tese de Doutorado e que a pesquisadora que vos escreve 

somente reitera a afirmação. 

O pavimento térreo foi organizado em três blocos: ao lado direito, o setor 

íntimo conformado pelos dormitórios, ao centro, o setor social composto 

pelo amplo espaço de estar, sala de jantar e pelo escritório e, por fim, ao lado 

direito, o setor de serviços onde estava localizada a copa, a cozinha, o 

dormitório de serviço e o banheiro dos funcionários.  

Figura 113 – Vista da escada social que liga o pavimento inferior ao térreo, a partir da 
marquise estendida da garagem. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, 

São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 116). 
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Quanto às questões tectônicas, Bratke reuniu nessa obra grande parte das 

experimentações realizadas em projetos anteriores, avançando muito nas 

questões pertinentes ao uso de novos materiais e novas tecnologias. 

No interior da residência, com exceção às vedações feitas por paredes 

hidráulicas, a separação entre os cômodos se dava por meio da utilização de 

painéis móveis, leves e confeccionados por chapas de madeira compensada 

com interior preenchido por isolante acústico. Aliada à essa proposição, 

Bratke também utilizou armários e estantes de madeira como divisória de 

ambientes, criando a possibilidade de reconfiguração dos mesmos se achasse 

necessário. Solução previamente observada no projeto da residência e ateliê 

do arquiteto na Rua Avanhandava (1947/48). 

Além dessa proposição engenhosa, o arquiteto foi além nesse projeto quanto 

a flexibilidade dos espaços, conforme afirma Segawa: 

Semelhante preocupação de maleabilidade estava 

presente na área de serviços. Separando a copa da 

cozinha, Bratke inventou uma bancada móvel com pias 

para lavagem de alimentos e utensílios, ligadas à rede de 

esgotos através de dutos flexíveis. Conforme 

necessidades, deslocava-se o conjunto, alterava-se a 

proporção de área entre a copa e cozinha. (SEGAWA e 

DOURADO, 2012, p. 109) 

Figura 114 – Destaque lareira da sala de estar. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 106). 

Quanto ao sistema estrutural, Bratke propôs nessa obra a utilização de pilares 

em concreto armado, organizados por meio de uma precisa malha, que 

possuía dimensões variáveis por conta da distribuição dos espaços internos à 

residência. Fato que vem reforçar a questão defendida pelo arquiteto de que 
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“a casa deveria se adaptar ao usuário e não o contrário” (CAMARGO, 2000, 

p. 96), ou seja, para Bratke a ordem estabelecida por uma estrutura modular 

tornava-se legítima a partir do momento que essa solução possuía como 

resultante espaços adequados aos usuários e, nesse sentido, as variações das 

dimensões do módulo sempre seriam justificáveis. Ressalta-se ainda que a 

proposição da malha não havia sido constatada em nenhuma das obras 

anteriormente analisadas, demonstrando uma importante questão que se 

repetirá em projetos posteriores. Além disso, por meio desta nota-se a 

indiscutível referência aos fundamentos da Arquitetura Moderna.  

Para o piso e cobertura da residência Bratke empregou a laje plana em 

concreto armado, incorporando por meio dessa solução mais uma questão 

intrínseca ao Modernismo. Frisa-se que esta obra foi a primeira na qual o 

arquiteto utilizou o sistema, o aprimorando a cada nova experimentação 

posterior. 

Quanto aos revestimentos externos, o harmônico resultado estético foi 

obtido por meio da coerente composição entre cheios e vazios, saliências e 

reentrâncias e pela cuidadosa mescla entre materiais de diferentes texturas, 

destacando-se entre eles o tijolo aparente, os elementos vazados e o vidro. 

Anos mais tarde, Bratke construiu o estúdio neste mesmo terreno, o 

implantando à cerca de 20 m da residência. Essa edificação abrigava seu 

ateliê, um agradável terraço e um espaço destinado à hospedagem de 

convidados, contando com um dormitório e um banheiro. 

Figura 115 – Destaque fachada mostrando chegada da marquise estendida da garagem. 
Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 115). 

Representando soluções inovadoras para época, o arquiteto propôs um 

volume, assim como a residência, marcado pela horizontalidade e resolvido 

por pilares organizados a partir de uma malha. 
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Figura 116 – Vista frontal e lateral do estúdio. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 118). 

A fachada frontal era marcada por cinco pilares de madeira aparentes, pela 

varanda formada pela projeção da cobertura e pela mescla de diferentes 

materiais de revestimento, entre eles, tijolos do tipo maciço e do tipo furado 

aparentes, ripado em madeira que conformava as venezianas e ainda dois 

painéis opacos, sendo um deles deslizante e correspondente à porta de 

acesso.  

Para se chegar à varanda, percorria-se um deck de madeira elevado e 

adornado por um belo espelho d’água. A solução da cobertura destacava-se 

pela proposição de um sistema inovador, de rápida montagem e custo 

reduzido: placas de madeira compensada, tratadas com isolante 

termoacústico, impermeabilizadas por feltros asfálticos e apoiadas sobre 

esbeltas vigas de madeira com pouco distanciamento entre as peças. 

Figura 117 – Detalhe varanda do estúdio. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, nº 
3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 119). 
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Bratke dominava o assunto referente à aplicação de feltros asfálticos na 

execução de coberturas planas ou levemente inclinadas, demonstrando seu 

conhecimento por meio do artigo Novos elementos para telhados publicado 

na revista Acrópole (In: ACRÓPOLE, São Paulo: dezembro de 1954, Ano 17, nº 

195, p. 130-132). 

Figura 118 – Detalhe sistema de cobertura do estúdio. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 36). 

Por fim, internamente ao estúdio, foi empregado acetato de polivinil nos 

pisos e nas paredes nas quais estavam localizadas as instalações 

hidrosanitárias, e utilizadas leves divisórias de madeira na delimitação do 

espaço destinado aos hóspedes. 

Por sua importância indiscutível, assim como a residência e ateliê do 

arquiteto na rua Avanhandava (1947/48), este também foi um dos projetos 

selecionados para ser representado por meio da modelagem digital no 

Capítulo 5 - Modelagem tridimensional de 4 residências. 
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Residência Oscar Americano 

Data: 1950/1952. 

Endereço: Avenida Morumbi, nº 3200, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 120-131). 

RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE, São Paulo: 

agosto de 1957, Ano 19, nº 226, p. 358-362. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/226>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

PUIG, R. G. (2011, p. 27-48) 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 119 – Fachada frontal (leste). Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São 
Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 358). Foto: Leon Liberman.  

Com projeto elaborado logo após a notável residência e estúdio do arquiteto 

no Morumbi (1950/51), esta casa representa um dos poucos exemplares de 

Bratke que não foi demolido ou completamente descaracterizado e, que 

apesar de ter passado por adaptações necessárias, entre os anos de 1974 e 

1980, para que se transformasse na sede da Fundação Maria Luisa e Oscar 

Americano, ainda mantém importantes características do projeto original. 

Como o objetivo dessa dissertação é focar na produção original de Bratke, 

não se colocarão as questões referentes à adaptação do edifício, ou ao seu 

estado atual, recomendando para o entendimento da questão, o trabalho da 

pesquisadora Renata Guimarães Puig: A Arquitetura de Museus-Casas em São 

Paulo (1980-2010). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU-USP), 2011. Dissertação de Mestrado. 

Conforme já citado, ao final da década de 1940 a cidade de São Paulo passava 

por transformações profundas e o bairro do Morumbi, ocupado por chácaras 

e grandes fazendas, começava a ser loteado. Nessa ocasião, grandes glebas 

foram adquiridas por empreendedores, entre eles o próprio Bratke e seu 

amigo de longa data Oscar Americano. 

Ressalta-se primeiramente que a grandiosidade desse projeto não se 

restringe à importância das edificações em destaque, mas refere-se ao 

conjunto arquitetônico-paisagístico que ele representa.  
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Na ocasião, Maria Luisa Ferraz Americano de Caldas e Oscar Americano de 

Caldas Filho formavam um casal que dispunha de amplos recursos financeiros 

e que foram aplicados nessa grande obra que envolveu, além de Bratke, o 

trabalho do renomado paisagista Otavio Augusto Teixeira Mendes (1907-

1988), a arte de Lívio Abramo (1903-1993) e de Karl Plattner (1919-1986). 

Segundo a pesquisadora Cássia Mariano (2005), no momento da contratação 

de Bratke, o parque privado conformado pelo trabalho de Otavio Mendes, já 

estava em execução. Em sua publicação ela também aborda que a relação em 

detalhes entre o arquiteto e o paisagista  não pôde ser levantada com 

precisão, ou seja, não é possível comprovar se houve ou não parceria 

estabelecida entre os dois profissionais durante a execução da residência e 

do pavilhão do lazer, mesmo com a constatação de que as edificações 

projetadas por Bratke estabeleceram uma relação harmônica  com o projeto 

paisagístico de Mendes. (MARIANO, 2005 apud DALL’ALBA, 2017, p. 129-130) 

Segundo Dall’Alba:  

Mendes setorizou os jardins em 10 zonas paisagísticas, 

organizadas em uma composição assimétrica que tirava 

partido de eixos visuais para criar unidades espaciais 

autônomas entre si. Ao longo desses dois setores, foram 

plantadas mais de 25.000 árvores de espécies variadas, 

sobretudo tipos autóctones característicos da Mata 

Atlântica brasileira, como forma de conferir identidade e 

ambiência própria ao entorno tratado. (DALL'ALBA, 2017, 

p. 130) 

A área do parque (preservada até os dias atuais) corresponde a cerca de 

75.000 m², sendo o terreno da propriedade delimitado, a oeste, pela avenida 

Morumbi, a norte, pelo encontro entre avenida Morumbi e a rua Joaquim 

Cândido de Azevedo Marques, a leste, pela extensão da rua Joaquim Cândido 

de Azevedo Marques e, a sul, pelo terreno que Bratke construiu sua 

residência e estúdio no Morumbi. O lote também é marcado pelo desnível de 

aproximadamente cinquenta metros entre o ponto mais alto e o mais baixo, 

mas que não era percebido como íngreme devido a grande extensão do 

terreno. 

O partido de implantação se assemelha ao adotado na residência do 

arquiteto, sendo que nessa obra, a casa também foi implantada em um dos 

pontos mais elevados do terreno, “pousando levemente” sobre o mesmo, 

sem que houvesse necessidade de significativa movimentação de terra. 

O extenso programa de necessidades foi resolvido em dois pavimentos. O 

acesso principal à residência ocorria pelo pavimento térreo que, conforme as 

duas imagens a seguir, destacava-se pelo belo trabalho de Lívio Abramo, 

denominado Foz do rio Amazonas: uma obra em mosaico português 

executada em grande extensão do piso. 
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Figura 120 – Obra de Lívio Abramo (Foz do rio Amazonas) que marca o acesso principal à 
residência. Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 127). 

Figura 121 – Vista do acesso ao salão de jogos, a partir da varanda, com destaque para a 
obra de Lívio Abramo. Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 126). 

Ao acessar o pavimento térreo pela varanda, tinha-se ao centro o pátio 

conformado por um jardim interno. A direita, o estar íntimo, e a esquerda, o 

salão de jogos localizado próximo a uma porta de acesso que levava à adega, 

à central de ar condicionado e à uma pequena escada que se comunicava 

com o pavimento superior. Apesar da lavanderia, dos dois dormitórios de 

serviço e do banheiro de funcionários estarem posicionados justapostos ao 

salão de jogos, não havia comunicação entre esses dois setores, sendo que o 
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acesso de funcionários aos seus aposentos era realizado por meio de uma 

entrada de serviço posicionada na fachada lateral direita. 

Percorrendo o estar íntimo, também se tinha acesso a mais uma escada, que 

se destinava a levar a família ao setor mais reservado da residência, 

conformado pelos dormitórios e localizado no pavimento superior. Ainda no 

térreo, justaposto ao estar íntimo, tinha-se a sala de estudo das crianças, em 

seguida a governança e alguns ambientes de apoio, como rouparia, lavabo, 

etc. 

Figura 122 – Fachada posterior (oeste). Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, 
São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 360). Foto: Leon Liberman.  

Finalizando a “leitura” das plantas, chegando-se ao pavimento superior por 

uma escada localizada na fachada posterior da residência, tinha-se à frente 

da mesma uma passarela por meio da qual se acessava o hall de entrada e, a 

partir deste, duas salas de estar, uma mais modesta voltada para os fundos e 

outra, principal, que se abria para a frente da residência e era adornada pelo 

imponente terraço que representava um elemento de destaque na estética 

da fachada. 

Ao lado esquerdo do estar principal, localizava-se a sala de jantar, em 

continuidade, o lavabo, a sala de almoço, copa e cozinha. Nesse núcleo de 

serviços também chegavam as duas escadas procedentes do pavimento 

térreo, uma delas localizada ao lado da adega e a outra próxima à lavanderia 

e aos aposentos dos funcionários. 

Por fim, voltando ao estar principal, ao lado direito do mesmo foi posicionado 

um acesso à ala dos dormitórios composta por quatro suítes, acrescidas de 

mais um quarto, que era servido pelo banheiro organizado por meio do 

sistema de peças separadas. Próximo a este, ainda se localizavam um quarto 

de vestir, uma rouparia e a chegada da escada que ligava esse setor ao espaço 

onde estavam a sala de estudos das crianças e o estar íntimo no pavimento 

térreo, descritos anteriormente. 

Além do primor constatado na distribuição do programa, essa residência 

também se destacava pela qualidade do mobiliário disposto cuidadosamente 

em seus ambientes. Projetado pelo Estúdio Branco e Preto, empresa fundada 

na década de 1950, pelos arquitetos Carlos Millan (1927-1964), Roberto 

Aflalo (1926-1992), Plínio Croce (1921-1984), Chen Y Hwa (?-?), Miguel Forte 
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(1915-2000) e Jacob Ruchti (1917-1974), que representou um marco na 

história do mobiliário paulista. Para a casa foram escolhidas peças 

geométricas que valorizaram o caráter ortogonal do conjunto e destacaram 

a transparência e a mescla de texturas presentes na obra. 

Figura 123 – Vista sala de estar principal com destaque para mobiliário projetado pelo 
Estúdio Branco e Preto. Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 

– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 361). Foto: Leon Liberman.  

Quanto ao sistema estrutural, Bratke propôs também nessa obra a utilização 

de pilares em concreto armado, organizados por meio de uma precisa malha, 

que novamente possuía dimensões variáveis por conta da distribuição dos 

espaços da casa. A principal diferença na organização do programa, se 

comparada ao projeto de sua residência no Morumbi, é justamente a 

disposição dos ambientes, organizados também em setores, mas que além 

das atividades encerradas em si mesmas considerava a relação com o pátio 

interno proposto. O olhar para dentro era tão valorizado quanto as vistas 

direcionadas à paisagem circundante. Além disso, nota-se uma grande 

quantidade de pilares aparentes que pontuavam a fachada e davam ritmo ao 

conjunto. 

Para o piso e cobertura da residência Bratke empregou novamente a laje 

plana em concreto armado, reforçando também por meio dessa solução sua 

referência às características pertinentes ao movimento da Arquitetura 

Moderna.  

O arquiteto manteve a harmonia estética nas fachadas utilizando sua 

habilidade de mesclar diversos tipos de materiais, controlando os contrastes 

estabelecidos entre opacidade e transparência, saliências e reentrâncias, 

cheios e vazios. Nesse projeto, nota-se o papel fundamental da estrutura 

aparente como delimitadora de panos diversos expressos nas fachadas, que 

receberam o cuidadoso tratamento a partir da aplicação de múltiplos 

revestimentos, diferenciados entre si, mas compostos com destreza.  

Além da residência, Bratke também foi contratado por Oscar Americano para 

projetar um agradável espaço destinado às atividades esportivas e ao lazer 
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da família. Esse conjunto englobava uma quadra de esportes, uma piscina e 

um pavilhão, que incluía uma extensa varanda, um bar com churrasqueira e 

vestiários. A implantação destes elementos ocorreu em uma porção do 

terreno, localizada próxima à avenida Morumbi, e elevada aproximadamente 

cinco metros em relação ao nível no qual foi implantada a residência. 

Figura 124 – Fachada lateral (norte). Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São 
Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 358). Foto: Leon Liberman.  

Figura 125 – Detalhe da fachada posterior (oeste) mostrando o terraço do quarto de vestir. 
Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 360). Foto: Leon Liberman.  

Quanto à materialidade e linguagem arquitetônica do pavilhão do lazer, o 

arquiteto adotou solução similar à anteriormente observada no projeto da 

residência, fazendo adaptações necessárias à conformação de um espaço 

mais modesto, mas mantendo a linguagem harmônica e soluções que 

“conversavam” com a estética da casa. 
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Figura 126 – Planta que demonstra o pavilhão do lazer e a piscina. Residência Oscar 
Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 362).  

Figura 127 – Vista do pavilhão do lazer. Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, 
São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 362). Foto: Leon Liberman. 

Figura 128 – Vista da piscina. Residência Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 
1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência Oscar Americano). In: ACRÓPOLE (1957, nº 226, 
p. 362). Foto: Leon Liberman. 

A construção foi resolvida em um único volume no qual a horizontalidade e a 

leveza foram acentuadas pela estrutura aparente, pela esbeltez da laje de 

cobertura apoiada diretamente sobre os pilares de seção circular e pela laje 

de piso ligeiramente elevada em relação ao solo. 
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Por meio de dois acessos possíveis, ao lado direito, os usuários tinham a 

opção de chegar à construção através de um caminho que levava 

diretamente à varanda, ou ao lado esquerdo, por um pátio aberto gerado a 

partir do destaque dado à uma frondosa árvore existente, que foi valorizada 

pelo rasgo proposto na laje de cobertura nesse trecho. 

Adentrando o pavilhão, o conjunto de vestiários foi preservado do olhar 

direto dos usuários por meio de uma parede curva que se destacava no 

ambiente da varanda e do bar. Para valorizar ainda mais este elemento, foi 

aplicado como revestimento um painel de pastilhas executado pelo talentoso 

pintor e desenhista italiano, Karl Plattner. 

Encerrando os aspectos referentes ao projeto, por fim conclui-se que o 

pavilhão reforça, ainda mais, as importantes questões abordadas 

anteriormente na residência, destacando a solução do pátio, perfeitamente 

integrado à edificação, os pilares aparentes que davam ritmo ao conjunto, o 

partido de implantação no qual a construção parecia “pousar levemente” 

sobre o solo e ainda a integração entre arte e arquitetura, demonstrada na 

residência pelo belíssimo trabalho de Lívio Abramo e aqui pela arte de 

Plattner. 

 

 

Figura 129 – Painel de Karl Plattner. Pavilhão do Lazer.  Residência Oscar Americano, Av. 
Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: PUIG, R. G. (2011, p. 36). 
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Residência Gilberto Ferreira 

Data: 1951. 

Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): RESIDÊNCIA à Rua Gabriel Monteiro da 

Silva (Residência Gilberto Ferreira). In: ACRÓPOLE, São Paulo: setembro de 1952, 

Ano 15, nº 173, p. 174-176. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/173>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 130 – Perspectiva desenhada por Bratke. Residência Gilberto Ferreira, Rua Gabriel 
Monteiro da Silva, São Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Gabriel Monteiro da Silva (Residência Gilberto Ferreira). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 173, p. 174).  

A partir da primeira imagem, que ilustra o projeto da residência Gilberto 

Ferreira, pode-se perceber um elemento proeminente e fundamental à 

“leitura” dessa obra: a cobertura da garagem e do acesso principal que 

representa o elemento de maior destaque da fachada frontal. 

Retomando o conceito da cobertura em “v”, utilizada anteriormente no 

projeto da primeira residência do arquiteto na rua Avanhandava (1947/48) e 

na residência L.N. (Ilha Porchat, 1949), a solução reaparece nesta obra como 

uma laje esbelta e estruturada, ao lado direito, pelo muro de divisa do 

terreno, ao centro, apoiada sobre dois pilares e, ao lado esquerdo, na 

extremidade posterior, engastada na parede da casa, e na extremidade 

frontal, apoiada sobre um pilar. 

Figura 131 – Fachada frontal. Residência Gilberto Ferreira, Rua Gabriel Monteiro da Silva, São 
Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Gabriel Monteiro da Silva (Residência Gilberto Ferreira). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 173, p. 175). Foto: Ernesto Mandowsky. 
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Além da estética harmônica, essa cobertura ainda contava com um trecho, 

parcialmente vazado, configurado como um pergolado sobre o caminho que 

levava ao principal acesso da residência. 

Figura 132 – Detalhe cobertura garagem. Residência Gilberto Ferreira, Rua Gabriel Monteiro 
da Silva, São Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Gabriel Monteiro da Silva (Residência Gilberto Ferreira). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 173, p. 175). Foto: Ernesto Mandowsky. 

Marcando o acesso principal à casa também foi previsto um pátio, 

conformado por um jardim, solução semelhante à utilizada anteriormente na 

residência e estúdio do arquiteto no Morumbi (1950/51) e que se repetirá 

em outras obras projetadas posteriormente. 

Figura 133 – Trecho pátio dos fundos. Residência Gilberto Ferreira, Rua Gabriel Monteiro da 
Silva, São Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Gabriel Monteiro da Silva (Residência Gilberto Ferreira). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 173, p. 175). Foto: Ernesto Mandowsky. 

Começando a análise das plantas pelo pavimento térreo, observa-se a 

organização do programa por meio de soluções já adotadas em projetos da 

década de 1940, nas quais as áreas sociais foram posicionadas voltadas para 

o fundo do lote, abrindo-se para um pátio. Além disso, verifica-se uma 

questão interessante de ser observada: o retorno da edícula. Sem abrigar a 

garagem como nos projetos datados da década de 1930, neste caso sendo 
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ela posicionada à frente da residência, a edícula abrigava a área de serviço, 

um sanitário e dois dormitórios destinados aos funcionários.  

Conforme já pôde ser atestado pelo estudo da obra de Bratke, para ele 

nenhuma decisão projetual era aleatória, sendo assim, acredita-se ser bem 

provável que a edícula tenha sido adotada nessa casa por conta do formato 

do terreno, estreito e longilíneo. No entendimento da pesquisadora que vos 

escreve, considera-se que não havia melhor solução a ser adotada que não 

fosse posicionar o setor de serviços na parte posterior do lote, pois é nítido a 

prioridade dada ao setor social, visando o bem-estar da família, questão 

sempre almejada por Bratke. 

No pavimento superior foram posicionados três dormitórios, servidos por 

dois banheiros. O quarto principal, certamente destinado ao casal, ainda 

contava com um quarto de vestir e o acesso à um grande terraço. 

Não há informações sobre o sistema construtivo utilizado, ou sobre o sistema 

de cobertura da residência, acreditando ser imprudente concluir essas 

questões somente pela análise de imagens que não mostram os itens em 

detalhe. 

O mobiliário segue a linha moderna, geométrica e industrial, reforçando a 

preferência de Bratke por esse tipo de mobília, conforme já constatado 

anteriormente no projeto de sua própria casa no Morumbi e na residência 

Oscar Americano. 

Por fim, destaca-se o cuidadoso tratamento das fachadas, marcadas pela 

recorrência da utilização de elementos vazados que contrastavam com as 

superfícies envidraçadas e opacas. Especificamente na fachada frontal, 

destaca-se uma solução ainda não observada em projetos anteriores, que é 

a estreita caixilharia que ocupava toda a extensão da fachada (janela em fita). 

Figura 134 – Vista escritório. Residência Gilberto Ferreira, Rua Gabriel Monteiro da Silva, São 
Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Gabriel Monteiro da Silva (Residência Gilberto Ferreira). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 173, p. 176). Foto: Ernesto Mandowsky. 
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Figura 135 – Detalhe banheiro principal do pavimento superior. Residência Gilberto Ferreira, 
Rua Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA à Rua Gabriel Monteiro da Silva (Residência Gilberto Ferreira). In: 
ACRÓPOLE (1952, nº 173, p. 176). Foto: Ernesto Mandowsky. 
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Residência F.C. 

Data: 1952. 

Endereço: Avenida Morumbi, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): RESIDÊNCIA F.C. In: ACRÓPOLE, São 

Paulo: julho de 1952, Ano 15, nº 171, p. 109. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/171>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 136 – Desenho feito por Bratke mostrando a fachada principal da residência  
(fachada lateral esquerda pela posição em que foram desenhadas as plantas).  

Residência F.C., Av. Morumbi, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA F.C. In: ACRÓPOLE (1952, nº 171, p. 109).  

 

Tomando por base a publicação da residência F.C. na Revista Acrópole (1952, 

nº 171, p. 109), na qual foram somente disponibilizados as plantas e o 

desenho da fachada (Figura 136), houve em um primeiro momento a dúvida 

de que se realmente a análise da mesma era pertinente à pesquisa. 

Entretanto, reforçando o principal objetivo da dissertação que é discutir as 

relações e “proposições-chave” contidas na obra de Bratke, utilizando a 

análise gráfica como ferramenta para obtenção de resultados, chegou-se à 

conclusão de que, apesar da pouca quantidade de material disponível, ela 

apresenta uma questão importante e que não havia sido verificada nos 

projetos anteriormente analisados: a proposição do meio nível. 

Considerando o acesso principal à residência pelo pavimento térreo e a partir 

do hall social tinha-se, ao lado esquerdo, o acesso à sala de estar e jantar, à 

frente, o acesso ao lavabo, à cozinha e à escada que levava à garagem, e por 

fim, ao lado direito, uma escada que sobe meio nível e levava ao setor íntimo 

da residência, conformado por dois dormitórios e dois banheiros. Abrindo um 

parêntese sobre os dormitórios, se coloca que durante a pesquisa dos 

projetos, devido à localização das residências muitas vezes terem sido 

disponibilizadas sem dados precisos, raramente pôde-se verificar as 

informações referentes à orientação solar. Contudo, justamente no caso 

deste projeto foi atestado, por meio da indicação nas plantas, que as janelas 

de ambos os quartos foram voltadas para o Norte. 
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A questão de se utilizar o meio nível na configuração dos espaços, é 

entendida como uma proposição que só veio reforçar a grande habilidade 

que Bratke possuía de tirar partido da topografia do terreno, criando 

soluções arquitetônicas sempre pertinentes ao melhor aproveitamento do 

mesmo.  

Finalizando a questão da distribuição do programa, se coloca que no 

pavimento inferior foram posicionados a garagem, a área de serviços e dois 

dormitórios servidos por um banheiro destinado aos funcionários. Este 

pavimento era acessado por meio da escada localizada no térreo (ao lado do 

lavabo), descendo-se meio nível, ou ainda por uma escada externa à 

residência localizada próxima à cozinha. 

Neste projeto a cobertura repete a solução do telhado em “v”, com um 

trecho aberto, emoldurando o espaço destinado ao jardim que marca o 

acesso principal à residência. Na base da edificação foi aplicado o 

revestimento em pedra, item que também aparecerá em outros projetos 

mais adiante. Encerrando a análise, por fim destaca-se os brises verticais 

utilizados na fachada principal, responsáveis por proporcionar ritmo ao 

conjunto, desempenhar o papel de dispositivo destinado à proteção solar e 

controle da luminosidade, trazer mais privacidade à família resguardando as 

áreas íntimas e sociais dos olhares curiosos dos transeuntes e ainda 

conformar a solução estética, diferenciada e harmoniosa, proposta por 

Bratke. 
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Residência Pierre Loeb 

Data: 1953. 

Endereço: Itaim, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens): RESIDÊNCIA no Itaim (Residência Pierre 

Loeb). In: ACRÓPOLE, São Paulo: março de 1957, Ano 19, nº 221. p. 155-157. 

Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/221>. Acesso em: 10 de 

março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 137 – Vista parcial (1) da fachada frontal e da fachada lateral.  
Residência Pierre Loeb, Itaim, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Itaim (Residência Pierre Loeb). In: ACRÓPOLE (1957, nº 221. p. 155).  

A residência Pierre Loeb se destaca, primeiramente, pelas soluções 

pertinentes à composição do conjunto, mais especificamente a partir de duas 

frentes relativas a este quesito: as superfícies planas (fachadas) e a 

volumetria. 

Para a composição das fachadas, Bratke recorreu à destreza de mesclar 

múltiplas texturas pela aplicação de diversos materiais de vedação, dentre 

eles, elementos vazados, painéis opacos em madeira em conjunto com 

venezianas, superfícies envidraçadas e pintura aplicada sobre massa. Além 

disso, propôs frondosos jardins que só vieram acrescentar mais contraste e 

qualidade ao projeto. 

Figura 138 –Vista parcial (2) da fachada frontal e da fachada lateral.  
Residência Pierre Loeb, Itaim, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Itaim (Residência Pierre Loeb). In: ACRÓPOLE (1957, nº 221. p. 155).  
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Figura 139 – Detalhe do portão de acesso à garagem e dos elementos vazados que compõem 
o muro. Residência Pierre Loeb, Itaim, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Itaim (Residência Pierre Loeb). In: ACRÓPOLE (1957, nº 221. p. 156).  

Ao observar a figura 139, na qual se destaca o portão de acesso à garagem, 

em madeira, os elementos vazados que conferem privacidade ao setor no 

qual localizavam-se os dormitórios de serviço, o painel de madeira com 

veneziana e o caixilho na parede do closet, localizado no pavimento superior, 

e ainda a ampla superfície opaca conformada pela pintura sobre massa na 

fachada, atesta-se a composição harmônica entre essas múltiplas texturas. 

Voltando-se às duas primeiras imagens (Figuras 137 e 138), nota-se também 

na fachada lateral, o mesmo tipo de harmonia compositiva obtida pela 

mescla dos materiais presentes nos painéis deslizantes e no guarda-corpo da 

parede externa dos dormitórios, localizados no pavimento superior, 

combinados com a cerca de madeira que circunda o terreno e percebidos a 

partir do contraste estabelecido entre as linhas ortogonais do conjunto e a 

organicidade da vegetação. 

Quanto à volumetria, ressaltam-se dois aspectos: os amplos beirais que 

suavizavam a rigidez das formas geométricas e a composição estabelecida 

entre o volume do pavimento térreo (base) e o volume retangular do 

pavimento superior, rotacionado em relação ao térreo, certamente para 

manter sua maior face voltada para o jardim localizado no espaço mais amplo 

do lote, priorizando também a melhor insolação dos dormitórios. 

Figura 140 – Vista do jardim e do caminho que leva à porta de acesso principal à residência.  
Residência Pierre Loeb, Itaim, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Itaim (Residência Pierre Loeb). In: ACRÓPOLE (1957, nº 221. p. 156).  

Quanto a análise referente à distribuição do programa de necessidades da 

residência, iniciando a “leitura” pelo pavimento térreo, se destaca as 

múltiplas opções de acesso ao mesmo. Primeiramente, pela porta principal 
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de entrada (Figura 140) localizada em um plano recuado da fachada frontal, 

que pontua a chegada dos pedestres por meio de um caminho a partir da 

calçada. Além dessa opção, ainda se tinha o acesso a partir da garagem e a 

porta de entrada do jardim de inverno localizado aos fundos da residência.  

Neste projeto, o jardim de inverno é entendido como uma das proposições 

que merecem ser ressaltadas. Recordando as casas anteriormente 

estudadas, destaca-se entre elas a residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues 

Alves (1948) na qual também se frisou a importância deste item no programa. 

Os jardins de inverno promoviam nos projetos de Bratke a “agradável 

conversa” entre exterior e interior e aproximavam as áreas ajardinadas 

externas e o os ambientes de estar internos à residência. 

Quanto à conformação dos espaços, por se tratar de um terreno de esquina 

com duas fachadas voltadas para a rua, Bratke setorizou o térreo 

posicionando a garagem e o conjunto de dormitórios dos funcionários 

voltados para o mesmo lado, face mais adequada para o acesso de veículos 

se comparada à esquina. Para a porção mais aberta do lote (esquina), 

voltaram-se as aberturas da sala de estar e parte da caixilharia do jardim de 

inverno. Para os fundos, outra porção do jardim de inverno, a sala de jantar, 

copa, cozinha e a área de serviço. É interessante observar que junto ao muro 

de divisa lateral do terreno, à direita do lote, foi criado um pátio de serviço. 

O pavimento superior concentrava o setor íntimo da residência composto por 

quatro dormitórios, servidos por ambientes de apoio, como closet e rouparia, 

dois banheiros organizados por meio do sistema de peças separadas e ainda 

um pequeno terraço. A chegada ao pavimento superior ocorria por meio de 

uma escada justaposta ao hall social do térreo. 

Por fim, coloca-se que mesmo estando no meio do percurso analítico dos 

projetos datados da década de 1950, a cada “leitura” realizada confirma-se a 

interpretação muito particular que Bratke fez dos princípios intrínsecos à 

Arquitetura Moderna. Camargo (2000, p. 161) coloca muito bem essa 

questão afirmando: “Sem a preocupação de querer fazer uma arquitetura 

moderna ou brasileira, sua vontade de fazer a boa arquitetura levou-o a 

resultados adequados a seu tempo e lugar.” 

Figura 141 – Vista de um trecho da fachada posterior, com destaque para o jardim. 
Residência Pierre Loeb, Itaim, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Itaim (Residência Pierre Loeb). In: ACRÓPOLE (1957, nº 221. p. 156).  
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Residência A. Joly 

Data: 1953/1954. 

Endereço: Avenida Morumbi, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens):  SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 132-135). 

RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência A. Joly). In: ACRÓPOLE, São Paulo: janeiro de 

1958, Ano 20, nº 231, p. 90 e 91. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/231>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 142 – Vista da fachada principal a partir da Avenida Morumbi. Residência A. Joly, Av. 
Morumbi, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência A. Joly). In: ACRÓPOLE (1958, nº 231, p. 90). 

Foto: José Moscardi.  

Figura 143 – Vista destacando o acesso à residência a partir da Avenida Morumbi. Residência 
A. Joly, Av. Morumbi, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência A. Joly). In: ACRÓPOLE (1958, nº 231, p. 91). 

Foto: José Moscardi.  

A residência A. Joly representa uma das obras de Bratke na qual ele pôde 

avançar consideravelmente em seu campo de experimentações, sem 

preocupar-se com as amarras impostas pelos clientes. Implantada no mesmo 

lote no qual foi construída sua residência e estúdio (1950/51), esta casa 

ocupava uma modesta porção de terreno, com a fachada principal e o acesso 

a partir do passeio (veículos/pedestres) voltados para a avenida Morumbi.  
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Segundo Dall’Alba (2017, p. 149), após a obra ter sido concluída em 1954, “a 

casa foi ocupada por seu filho, Roberto Bratke, até meados da década de 

1960, quando foi demolida, após a venda da propriedade”. 

Considerando um recuo frontal de aproximadamente oito metros a partir da 

Avenida Morumbi, a residência foi assentada sobre um platô no qual o 

volume do pavimento térreo parecia “pousar levemente”. Marcada pela 

horizontalidade muito apreciada por Bratke, e recorrente nas obras datadas 

da década de 1950, a casa A. Joly, assim como a casa Pierre Loeb, também 

faz jus de ser destacada pelas soluções compositivas, porém, por questões 

diferentes e mais apuradas das que foram tratadas na obra anterior. Nessa 

residência o arquiteto, além das superfícies e da volumetria do conjunto, 

dedicou-se a “projetar o vazio”. 

Quatro módulos em madeira marcam a vista principal da residência, sendo 

somente um deles ocupado pelo espaço construído, enquanto os outros três 

se destacam efetivamente pelo vazio que emolduram. Sem possuir função 

estrutural, as peças expressam a linguagem compositiva do conjunto no qual 

predominam as áreas abertas sobre as fechadas e a transparência sobre a 

opacidade. 

Paralelamente ao plano formado pelos módulos, Bratke propôs uma 

marquise em madeira que marca o acesso secundário à residência, sendo a 

chegada à mesma proveniente de um caminho com início na porção posterior 

do lote. Dessa forma, a marquise e a linha de pórticos delimitam o pátio no 

qual o arquiteto projetou um interessante desenho de piso utilizando 

geometria e assimetria, mesclando trechos permeáveis e impermeáveis. 

Ressalta-se que Bratke não propôs a utilização de uma vegetação frondosa 

nos canteiros, priorizando neste projeto o uso do cascalho. Ao dispor os 

materiais secos (revestimento de piso e cascalho) nos espaços delimitados 

em planta, o arquiteto estabeleceu relações que remetiam a configuração do 

pátio aos tradicionais jardins japoneses. Conforme citado anteriormente, 

Bratke era um grande apreciador da arquitetura e da cultura oriental, 

podendo-se desta forma sustentar a pertinência do argumento contido no 

paralelo proposto. 

Figura 144 – Detalhe pátio para qual se abrem os dormitórios e a sala de jantar. Residência A. 
Joly, Av. Morumbi, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Morumbi (Residência A. Joly). In: ACRÓPOLE (1958, nº 231, p. 91). 

Foto: José Moscardi.  
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O programa de necessidades da residência era compacto e foi distribuído em 

dois pavimentos. No pavimento inferior, dividido em dois setores, tinha-se a 

garagem à frente e a área de serviço, dormitório e banheiro de funcionários, 

ao fundo. No pavimento térreo, foram posicionados três dormitórios, um 

banheiro, a cozinha, sala de jantar e sala de estar. Vale ressaltar um aspecto 

interessante do projeto que é o fato de Bratke ter utilizado armários para 

delimitar os espaços dos dormitórios, funcionando como leves divisórias, que 

podiam ser movidas ou removidas, oferecendo assim a possibilidade de 

reconfiguração dos ambientes. 

Quanto à materialidade do conjunto, inicia-se a análise por meio de um 

trecho da pesquisa de Segawa, no qual o autor coloca: 

Combinando blocos cerâmicos de oito e dois furos, o 

arquiteto revisitou uma variação da tradicional 

aparelhagem de pedra conhecida como opus 

pseudisodomum (fiadas altas e baixas se alternando no 

paramento), animando as superfícies dos muros, 

contrastando com o jogo de claro-escuro das venezianas 

dos dormitórios. (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 134) 

 

A referência ao opus pseudisodomum pode ser percebida nas paredes de 

vedação externas, conforme verifica-se na Figura 144, na qual é mostrada a 

face da residência voltada para o pátio. Nesse trecho da fachada, também se 

encontravam as aberturas de dois dormitórios e a porta do acesso secundário 

à residência pela sala de jantar. A sala de estar também estava voltada para 

a mesma fachada, porém sua abertura havia sido posicionada no trecho 

posterior à marquise, ou seja, este ambiente não se abria para o pátio. 

Figura 145 – Exemplo de opus pseudisodomum. 

 

Fonte: Google (2018).  

Quanto às outras aberturas, cozinha e banheiro voltavam-se para a fachada 

lateral esquerda e o terceiro dormitório abria-se para a fachada frontal. 

Quanto ao sistema construtivo da residência, para a sustentação das lajes 

foram utilizadas paredes autoportantes aliadas à um único pilar de apoio, em 

concreto armado, localizado no pavimento térreo entre as salas de jantar e 

estar.  
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A laje de cobertura foi executada por meio da combinação entre chapas de 

madeira e concreto, solução que permitiu criar uma peça mais esbelta, 

atenuar a carga do sistema e otimizar os custos. Além disso, a laje foi apoiada 

diretamente sobre as paredes, sem utilizar vigas internas.  

Bratke também empregou o uso de venezianas móveis nos dormitórios, 

proposição que além de valorizar as soluções plásticas, possuía a função de 

filtrar a entrada da luz, conferir privacidade aos moradores e proteger os 

ambientes da incidência solar direta. 

Apesar de representar uma edificação com dimensões modestas e com 

programa de necessidades reduzido, essa residência faz jus de ser valorizada 

pela demonstração do domínio e rigor construtivo de Bratke expressos na 

plasticidade peculiar do conjunto. Reforçou-se, por meio da análise dessa 

casa, a habilidade que o arquiteto possuía de expressar a materialidade de 

uma obra através de espaços fluidos e que proporcionavam a sensação de 

leveza. Algo complexo de se realizar no campo da arquitetura, mas que 

justamente configura-se como uma característica marcante na obra de 

Bratke.  
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Residências Vila Serra do Navio e Residências Vila Amazonas  

Data: 1955. 

Endereço: Serra do Navio (A.P.). / Município de Santana (A.P); 

Base consultada (projeto e imagens): SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 236-295). 

NÚCLEOS habitacionais no Amapá (Vila Serra do Navio e Vila Amazonas). In: 

ACRÓPOLE, São Paulo: março de 1966, Ano 27, nº 326, p. 17-31. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/326>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 146 – Vista aérea da Vila Serra do Navio, Amapá, início do projeto datado de 1955  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: NÚCLEOS habitacionais no Amapá (Vila Serra do Navio e Vila Amazonas). In: 
ACRÓPOLE (1966, nº 326, p. 22).  

Figura 147 – Vista aérea da Vila Amazonas, Amapá, início do projeto datado de 1955  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: NÚCLEOS habitacionais no Amapá (Vila Serra do Navio e Vila Amazonas). In: 
ACRÓPOLE (1966, nº 326, p. 23). 

Os núcleos habitacionais Vila Serra do Navio e Vila Amazonas serão 

abordados em conjunto neste item por se tratarem de projetos nos quais 

Bratke adotou praticamente o mesmo partido arquitetônico-urbanístico. 

Frisa-se que a análise proposta se limita às tipologias residenciais: residências 

para operários, residências para funcionários nível médio e residências para 

funcionários graduados, restringindo-se ao objetivo da pesquisa. Ao 

considerar que estudos aprofundados sobre os núcleos em questão já foram 

desenvolvidos por outros autores, destacando-se entre eles Camargo (1995; 

2000), Segawa e Dourado (1997; 2012), Ribeiro (1992) e Villà (2013), é 
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recomendada a leitura dos mesmos para a compreensão dos projetos em sua 

plenitude. 

No ano de 1947, por meio de uma concorrência pública disputada entre 

empresas que possuíam interesse na exploração de jazidas de manganês no 

Amapá, a empresa ICOMI (Indústria e Comércio de Minérios) venceu a 

disputa e ganhou a concessão de intervir na região durante o prazo de 50 

anos, a partir de 1953, ano da assinatura do contrato. Para desenvolver o 

projeto, a empresa de propriedade do engenheiro paulista Augusto Trajano 

de Azevedo Antunes associou-se à americana Bethlehem Steel, no ano de 

1949. Segundo Camargo: 

Pelo contrato, a ICOMI comprometeu-se a projetar e 

construir em prazos reduzidos acampamentos 

provisórios nas frentes de trabalho; um porto fluvial 

para navios de grande calado, dotado de um píer fixo 

e um píer flutuante; uma estrada de ferro com bitola 

de 1,435 m, na extensão de 194 km; instalações 

industriais destinadas à extração, movimentação e 

beneficiamento do minério; duas vilas residenciais, 

destinadas aos empregados da Companhia e suas 

respectivas famílias. (CAMARGO, 2000, p. 135) 

O isolamento em relação aos centros urbanos, foi um fator determinante 

para a definição do programa dos núcleos habitacionais que abrangia, além 

das residências, diversos equipamentos públicos e obras de infraestrutura. A 

implantação, em macro escala, foi determinada levando-se em consideração 

a proximidade das jazidas (Vila Serra do Navio) e dos locais de escoamento 

da carga de minérios (Vila Amazonas). Desta forma, mesmo respondendo à 

problemas similares, o resultado da implantação de ambos apresentava 

notórias diferenças na medida em que foram consideradas as 

particularidades do território no qual os projetos se apoiavam. 

Ambas as vilas faziam parte do município de Macapá. Como dados referentes 

ao dimensionamento territorial, para a Vila Serra do Navio foram previstos 

2500 ha destinados à mineração e 2300 ha para a implantação da 

infraestrutura industrial. A vila deveria ocupar 100 ha, estando 

estrategicamente próxima à estação ferroviária. Dessa forma, foram 

escolhidos os topos de dois montes, com baixa elevação e separados por um 

vale, para acomodar as construções. Além disso, se assegurou que estas 

estivessem suficientemente longe do rio que corta a região a fim de se evitar 

possíveis inundações. Já a Vila Amazonas, foi implantada no estuário do rio 

Amazonas e a 20 km ao sul da cidade de Macapá, com dimensões mais 

modestas se comparada à Vila Serra do Navio e conformada pela área do 

embarcadouro, pelo espaço destinado à moradia dos funcionários da ICOMI 

e por equipamentos de apoio. (CAMARGO, 2000) 
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Para a elaboração dos projetos, Bratke partiu da previsão-base de 2500 

habitantes ocupando cada uma das vilas, podendo este número aumentar ao 

longo do tempo e superar 3000 habitantes. Além disso, estudou 

detalhadamente o perfil da futura população, incluindo seus hábitos e 

costumes, e ainda ponderou as condições específicas do clima da região 

(úmido e quente), vegetação, topografia, tipo de solo, presença de insetos, 

etc. 

As unidades habitacionais foram projetadas conformando padrões 

diferenciados para operários, funcionários com nível médio e funcionários 

graduados, visando o bem-estar dos mesmos e os estimulando a se 

transferirem de suas regiões de morada para as vilas recém-implantadas em 

ermos territórios. 

Quanto aos materiais e ao sistema construtivo, embora consciente em 

relação as deficiências referentes às questões térmicas dos blocos de 

concreto e das telhas de fibrocimento, Bratke optou por empregá-los nas 

edificações justificando a dificuldade de se implantar uma olaria ou encontrar 

uma empresa que fornecesse tijolos e telhas de barro para aquelas regiões 

remotas. Pragmático em suas decisões, para explorar as estruturas em 

madeira, Bratke pediu um estudo ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 

São Paulo (IPT) fornecendo diversos exemplares de madeiras encontradas na 

região para que pudesse verificar quais eram as mais adequadas às 

finalidades propostas no projeto. 

Figura 148 – Estudo residência para operários. Vila Serra do Navio, início do projeto datado 
de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 258). 

Ao final do planejamento dos processos, mesmo optando pela escolha de 

materiais que de fato otimizaram a execução da obra, todos os componentes 

industrializados, até mesmo o cimento e as telhas de fibrocimento vieram do 

sul do país ou foram importados da Europa e dos Estados Unidos. 

Entre os componentes arquitetônicos projetados por Bratke, destacam-se as 

janelas venezianas com paletas móveis, sendo que a concorrência para 

fabricação das mesmas foi vencida por uma empresa americana. O primor da 

solução relacionava-se ao fato do arquiteto ter proposto um sistema que 
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tirou proveito dos ventos da região, proporcionando a ventilação cruzada nas 

residências que ficaram conhecidas como “as casas ecológicas”. Não foram 

previstos vidros nas janelas, somente venezianas e telas mosquiteiro. Além 

disso, todas as casas contavam com amplos beirais, solução que aliada à 

ventilação cruzada, propiciava temperaturas amenas nos espaços internos. 

Figura 149 – Corte esquemático mostrando sistemas utilizados nas residências. Vila Serra do 

Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 289). 

Além das questões funcionais bem resolvidas, Bratke também foi zeloso 

quanto à escolha dos acabamentos utilizados em todas as edificações. 

Estabelecendo uma parceria com o pintor Francisco Rebolo, realizou um 

estudo cromático cuidadoso e aplicou cores nas fachadas que trouxeram 

qualidade visual e dinamismo ao conjunto. 

 

Figura 150 – Cores nas fachadas das residências operárias. Vila Amazonas, início do projeto 

datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 290). 
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A dinâmica de implantação das residências em ambas as vilas demonstra a 

clara proposição de Bratke de articular os espaços inspirado pelo conceito 

das cidades-jardins. Em depoimento dado à Segawa, no qual se discorre a 

respeito do posicionamento das residências na Vila Serra do Navio, ele 

afirma: 

O desalinhamento dos volumes quebrava a monotonia, 

evitava uma simetria desagradável e proporcionava outra 

sensação de espaço. Mas, na terraplanagem os norte-

americanos queriam fazer um único plano. Eu queria dar a 

cota de cada casa e que fosse feito seu respectivo plano. 

Por que havia estudado um sistema de esgoto que iria 

funcionar e não custava caro. E assim foi feito, tudo correu 

bem. O Antunes7 exigia que o esgoto fosse tratado antes 

que fosse lançado no rio. Foi feita uma instalação muito 

caprichada para limpeza total da água. Com o Pedro 

Pasternak, meu colega de escola, estudamos todo sistema 

de esgoto (BRATKE apud SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 

257) 

 

 

                                                             
7 Augusto Trajano de Azevedo Antunes, engenheiro paulista, proprietário da ICOMI. 

Figura 151 – Implantação esquemática ilustrando o sistema de instalações e a articulação da 
implantação proposta para o bairro operário.  

Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 256). 

Quanto ao programa de necessidades, em todas as tipologias residenciais, 

este foi sempre resolvido pela organização dos espaços em um único 

pavimento. Nas casas operárias, foram propostos os seguintes ambientes: 

sala de estar, cozinha, banheiro, dormitório (de um até três dependendo da 

tipologia) e área de serviço. Em todas as residências também havia uma 

varanda (social) posicionada na fachada frontal e um espaço adequado à 

secagem de roupas, posicionado aos fundos ou lateralmente. Destaca-se 
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ainda a solução adotada por Bratke para os banheiros que permitiam a opção 

destes serem acessados por fora ou por dentro da residência. Também 

segundo depoimento do arquiteto, tinha-se: 

A proposta era a seguinte: o banheiro tinha dois batentes, 

um aberto para fora e outro fechado, embutido na 

alvenaria, voltado para dentro. Num primeiro momento, o 

banheiro com acesso por fora era mais compatível com a 

falta de hábito dessa peça entre as dependências internas 

da habitação. Na medida em que se assimilava o uso do 

banheiro, era possível estabelecer a ligação direta do 

interior da casa ao sanitário mediante a abertura daquele 

batente emparedado. (BRATKE apud SEGAWA e 

DOURADO, 2012, p. 256) 

Nas casas para os funcionários com nível médio e graduados, o programa de 

necessidades se expandia: garagem, varanda/pátio social, pátio de serviço 

para secagem de roupas, área de serviço, cozinha, sala de estar, sala de 

jantar, banheiros (mínimo dois) e três dormitórios, correntemente um deles 

sendo uma suíte. 

Todas as residências foram entregues mobiliadas. Mesas, sofás, camas, 

cadeiras e luminárias foram projetadas por Bratke. Fogões e geladeiras 

comprados de empresas do Rio Grande do Sul e os armários no Paraná. O 

arquiteto coordenou a montagem de cerca de 550 armários que chegaram às 

vilas desmontados e acompanhados de uma equipe de marceneiros 

encarregados da montagem dos mesmos. (SEGAWA e DOURADO, 2012) 

Figura 152 – Bairro operário no qual percebe-se o desalinhamento das residências. Vila Serra 
do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 257). 

Por fim, consideradas como obras notáveis na produção do arquiteto, a Vila 

Serra do Navio e a Vila Amazonas fazem jus de serem admiradas e estudadas 

pela qualidade de sua execução, pela natureza de seus objetivos e pela 

complexidade de seus programas que englobaram várias escalas: urbana, do 

edifício e do mobiliário. Atualmente, passados mais de sessenta anos da 
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inauguração de ambas, Villà (2013) após visita feita à Vila Serra do Navio 

durante sua pesquisa de Mestrado, afirma: 

Como resultado de um processo que se iniciou em 1992 – 

quando o ciclo extrativista do manganês entra em declínio, 

em função da queda de qualidade do minério e a 

consequente perda de emprego e renda da maior parte de 

seus moradores – o cenário que a Vila Serra do Navio 

apresenta é de pobreza e abandono. Porém, nenhuma 

destas condições afetou de modo irremediável sua 

estrutura física. Nem mesmo as condições climáticas 

tropicais adversas, de calor e umidade ou as dificuldades 

decorrentes de seu isolamento na selva amazônica. Se por 

um lado algumas construções sofrem mais o abandono e 

a falta total de manutenção, notadamente os edifícios 

públicos e de uso comunitário e ainda assim recuperáveis 

– como o cinema cuja magnífica estrutura de pórticos de 

madeira continua suportando o telhado e onde o 

fechamento também em madeira exige maiores reparos – 

por outro lado, as construções em uso, as habitadas, 

exibem quase sempre a beleza de seu projeto e a 

integridade de sua construção. (VILLÀ, 2013, p. 107) 

 

 

Figura 153 – Fachada frontal - residência para operários - 3 dormitórios, tipo E. 
Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 258). 

Figura 154 – Fachada frontal - residência para operários - 3 dormitórios, tipo H. 
Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 258). 
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Figura 155 – Fachada lateral - residência para funcionários graduados. Vila Serra do Navio, 
início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 258). 

Figura 156 – Fachada lateral - residência para funcionários graduados - 3 dormitórios, tipo 
C2. Vila Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 262). 

Figura 157 – Vista interna - residência para funcionários graduados - 3 dormitórios, tipo C2. 
Vila Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 262). 
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Residência Benjamin Fleider 

Data: 1956. 

Endereço: Rua Suécia, nº 452, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens):  SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 136-141). 

RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE, São 

Paulo: março de 1958, Ano 20, nº 233, p. 176-180. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/233>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

 
Figura 158 - Residência Benjamin Fleider, Rua Suécia, nº452, São Paulo, 1956  

– Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE (1958, nº 
233, p. 176). Foto: José Moscardi. 

 
 

Figura 159 – Detalhe do acesso principal à residência Benjamin Fleider, Rua Suécia, nº 452,  
São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE (1958, nº 
233, p. 176). Foto: José Moscardi. 

 

Localizada no bairro Jardim Europa, a residência Benjamin Fleider se destaca 

por múltiplas questões a começar pela linguagem que representava quando 

comparada às edificações construídas no mesmo bairro, localidade que 
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refletia o predomínio do ecletismo, preferência praticamente unânime entre 

a elite paulistana após a Segunda Guerra Mundial. (SEGAWA e DOURADO, 

2012) 

O bairro projetado na década de 1920, era conformado por extensos lotes de 

propriedade de moradores com alto poder aquisitivo, representados pelas 

famílias tradicionais paulistanas e por imigrantes bem-sucedidos. 

Considerando o contexto descrito, se observa que a residência também 

apresenta um diferencial referente a esta questão: foi implantada em um lote 

com dimensões modestas. 

Ao valorizar as porções frontal e posterior do terreno, considerando-as como 

espaços que receberiam maior destaque na conformação do programa, 

Bratke projetou a casa em um único volume, posicionado ao centro do lote, 

recuado em relação ao passeio e à divisa dos fundos, porém mantendo pouca 

distância em relação aos limites laterais. Esses recuos mínimos justificavam-

se pelo compromisso do arquiteto em projetar ambientes com dimensões 

adequadas ao uso, neste caso, sacrificando os afastamentos. Mesmo com 

essa decisão, Bratke conseguiu manter a coerência e a qualidade do projeto 

ao não colocar nas fachadas laterais janelas que ventilavam ambientes de 

longa permanência. 

A conformação dos espaços reforça um aspecto recorrente nos projetos do 

arquiteto desde a década de 1940: o setor de serviços posicionado à frente 

da residência e as áreas sociais ao fundo, a fim de se proporcionar maior 

privacidade à família. O pátio e o quintal localizados na porção posterior do 

lote, propostos nessa residência, justamente possuíam a função de apoiar as 

áreas sociais e estimular o convívio familiar. 

A casa destinada à morada de um casal com dois filhos pequenos, 

apresentava um programa de necessidades simples e recorrente nas 

habitações unifamiliares. No pavimento térreo, localizados à frente e 

configurados como ambientes abertos, foram posicionados a garagem, o 

pátio social e um pátio de serviços. Na sequência e ao centro, a partir da porta 

frontal de acesso ao corpo da residência, foram previstos um hall social e a 

escada principal de acesso ao pavimento superior. Ao lado esquerdo, o 

acesso à cozinha seguida pela área de serviço, o acesso ao lavabo e à uma 

sala de estar íntima na qual foi proposta uma lareira. Voltando-se ao hall 

social, à frente do mesmo, foram posicionadas a sala de estar principal e a 

sala de jantar, abertas para o pátio voltado para os fundos do lote. 

No pavimento superior, a partir da chegada da escada principal de acesso, foi 

previsto, ao centro, o escritório, ao lado direito, um conjunto de três 

dormitórios e um banheiro e, ao lado esquerdo, a suíte do casal e a ala dos 

aposentos dos empregados. 

Tanto a privacidade dos moradores quanto dos funcionários da residência era 

mantida pela engenhosa conformação dos espaços e pelo posicionamento 
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dos acessos independentes e das escadas que permitiam que a família 

usufruísse dos ambientes de descanso e estar íntimos sem cruzar com os 

empregados, somente se quisessem que isso de fato ocorresse.  

Figura 160 – Fachada posterior com pátio. Residência Benjamin Fleider,  
Rua Suécia, nº 452, São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE (1958, nº 
233, p. 179). Foto: José Moscardi. 

Finalizando a “leitura” da obra pelo o que de fato deve receber maior 

destaque nessa residência, abordar-se-á o primor verificado nas questões 

compositivas, estéticas e materiais. 

Figura 161 – Detalhe do pátio (fachada posterior). Residência Benjamin Fleider, Rua Suécia, 
nº 452, São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE (1958, nº 
233, p. 178). Foto: José Moscardi. 
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Figura 162 – Escada vista a partir do pavimento térreo com destaque para piso de granito 
polido. Residência Benjamin Fleider, Rua Suécia, nº 452,  

São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE (1958, nº 
233, p. 180). Foto: José Moscardi. 

                                                             
8 As tábuas de madeira foram afastadas da alvenaria, formando um colchão de ar que 
contribuía para que as temperaturas dentro dos dormitórios permanecessem amenas. 

Figura 163 – Detalhe da parede da sala de estar totalmente revestida de madeira perobinha 
do campo. Residência Benjamin Fleider, Rua Suécia, nº 452,  

São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE (1958, nº 
233, p. 180). Foto: José Moscardi. 

Na fachada frontal (sul), a estrutura aparente em concreto armado definiu 

planos emoldurados nos quais foram aplicados diferentes materiais que, 

além de exercerem suas primordiais funções como elementos de vedação e 

revestimento, refletiram a estética harmônica das soluções compositivas 

propostas por Bratke. Ao centro, foram utilizados elementos cimentícios 

vazados, nos avanços laterais superiores, ripas de madeira perobinha do 

campo 8 e, no fechamento do pátio de serviço (à esquerda), tijolos furados 
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que preservavam esse espaço. Fachada que pôde ser caracterizada por 

extensas superfícies opacas, devido à orientação solar. 

Além disso, a proposição do vazio central, que conformava o pátio social 

frontal, além de promover qualidade estética ao conjunto, permitiu ao 

arquiteto voltar as aberturas dos dormitórios (pavimento superior) para este 

espaço que, além da ambiência agradável, permitia a adequada insolação dos 

cômodos. 

Na fachada posterior (norte), foram posicionadas as aberturas de três 

dormitórios e do escritório, solução justificada pela orientação solar 

favorável e pela vista do belo jardim localizado aos fundos do terreno. A 

modulação estrutural também se destacava delimitando planos que 

receberam o mesmo tratamento cuidadoso verificado na fachada frontal. O 

jogo de cheios e vazios dinamizava-se pela supressão de uma porção do 

prisma retangular do pavimento superior, que foi utilizado como varanda do 

escritório. No pavimento térreo, o elemento mais importante é o pátio. Ele 

se estendia por toda largura da fachada e a cobertura do mesmo era 

configurada por um extenso pergolado que filtrava a luz. Esse espaço 

também foi marcado pela beleza do piso de granito polido, intercalado com 

pequenas faixas brancas, solução tão apreciada que se pode observar a 

referência à mesma no tapete da sala de estar com lareira (Figura 163), 

proposição de Carlos Fongaro, autor do projeto de interiores. 

Figura 164 – Detalhe cozinha. Residência Benjamin Fleider, Rua Suécia, nº 452,  
São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Europa (Residência Benjamin Fleider). In: ACRÓPOLE (1958, nº 
233, p. 180). Foto: José Moscardi. 

Por fim, coloca-se que esta casa representa mais um exemplar no qual o 

arquiteto conseguiu avançar em relação as questões ligadas à expressividade. 

O projeto apresenta muitas características pertinentes ao discurso moderno, 

reforçando a leitura particular que Bratke fez dessas questões, seja pela 

materialização de suas convicções por meio da harmoniosa conciliação entre 

diversos elementos ou pelo cuidado ao optar por não fazer uso desmedido 

do concreto aparente. 
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Residência Adel Azem 

Data: 1957. 

Endereço: Ibirapuera, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens):  RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência 

Adel Azem). In: ACRÓPOLE, São Paulo: outubro de 1957, Ano 19, nº 228, p. 433-437. 

Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/228>. Acesso em: 10 de 

março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 165 – Fachada frontal. Residência Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
433). Foto: José Moscardi.  

Figura 166 – Trecho da fachada lateral e destaque fachada frontal. Residência Adel Azem, 
Ibirapuera, São Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
434). Foto: José Moscardi.  

A residência Adel Azem reforça inúmeras soluções apresentadas 

anteriormente por Bratke, sendo uma delas a retomada do “projeto do 

vazio”, uma proposição destacada na casa A. Joly (1953/54). Utilizando 

recurso similar, o arquiteto marcou a vista principal da residência por perfis 

que emolduravam o espaço lateral onde foi proposto um jardim. Sem possuir 

função estrutural, essas peças expressavam uma forte linguagem 
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compositiva e organizavam as áreas livres de forma similar ao que foi 

observado na residência A. Joly. 

Além desta solução, verifica-se a recorrência das muretas revestidas em 

pedra, que delimitavam os canteiros frontais, o pergolado pontuando o 

acesso principal à residência, assim como a presença do jardim de inverno, 

também observados anteriormente na casa Sr. Luiz Fernando Rodrigues 

Alves (1948). 

Figura 167 – Detalhe pergolado sobre a varanda para qual se abre a sala de estar. Residência 
Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
435). Foto: José Moscardi.  

O pátio de serviço se assemelha à solução adotada na casa Gilberto Ferreira 

(1951), porém mantendo algumas diferenças devido as dimensões mais 

generosas do lote, no qual Bratke teve espaço suficiente para incorporar os 

dormitórios de serviço junto ao corpo da residência. 

Figura 168 – Porta de acesso principal à residência e detalhe dos painéis de madeira com 
venezianas no pavimento superior. Residência Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
435). Foto: José Moscardi.  
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A mescla de texturas também foi mantida nesse projeto, com destaque 

especial para a translucidez verificada no guarda-corpo do terraço da suíte 

master no qual o arquiteto utilizou vidro emoldurado por leves perfis 

metálicos. 

Figura 169 – Vista em direção à rua a partir do pergolado para qual se abre a sala de estar e 
destaque do terraço da suíte master no pavimento superior. Residência Adel Azem, 

Ibirapuera, São Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
435). Foto: José Moscardi.  

A volumetria do conjunto destaca-se pela ortogonalidade. Os planos de 

vedação externos, recuados em relação à estrutura aparente, reforçam 

proposições verificadas em grande parte das obras do arquiteto produzidas 

na década de 1950. Contudo, frisa-se que nada do que foi proposto, mesmo 

que se assemelhe às soluções anteriormente adotadas, é redundante ou foi 

utilizado de forma irresponsável no projeto. Bratke nessa casa continuou 

valorizando seus princípios e reforçando a marcante linguagem de sua 

produção, por exemplo, ao avançar o conjunto do pavimento superior em 

direção à frente do lote, proposição sutil, mas que promoveu extrema leveza 

ao conjunto.  

A distribuição dos acessos e do programa de necessidades também reforçou 

os princípios projetuais de Bratke. O acesso à residência, pelo pavimento 

térreo e a partir do passeio, podia ser feito tanto por meio do pátio de serviço, 

junto à divisa do lote (lado direito), ou através da porta de entrada principal, 

marcada pelo pergolado, item já mencionado no texto. Atravessando a porta 

de entrada chegava-se ao hall social, espaço de dimensões modestas e 

localizado ao centro da residência. A partir dele, havia a possibilidade de 

seguir diretamente para o pavimento superior, pela belíssima escada 

helicoidal (Figura 172), acessar o lavabo, seguir para as salas de estar e jantar 

(ambientes com possibilidade de total integração) ou ainda chegar ao hall de 

serviço. 



 

 
196 

Por sua vez, o hall de serviço levava à ala que recebia este mesmo nome e 

era conformada pela sala de almoço, por uma escada secundária de acesso 

ao pavimento superior, pela adega, copa e cozinha. A partir da cozinha, se 

chegava ainda ao pátio de serviço e à lavanderia. 

Voltando-se à porção frontal da residência, tinha-se a garagem e o acesso 

direto à ala de funcionários, composta por três dormitórios e um banheiro. 

Esses espaços eram resguardados pelo fato de suas aberturas não se 

voltarem para a fachada principal e sim para o pátio de serviços. 

O pavimento superior foi completamente destinado aos espaços de repouso 

e convívio privativo da família. Contava com uma sala íntima, três dormitórios 

servidos por dois banheiros, rouparia e pela suíte master, ambiente voltado 

para um extenso terraço que marcava a fachada frontal. 

Figura 170 – Trecho da fachada posterior. Residência Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957 
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
437). Foto: José Moscardi.  

O projeto das áreas livres também merece destaque especial nessa casa. 

Assim como fez na residência Pierre Loeb (1953), Bratke foi muito atencioso 

quanto aos detalhes da paginação de piso, escolha da vegetação e utilização 

do jardim de inverno como um ambiente que propiciava o diálogo positivo 

entre interior e exterior, trazendo a natureza para dentro do corpo edificado. 

Figura 171 – Painéis deslizantes entre as salas de estar e jantar. Residência Adel Azem, 
Ibirapuera, São Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
436). Foto: José Moscardi.  
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Figura 172 – Escada principal. Residência Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
436). Foto: José Moscardi.  

Figura 173 – Detalhe cozinha. Residência Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957 
 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
436). Foto: José Moscardi.  

Figura 174 – Detalhe banheiro da suíte master. Residência Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 
1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Ibirapuera (Residência Adel Azem). In: ACRÓPOLE (1957, nº 228, p. 
436). Foto: José Moscardi.  

Quanto ao detalhe da cozinha mostrado na Figura 173, destaca-se a grande 

similaridade deste ambiente com a cozinha da residência Benjamin Fleider 

(1956) - Figura 164. A solução da janela alta basculante e os acabamentos 

utilizados foram praticamente os mesmos.  

Por fim, encerrando a análise do projeto, verifica-se nas Figuras 172 e 174 a 

aplicação de granito e mármore polidos em extensos planos internos à 

residência, solução que se repetirá em outros projetos, mas sempre pela 

utilização deste material com parcimônia e mesclado à outros tipos de 

acabamentos. 
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Residência Dr. Paulo Nogueira Neto 

Data: 1958. 

Endereço: Rua Boa Esperança do Sul, nº 62, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens):  SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 142-147). 

RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE, 

São Paulo: maio de 1962, Ano 24, nº 282, p. 184-187. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/282>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Figura 175 – Fachada frontal. Residência Dr. Paulo Nogueira Neto, Rua Boa Esperança do Sul, 
nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 185). Foto: José Moscardi.  

Figura 176 – Fachada lateral e fachada frontal. Residência Dr. Paulo Nogueira Neto, Rua Boa 
Esperança do Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 185). Foto: José Moscardi.  

O estudo analítico mais completo e documentado sobre a residência Dr. 

Paulo Nogueira Neto foi realizado por Marlene Milan Acayaba (1986, p. 123-

130). Desta forma, o que se propõe nesse item é ressaltar os aspectos 

previamente verificados pela pesquisadora, reiterando o que pôde ser 

confirmado pela leitura proposta nesta dissertação.  

Localizada no bairro Jardim Guedala, o terreno no qual foi implantada a 

residência era aberto para duas esquinas conformadas pelo encontro entre 
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três ruas: Boa Esperança do Sul, Malvinas e Avenida George Saville Dodd. A 

área do terreno, aproximadamente 4.200 m², é resultante da unificação de 

dois grandes lotes. 

A materialidade do conjunto é expressa pela somatória de diversas 

proposições destacando-se, entre elas, o sistema estrutural. Nesta obra o 

sistema misto associava paredes autoportantes à pilares em concreto 

armado organizados por meio de uma malha. A modulação era evidenciada 

nas fachadas frontal e posterior, formando planos bem definidos que 

destacavam a horizontalidade do conjunto. Ao descolar a laje de piso 

ligeiramente do solo, Bratke utilizou novamente um dos recursos que mais 

promoveram a sensação de leveza em suas residências. Além disso, é 

importante observar que essa solução se referenciava às influências do 

arquiteto, mais especificamente sua admiração pela arquitetura tradicional 

japonesa. 

Bratke empregou para a cobertura, laje maciça em concreto armado coberta 

por telhas de fibrocimento Canalete Eternit, e usou no corredor dos 

dormitórios, conforme pode ser observado na Figura 182, um pequeno 

trecho de cobertura translúcida. No piso utilizou a mesma laje maciça 

mesclando múltiplos materiais de revestimento: pedra (pátios frontal e 

central que marcam os acessos à residência), tábua (deck), Vidrotil branco e 

preto (hall de entrada / núcleo de circulação), tábua larga (salas de estar e 

jantar), cerâmica vitrificada La Barda (banheiros), carpete (dormitórios), 

cerâmica vermelha (cozinha e banheiro dos funcionários) e cimentado 

desempenado (área de serviço). (ACAYABA, 1986) 

As pérgulas foram executadas em concreto armado moldado in loco, as 

janelas conformadas por caixilhos em ferro pintado, vidros temperados e 

proteção por meio de venezianas deslizantes em madeira, e a alvenaria 

executada em tijolo maciço masseado, desempenado e pintado. 

 
Figura 177 – Acesso e pátio que se abrem para o jardim frontal da residência. Residência Dr. 
Paulo Nogueira Neto, Rua Boa Esperança do Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 186). Foto: José Moscardi.  
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Figura 178 – Destaque estrutura aparente na fachada frontal. Residência Dr. Paulo Nogueira 
Neto, Rua Boa Esperança do Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958  

– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 187). Foto: José Moscardi.  

 
Figura 179 – Detalhe deck para qual se abre a sala de estar (fachada frontal). Residência Dr. 
Paulo Nogueira Neto, Rua Boa Esperança do Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 187). Foto: José Moscardi.  

Figura 180 – Detalhe painéis deslizantes (venezianas). Residência Dr. Paulo Nogueira Neto, 
Rua Boa Esperança do Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 186). Foto: José Moscardi.  

O acesso à residência, a partir do passeio, acontecia pela rua Boa Esperança 

do Sul, para qual se voltava a garagem. O caminho de pedestres era revestido 

por pedras que marcavam o trajeto até o pátio principal. O pátio, por sua vez, 

era conformado por um belo jardim, no qual havia sido previsto um espelho 

d’água, e onde destacava-se o precioso painel cerâmico executado por 

Arnaldo Pedroso d’Horta (1914-1973). Localizado ao centro dos dois corpos 

edificados que conformavam o conjunto da obra, esse espaço representava 

a transição entre o exterior e interior e a partir dele chegava-se ao bloco 

principal da residência ou à edícula de serviços. 
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Figura 181 – Pátio central que marca o acesso principal à residência com destaque para o 
painel cerâmico de Arnaldo Pedroso d’Horta. Residência Dr. Paulo Nogueira Neto, Rua Boa 

Esperança do Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 186). Foto: José Moscardi.  

A edícula posicionada junto à divisa do lote reapareceu nesse projeto 

mantendo as características e os ambientes comumente observados nos 

exemplares datados das décadas de 1930 e 1940: garagem, banheiro em 

conjunto com os dormitórios destinados aos funcionários, área de serviço e, 

neste caso, uma sala de ginástica / brinquedos, porém, apesar da questão 

levantada, frisa-se que as similaridades com as residências de décadas 

passadas se encerrariam neste quesito. 

Bratke continuou nessa obra afirmando sua expressividade e, conforme já 

abordado na pesquisa, a distribuição do programa de necessidades, resolvido 

em um único pavimento, remetia ao conceito das casas binucleares, 

expressão criada pelo arquiteto e designer Marcel Breuer, nas quais as áreas 

de repouso e de estar conformavam-se enfaticamente separadas uma da 

outra. Desta forma, se reconhece que na residência Dr. Paulo Nogueira Neto, 

o arquiteto dividiu o programa em três setores bem definidos: serviço, 

concentrado na edícula, social, posicionado ao lado direito do bloco principal 

da residência e íntimo (áreas de repouso), localizado ao lado esquerdo 

também no bloco principal da casa.  

Desta forma, ao se adentrar na residência, a partir do pátio principal, se 

chegava ao hall de entrada, espaço encerrado por blocos de concreto vazados 

e piso revestido com Vidrotil formando um belo desenho de autoria do artista 

Aldemir Martins dos Santos (1922-2006). O vestíbulo representava 

justamente o núcleo da circulação a partir do qual, seguindo-se à direita, se 

acessava as salas de jantar e estar, a copa e a cozinha e, à esquerda, o 

escritório e a ala dos dormitórios conformada pela grandiosa suíte master e 

pelos três dormitórios servidos por dois banheiros. Vale ressaltar também, 

que o arquiteto voltou todas as aberturas dos ambientes de longa 

permanência para as faces leste e norte. 

Além da organização dos espaços internos, Bratke propôs prolongamentos 

complementares que estendiam esses cômodos para o exterior da 

residência, como por exemplo, o deck para qual se abria a sala de estar, o 



 

 
204 

jardim lateral para qual se abriam os dormitórios e ainda a área da 

churrasqueira acessada a partir da sala de jantar. 

Finalizando as observações referentes aos aspectos compositivos, ressalta-se 

que neste projeto o arquiteto avançou a laje plana de cobertura além dos 

limites do corpo edificado da residência, formando beirais com diferentes 

dimensões. O que chama a atenção para este fato, é que essa solução havia 

sido deixada de lado em seus últimos projetos analisados. Segundo Camargo 

(2000, p. 114) esta constatação se confirma e “o beiral somente foi resgatado 

pelo arquiteto para a melhor conservação da construção”. Entretanto, por 

motivos que nem sempre foram claramente explicitados, esta proposição 

será retomada, como elemento de destaque, nas obras analisadas a seguir. 

Conforme citado anteriormente, Bratke utilizou a estrutura aparente nas 

fachadas, mas nesse caso, segundo a pertinente colocação também feita por 

Camargo (2000, p. 114), “os pilares ganharam maior independência e 

expressão no conjunto plástico, amenizando a presença dos pórticos tão 

marcante nos projetos anteriores e anunciando um novo direcionamento das 

explorações formais.” 

Além disso, as venezianas móveis também acrescentaram textura às 

superfícies e qualidade à composição e, ainda, o pátio frontal, que se abria 

para o extenso jardim da propriedade, reforçou a estratégia de Bratke de 

equilibrar a retidão volumétrica por meio da proposição de espaços abertos, 

amenos e de agradável permanência.  

Por fim, como uma conclusão parcial da pesquisa, o que pôde ser verificado 

até o momento, é que ao longo de sua trajetória Bratke foi pouco a pouco 

consolidando seu vocabulário de formas, ao mesmo tempo que simplificava 

suas soluções. A cada estudo analítico, a pesquisadora que vos escreve, 

compreende a linguagem do arquiteto como primorosa, pragmática e 

simples, porém sem nunca ter se tornado simplória. 

 
Figura 182 – Detalhe teto translúcido do corredor de acesso aos dormitórios. Residência Dr. 
Paulo Nogueira Neto, Rua Boa Esperança do Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA no Jardim Guedala (Residência Dr. Paulo Nogueira Neto). In: ACRÓPOLE 
(1962, nº 282, p. 187). Foto: José Moscardi.  
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Residência Francisco Matarazzo Sobrinho 

Data: 1959/1960. 

Endereço: Ubatuba (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens):  SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 148-163). 

RESIDÊNCIA em Ubatuba (Residência Francisco Matarazzo Sobrinho). In: ACRÓPOLE, 

São Paulo: janeiro de 1962, Ano 24, nº 278, p. 52 e 53. Disponível em: 

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/278>. Acesso em: 10 de março de 2017. 

Acervo da Biblioteca da FAU-USP 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Encerrando a análise dos projetos produzidos durante a década de 1950, a 

residência Francisco Matarazzo Sobrinho, construída em Ubatuba, possui 

múltiplos aspectos a serem destacados considerando, primeiramente, a 

localidade na qual foi implantada. Essa obra permitiu que Bratke definisse o 

partido arquitetônico ponderando determinantes e condicionantes que 

abarcavam as condições climáticas locais (temperatura e ventos), as 

particularidades do solo (arenoso e abundante em pedras), a topografia do 

terreno e a proximidade do mar.  

O arquiteto exercitou a projetação por meio de inúmeros desenhos que 

simulavam diferentes situações variando o posicionamento das aberturas, a 

espacialização dos ambientes internos e a aplicação dos revestimentos nas 

fachadas. Prática que refletia a obstinação de Bratke em elaborar uma obra 

coerente e que de fato fosse idealizada para o local no qual seria implantada. 

Figura 183 – Foto aérea / localização. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba 
(S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 149). 
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Figura 184 – Estudo fachada frontal. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba 
(S.P.), 1959 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Incorporando ao projeto um muro de pedras existente, ruína de uma antiga 

alfândega, provavelmente datada do período colonial,9 o arquiteto conciliou 

história, natureza e arquitetura em sua proposta. Esse importante elemento 

plástico, deixado em evidência na fachada posterior, dialogou nessa obra 

com mais uma solução passível de destaque: o telhado de duas águas.  

 

                                                             
9 A informação referente à presumível data da alfândega foi explicitada por Segawa em sua 
pesquisa. (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 149) 

Figura 185 – Vista parcial (1) da fachada frontal. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, 
Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 152). 

Figura 186 – Vista parcial (2) da fachada frontal. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, 
Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 153). 
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Essa residência marca um novo direcionamento das explorações formais pela 

volta da utilização do telhado de duas águas na produção de Bratke, 

elemento que também estará presente nas residências do arquiteto na 

avenida São Valério (1960/65) e Armando Zander (1964), analisadas a seguir. 

Além da questão estética, frisa-se que, neste caso, essa proposição justifica-

se pelo fato da cobertura cerâmica e dos beirais possuírem a função de 

reguladores térmicos, solução pertinente à uma casa construída no litoral. 

Apesar da constatação acima ter sido verificada por meio da pesquisa 

realizada na dissertação, ela não é inédita e já havia sido colocada por 

Camargo (2000) em sua tese, conforme afirmação a seguir: 

A recuperação do telhado, como elemento de 

composição, minimizou a presença da solução estrutural e 

da modulação na composição plástica. Planos de 

superfícies contínuas, rasgados por aberturas inesperadas 

e sem simetria, resultando em composições de muito 

equilíbrio, expõem, mais uma vez, sua capacidade de 

criação e sua versatilidade de expressão. A exploração das 

condições locais, como as ruínas de um muro de pedra de 

uma antiga alfândega existente no local evidenciam sua 

sensibilidade aos imprevistos e a ausência de modelos pré-

estabelecidos. (CAMARGO, 2000, p. 114) 

Mantendo o madeiramento do telhado aparente, por conta dos fortes ventos 

da região o arquiteto teve que fixar as telhas na estrutura além de utilizar as 

tradicionais peças de apoio. Quanto à plasticidade do conjunto, Bratke nesse 

projeto obteve a harmonia estética priorizando o contraste, seja pela mescla 

entre diferentes materiais ou pelo “jogo de cheios e vazios”. A combinação 

entre a rusticidade da pedra e da madeira, com as superfícies envidraçadas e 

com as paredes masseadas e pintadas resultou uma obra realmente passível 

de admiração. 

Figura 187 – Estudo fachada posterior. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba 
(S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 
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Figura 188 – Vista parcial da fachada posterior. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, 
Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 160-161). 

Figura 189 – Fachadas posterior e lateral. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba 
(S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 161). 

Figura 190 – Estudos / Cortes. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 
1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Quanto à funcionalidade, o arquiteto adotou e materializou um programa de 

necessidades adaptado à uma casa de veraneio, que incluía, entre outros 

itens, uma cozinha para limpeza e cocção de peixes. Priorizando ambientes 

com largas dimensões e dispostos em dois pavimentos que se abriam 

generosamente para o exterior, Bratke posicionou no pavimento térreo, o 

alpendre, a sala de almoço e o conjunto formado pela copa, cozinha 
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convencional e pela cozinha para peixes, anteriormente citada. No 

pavimento superior, manteve a proposição de um generoso alpendre, as 

salas de estar e jantar, o lavabo, a área de serviço e um conjunto de 

dormitórios, no qual foram previstas quatro suítes. 

Figura 191 – Corte transversal. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 
1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 151). 

Finalizando a análise pelos quesitos técnicos, observa-se o sério 

compromisso de Bratke em resolver as questões construtivas por meio dos 

diversos cortes esquemáticos produzidos ao longo do processo de projeto, 

nos quais ele ilustrou os componentes estruturais, as vedações e o sistema 

de ventilação. É nítido perceber que a expertise relacionada ao conforto 

ambiental das edificações, adquirida ao longo de sua carreira e aprimorada 

por meio das experiências realizadas nas unidades habitacionais da Vila Serra 

do Navio e Vila Amazonas, foi sendo aperfeiçoada ao longo da trajetória de 

Bratke e revertida em soluções cada vez mais apuradas. Essa residência é um 

exemplo disso. 

Figura 192 – Estudos fachadas. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 
1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 
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Figura 193 – Estudo fachada lateral. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba 
(S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 157). 

Figura 194 – Fachada lateral. Residência Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 
1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 157). 

Figura 195 – Estudo varanda/alpendre (pav. superior). Residência Francisco Matarazzo 
Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 

Figura 196 – Vista varanda/alpendre (pav. superior). Residência Francisco Matarazzo 
Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 154/155). 
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3.3 A década de 1960  

Residência do Arquiteto 

Data: 1960/1965. 

Endereço: Avenida São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens):  SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 148-163). 

RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE, São Paulo: outubro de 1966, Ano 28, nº 

333, p. 38-42. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/333>. Acesso 

em: 10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Figura 197 – Corte transversal (esquemático). Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 
335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 40).  

Figura 198 – Fachada frontal vista a partir da avenida São Valério. Residência do Arquiteto, 
Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 38). Foto: José Moscardi.  

Representando a última morada que Bratke projetou para si mesmo, a 

residência do arquiteto na avenida São Valério corresponde à um dos 

exemplares nos quais ele também pôde expandir seu campo de 

experimentações sem as amarras impostas pelos clientes, neste caso, 

referenciando-se claramente à arquitetura japonesa, explorando o uso da 

madeira e celebrando o retorno do telhado de duas águas.  

Iniciando a última década na qual Bratke atuou profissionalmente de forma 

assídua, essa residência não representa o único projeto que faz jus de ser 

apreciado neste contexto. No início da década de 1960, o arquiteto também 

enfrentou programas diversificados e inéditos, como a Escola de Minas e 

Metalurgia da Universidade de São Paulo e as Estações Ferroviárias para a 
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Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, executando belíssimas obras que 

também merecem ser estudadas. (CAMARGO, 2000) 

É interessante observar, conforme já explicitado por Camargo (2000, p. 115) 

que justamente nesse período no qual Bratke referenciava-se à cultura 

milenar japonesa no projeto de sua residência, simultaneamente ele 

experimentava a utilização do concreto aparente nas duas obras citadas no 

parágrafo anterior. Mesmo não se deixando seduzir desmesuradamente por 

esta solução, esse pode ser considerado um momento marcante em sua 

trajetória na qual a inspiração pelos trabalhos de outros arquitetos, dentre 

eles, Paulo Mendes da Rocha e João Batista Vilanova Artigas, o motivaram a 

experimentar o uso desse material já tão recorrente na produção moderna 

paulista. 

Na realidade, acredita-se que o racionalismo e o pragmatismo do arquiteto 

foram fatores responsáveis por não permitir que ele se rendesse ao uso 

desmedido do concreto aparente. Atento às questões estruturais e visando a 

durabilidade do mesmo, raramente o expôs em estado bruto, propondo 

revestimentos que garantissem a longevidade do material, praticamente na 

totalidade de suas obras. 

Voltando ao estudo da residência em questão, destaca-se, primeiramente, a 

topografia acentuada do terreno como um importante condicionante do 

partido.  

Figura 199 – Fachada frontal e lateral. Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, 
Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 38). Foto: José Moscardi.  

Figura 200 – Fachada frontal em destaque. Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, 
Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 38). Foto: José Moscardi.  
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Figura 201 – Varanda lateral com churrasqueira. Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 
335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 40). Foto: José Moscardi.  

Figura 202 – Acesso à residência a partir da viela. Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 
335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 39). Foto: José Moscardi. 

O lote delimitado frontalmente pela avenida São Valério e posteriormente 

por uma viela, possuía quinze metros e meio de desnível entre as duas ruas, 

distribuídos ao longo dos trinta metros que as separavam. Muito habilidoso 

na utilização de terrenos acidentados, Bratke posicionou a residência na cota 

média, usufruindo de áreas livres e jardins que se conformavam em setores 

mais planos do terreno. 

O arquiteto distribuiu o programa de necessidades em três pavimentos. A 

cota de nível do pavimento superior praticamente se igualava à cota da viela, 

possibilitando o acesso à garagem e ao setor dos dormitórios a partir da 

entrada posicionada junto ao passeio. Esse sem dúvida, era o acesso mais 

utilizado pela família. 

Voltando-se à cota mais baixa do lote, foi previsto um acesso restrito a 

pedestres, diretamente por uma escadaria que se voltava para a avenida São 

Valério. Subindo em direção à cota média do terreno, os visitantes chegavam 

ao pavimento térreo onde foram posicionadas todas as áreas sociais, de 

serviço e de lazer. Por fim, descendo por uma pequena escada localizada 

próxima à biblioteca (térreo) chegava-se ainda ao pavimento inferior no qual 

Bratke posicionou uma generosa área de recreação, os dormitórios e o 

banheiro de funcionários e dois espaços para armazenagem. 

Quanto à materialidade, os pilares da residência foram executados em 

concreto armado, dispostos em formato de malha. As lajes de piso também 

executadas em concreto e a cobertura de duas águas, conformada por um 

sistema de lajes com caimento mínimo, que configurava grandes beirais. “As 

vigas não mais compunham molduras regulares com os pilares, mas 

avançavam em balanços e definiam contornos nas empenas laterais.” 

(SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 165) 
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A cobertura da varanda lateral foi executada em laje pré-moldada mista de 

concreto e tijolos, recebeu uma camada de papelão alcatroado 

impermeabilizado com pintura asfáltica e revestimento de três centímetros 

de pedregulho. Sistema que possuía a função de amenizar as altas 

temperaturas. 

Os materiais de revestimento destacaram-se pelo fato de terem sido 

empregados, em grande parte, com sua textura original aparente. A fachada 

principal (norte) voltada para a avenida São Valério, para qual Bratke 

priorizou voltar as aberturas dos ambientes de longa permanência, remetia 

nitidamente às influências da arquitetura oriental começando pelo 

revestimento de pedra utilizado no pujante muro de contenção que, devido 

à sua linguagem, enaltecia o volume da residência por meio da utilização do 

mesmo recurso observado nos templos tradicionais japoneses. Além disso, 

vale destacar os painéis de madeira presentes nas varandas dos quartos, a 

leveza do guarda-corpo na varanda do pavimento térreo e ainda estrutura 

exposta com sutileza, quesitos que permitiram traçar um paralelo com a 

linguagem presente nas casas tradicionais japonesas tão apreciadas por 

Bratke. Segundo já apontado por Segawa: 

No conjunto, observa-se como esta moradia estava 

impregnada de referências da arquitetura tradicional 

japonesa sem imitá-la ou mimetizá-la: a implantação 

marcante e hierarquizada do volume edificado e seu 

entorno imediato; a equilibrada assimetria de proporções, 

acentuando as linhas horizontais, como na arquitetura 

mikkyo, de fins do século 8; a beleza e unidade plásticas 

obtidas mediante a simplicidade de formas e concisão de 

materiais; o protagonismo formal da estrutura 

elegantemente lançada e proporcionada; os jogos de luz 

direta e filtrada, reforçando as características dos 

materiais e espaços; a valorização da materialidade de 

cada elemento arquitetônico; a resolução de alguns 

fechamentos externos mediante grandes painéis móveis 

opacos, possibilitando uma relação interior/exterior 

graduada conforme a ambiência desejada. (SEGAWA e 

DOURADO, 2012, p. 167) 

Figura 203 – Acesso à varanda visto a partir da sala de estar. Residência do Arquiteto, Av. São 
Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 40). Foto: José Moscardi.  
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Figura 204 – Vista da sala de estar mostrando ao fundo o biombo que delimitava a sala de 
jantar. Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 

 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 41). Foto: José Moscardi.  

Figura 205 – Vista sala de estar a partir do estar íntimo. Residência do Arquiteto, Av. São 
Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 42). Foto: José Moscardi.  

Figura 206 – Estar íntimo. Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, 
São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 42). Foto: José Moscardi.  

Figura 207 – Escada de acesso para o 2º pavimento (estar íntimo). Residência do Arquiteto, 
Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 42). Foto: José Moscardi.  
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Figura 208 – Hall do pavimento superior. Residência do Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, 
Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 41). Foto: José Moscardi.  

Encerrando a análise, destaca-se que nesse projeto a notória diferença de 

linguagem em comparação às obras da década de 1950, não deve ser 

entendida como negação do que foi produzido anteriormente e sim como a 

evolução e o amadurecimento de ideias. É inegável reconhecer que Bratke a 

cada obra refinou suas proposições e as traduziu em detalhes cada vez mais 

apurados, traçando um caminho coeso ao longo de sua trajetória na qual 

cada projeto realizado tornava mais claro seu discurso. Essa questão é, sem 

dúvida, uma das mais pujantes e passível de reconhecimento a cada análise 

realizada na dissertação. 

Por fim, coloca-se que por sua relevância na produção do arquiteto, esse 

também este também foi um dos projetos selecionados para ser 

representado por meio da modelagem digital no Capítulo 5 - Modelagem 

tridimensional de 4 residências. 

Figura 209 – Varanda dos dormitórios (pavimento superior). Residência do Arquiteto, Av. São 
Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA do Arquiteto. In: ACRÓPOLE (1966, nº 333, p. 41). Foto: José Moscardi.  
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Estudos para Habitações Populares 

Data: 1962. 

Endereço: não se aplica. 

Base consultada (projeto e imagens):  HABITAÇÕES populares. In: 

ACRÓPOLE, São Paulo: dezembro de 1966, Ano 28, nº 335, p. 24-27. 

Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/335>. Acesso em: 

10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 210 – Elevação principal. Estudo para Habitações Populares, 1962 
 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: HABITAÇÕES populares. In: ACRÓPOLE (1966, nº 335, p. 25). 

Mais do que projetos a serem estudados pela sua exploração técnica, os 

estudos para habitações populares marcam a reflexão de Bratke a respeito 

de uma importante questão, que vem sendo discutida há décadas, e continua 

muito pertinente nos dias atuais: o problema habitacional brasileiro. 

Figura 211 – Imagens ilustrando os diferentes estágios de obra. Estudo para Habitações 
Populares, 1962 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: HABITAÇÕES populares. In: ACRÓPOLE (1966, nº 335, p. 25). 

Segundo consta na cronologia e índice de projetos apresentados 

anteriormente na dissertação (p. 55–70), no ano de 1962 Bratke fez uma 

proposta para habitação popular à Comissão da Casa Popular, sob a 

presidência do então Ministro do Trabalho, André Franco Montoro. Quatro 

anos mais tarde, esse projeto foi publicado na revista Acrópole (1966, nº 335, 
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p. 24-27) em conjunto com o memorial justificativo/descritivo do projeto, 

material muito rico e sobre o qual a análise proposta está apoiada. 

Conforme verificado em pesquisas anteriores, Bratke sempre defendeu a 

questão da casa isolada como célula habitacional mais eficaz quando 

comparada aos apartamentos agrupados em grandes conjuntos 

multifamiliares. Apesar de consciente quanto à questão do adensamento e 

que a verticalização poderia ser uma alternativa eficaz, ele acreditava que 

haviam outros fatores mais importantes a serem ponderados, conforme 

trecho da entrevista publicada na revista Habitat (1957) transcrita 

previamente por Camargo:  

A habitação vertical requer hábitos, costumes, 

possibilidades de arranjo e de manipulação mecanizada de 

certas atividades domésticas. Requer uma mentalidade 

para essas outras maneiras de viver – modificações no 

preparo de alimentos, novos métodos de limpeza, 

lavagem mecânica da roupa com tudo o que implica em 

ordem e adequação, mas principalmente uma nova 

mentalidade econômica. (...) A casa isolada oferece todas 

as vantagens a um íntimo conhecimento vivo das coisas - 

ela reforça a unidade familiar ao permitir a vigilância da 

vida da criança interna e externamente. (FERRAZ, 1957, 

apud CAMARGO, 1995, p. 195) 

A partir dessa declaração, fica claro que o modo de morar, visando a 

privacidade e o conforto dos usuários, era fundamental para Bratke. 

Contudo, apesar do discurso proferido, coloca-se como uma especulação de 

total responsabilidade da pesquisadora que vos escreve, a crença de que se 

o arquiteto estivesse entre nós, participando das discussões atuais a respeito 

das políticas habitacionais, provavelmente desenvolveria outros modelos 

adaptáveis e voltados também aos formatos dos agrupamentos 

multifamiliares adensados. Possivelmente flexibilizaria seu discurso dado o 

agravamento do problema de moradia ao longo dos últimos anos. Apesar de 

ser somente especulativa, essa suposição é sustentada pelo o que ele 

demonstrou ao longo de sua trajetória, sempre se colocando como um 

profissional muito íntegro e consciente quanto ao papel do arquiteto perante 

a sociedade. 

Ao apresentar os estudos para habitações populares, Bratke inicia o 

memorial justificativo da proposta colocando a questão do problema 

habitacional brasileiro como um “item muito em evidência, dada a expansão 

demográfica explosiva” que já se processava na época, e coloca-se muito 

decepcionado frente “a maior importância dada ao projeto imponente de um 

conjunto arquitetônico ou possibilidades financeiras, do que propriamente 

ao estudo aprofundado da estrutura social e econômica com todas as suas 

implicações, de uma região a ser atendida.” (BRATKE, 1966 apud ACRÓPOLE, 

1966, nº 335, p. 24). 
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A partir dessa reflexão, ele esclarece que a proposição é embasada pela 

necessária revisão dos métodos habitacionais vigentes, propondo soluções 

para que a própria população de baixa renda tenha a efetiva possibilidade de 

construir suas moradas (sistema de mutirão), a partir de um treinamento 

eficaz ministrado por profissionais alocados no canteiro de obras. 

Figura 212 – Corte transversal e elevação lateral. Estudo para Habitações Populares, 1962 – 
Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: HABITAÇÕES populares. In: ACRÓPOLE (1966, nº 335, p. 25). 

As unidades habitacionais seriam produzidas em três fases, sendo passíveis à 

ocupação desde a finalização do primeiro estágio da obra, no qual seriam 

construídas as paredes externas, a cobertura e o piso acabado ainda sem 

revestimento. Além disso, seria disponibilizado um sistema de instalações 

hidrossanitárias (Figura 213) abrangendo o banheiro, um tanque para 

lavagem de roupas e uma parte essencial à cozinha, executada em peças pré-

fabricadas e ligadas à rede de água e esgoto. 

No segundo estágio seriam feitas as instalações de todas as divisórias 

internas, colocação do forro, instalação da rede elétrica e demais itens que 

correspondessem à conclusão da obra, sendo o terceiro estágio somente 

entendido como uma fase de aprimoramento e expansão da casa, ou seja, 

assim que fosse concluída a unidade habitacional, caso o morador quisesse, 

ele poderia construir mais um dormitório ou aumentar a sala/terraço. 

O arquiteto frisava que a garantia da eficácia do processo estava vinculada à 

necessária adoção de um rigoroso controle das peças pré-fabricadas e que as 

unidades habitacionais deveriam ser previstas no sistema modular. Isso 

garantiria que todos os elementos a serem edificados seguissem um padrão 

previamente determinado, otimizando os processos. 

A questão modular também facilitaria a produção dos elementos 

industrializados como janelas, portas, armários, etc, abrindo campo para a 

indústria de componentes ao mesmo tempo que tornava diminuta a 

possibilidade de erros no canteiro de obras. 
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Figura 213 – Otimização das instalações hidráulicas. Estudo para Habitações Populares, 1962 
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: HABITAÇÕES populares. In: ACRÓPOLE (1966, nº 335, p. 25). 

Figura 214 – Caixilharia proposta para o primeiro estágio da obra. Estudo para Habitações 
Populares, 1962 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: HABITAÇÕES populares. In: ACRÓPOLE (1966, nº 335, p. 26). 

Figura 215 – Caixilharia proposta para o estágio final da obra. Estudo para Habitações 
Populares, 1962 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: HABITAÇÕES populares. In: ACRÓPOLE (1966, nº 335, p. 26). 
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Bratke ainda coloca no memorial, detalhes referentes à administração do 

conjunto, entendido como um condomínio de casas, divisão das despesas de 

manutenção e nomeação de um síndico que, segundo o arquiteto, deveria 

ser a mesma pessoa responsável por coordenar o sistema de mutirão 

(cooperativa de produção) e a unidade de treinamento (escola artesanal) 

alocada no canteiro de obras. 

Ele encerra as instruções descrevendo os critérios de emulação, 

processamento e regulamento, frisando que o agrupamento residencial, 

incluindo a escola artesanal, a cooperativa de produção e demais itens de 

apoio, deveria resultar em “uma solução econômica, ao alcance dos 

beneficiários, tanto para construir como para manter.” (BRATKE, 1966 apud 

ACRÓPOLE, 1966, nº 335, p. 27). 

Finalizando a abordagem analítica, a questão que se coloca é que 

infelizmente essa proposta nunca foi executada, nem de maneira 

experimental. Por acreditar piamente na eficácia do projeto, Bratke seguiu 

pesquisando as questões referentes as habitações mínimas, peças móveis e 

outros elementos que otimizariam a execução de residências com modestas 

dimensões, porém passíveis de fornecer condições dignas aos usuários. 

Certamente, se tivessem sido levadas à frente, poderiam de fato ter 

contribuído com as propostas atuais voltadas a minimizar os problemas 

habitacionais do país. 
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Residência Armando Zander 

Data: 1964. 

Endereço: Chácara Flora, São Paulo (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens):  RESIDÊNCIA na Chácara Flora (Residência 

Armando Zander). In: ACRÓPOLE, São Paulo: novembro de 1964, Ano 26, nº 312, p. 

34 e 35. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/312>. Acesso em: 

10 de março de 2017. 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

A residência Armando Zander representa o último exemplar, datado da 

década de 1960, analisado nesta pesquisa, e reúne alguns aspectos 

observados em projetos anteriores. Primeiramente, se destaca o retorno do 

meio nível, raramente utilizado por Bratke em seus projetos, mas que 

também pôde ser verificado na Residência F.C. (1952). Além disso, se observa 

a presença do telhado de duas águas, com suave inclinação e amplos beirais, 

similar à proposição adotada no projeto da residência do arquiteto na 

avenida São Valério (1960/65), que celebrou o retorno dessa solução. 

Destaca-se ainda a rotação do pavimento superior em relação ao térreo e o 

posicionamento do mesmo (avanço frontal), estruturado sobre pilotis, 

configurando a cobertura da garagem e a varanda que marcava o acesso 

principal à residência. 

 

Figura 216 – Fachada frontal. Residência Armando Zander, Chácara Flora, São Paulo, 1964  
– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA na Chácara Flora (Residência Armando Zander). In: ACRÓPOLE (1964, nº 
312, p. 34). Foto: José Moscardi. 

A expressão plástica do conjunto foi determinada pela estrutura aparente e 

pelas grandes venezianas móveis, que contrastavam tanto com as superfícies 

envidraçadas quanto com os trechos conformados por paredes opacas 

(pintura sobre massa). 

O programa de necessidades foi distribuído em dois pavimentos, sendo que 

o acesso à casa, a partir do passeio, ocorria pelo pavimento térreo por meio 

da porta de entrada principal (fachada frontal). Ao se adentrar na residência, 

chegava-se à um hall, com dimensões modestas, a partir do qual se acessava, 

à direita, o escritório, à esquerda, o lavabo, e à frente, a escada que subia 

meio nível em direção às salas de estar e jantar. 
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Justapostas às salas, estavam localizadas a cozinha, a copa e a despensa e, 

encerrando o setor social, abria-se para a porção posterior do terreno, uma 

sala íntima, acessada a partir da sala de jantar. Ainda no térreo, a área de 

serviço, os dormitórios e o banheiro para funcionários, foram posicionados 

ao fundo da residência, com acesso direto pelo espaço externo condicionado 

pelo recuo lateral. 

No pavimento superior, foram previstos cinco dormitórios, servidos por dois 

banheiros, uma rouparia e uma pequena área de depósito. 

Figura 217 – Fachada frontal e lateral direita. Residência Armando Zander, Chácara Flora, São 
Paulo, 1964 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA na Chácara Flora (Residência Armando Zander). In: ACRÓPOLE (1964, nº 
312, p. 35). Foto: José Moscardi. 

 

O projeto para as áreas livres contou com extensos espaços ajardinados e 

uma bela piscina com formato geométrico inusitado. 

Figura 218 – Fachada lateral esquerda. Residência Armando Zander, Chácara Flora, São 
Paulo, 1964 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA na Chácara Flora (Residência Armando Zander). In: ACRÓPOLE (1964, nº 
312, p. 35). Foto: José Moscardi. 

 

Por fim, frisa-se que neste projeto mais uma vez Bratke demonstrou seu rigor 

compositivo e a atenção aos detalhes e, apesar de não representar um 

exemplar de grande notoriedade na produção do arquiteto, essa residência 

refletiu sua expressividade no momento próximo ao seu exílio profissional, 

iniciado ao final da década de 1960. O importante de se perceber em relação 

a este momento, e durante os anos que se seguiram, é que mesmo após seu 
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afastamento do mercado de trabalho, o arquiteto manteve-se atento aos 

caminhos contemporâneos da arquitetura, reafirmando suas convicções e 

sua linguagem, na produção da residência Raphael Ribeiro da Luz, analisada 

a seguir, que foi projetada mais de vinte anos após esse momento de 

desligamento. 

Figura 219 – Vista posterior do conjunto. Residência Armando Zander, Chácara Flora, São 
Paulo, 1964 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: RESIDÊNCIA na Chácara Flora (Residência Armando Zander). In: ACRÓPOLE (1964, nº 
312, p. 35). Foto: José Moscardi. 
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3.4 O último projeto residencial: o final da década de 1980  

Residência Raphael Ribeiro da Luz 

Data: 1988/1990. 

Endereço: Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.). 

Base consultada (projeto e imagens):  SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. 

(2012, p. 174-181). 

Acervo da Biblioteca da FAU-USP 

Autoria do projeto: Oswaldo Arthur Bratke. 

Figura 220 – Perspectiva destacando a fachada frontal. Residência Raphael Ribeiro da Luz, 
Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988  

– Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 178). 

Figura 221 – Pátio de acesso social. Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das 
Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 178). 

A residência Raphael Ribeiro da Luz, que encerra a análise dos exemplares 

selecionados para o estudo proposto na dissertação, possui, além da 

relevância como obra notável de Bratke, uma questão pessoal que a 

pesquisadora que vos escreve acredita ser passível de destaque. 

Voltando aos tempos de graduação (2000-2005), cursando a faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-

UPM), ainda no primeiro ano do curso, havia uma disciplina em que se 

estudavam as obras de importantes arquitetos. Neste momento, por meio de 

um sorteio, surgiu a grata oportunidade de se conhecer justamente o projeto 
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desta residência e, por consequência, o trabalho de Oswaldo Arthur Bratke, 

personagem desconhecido para mim até o momento. 

Após estudar a obra, por meio do redesenho e produção de um modelo físico, 

a constatação do reconhecimento unânime da altíssima qualidade da 

produção de Bratke, ocorreu naturalmente ao final do processo. Esse projeto, 

considerado como o último realizado pelo arquiteto, no qual mesmo estando 

afastado há anos da atividade profissional, ele conseguiu reforçar seus 

princípios compositivos e sua linguagem arquitetônica, demonstrou para 

jovem estudante de arquitetura uma maestria tão tocante, que jamais foi 

esquecida. 

Os conceitos relacionados ao partido arquitetônico e a solução adotada, 

utilizando um pavimento semienterrado, nunca foram esquecidos. Esta 

pesquisadora lhes confessa nunca ter estudado nenhuma residência com 

solução similar até aquele momento e admite, timidamente, também a falta 

de conhecimento em relação à arquitetura de qualidade na época. Tudo era 

novo, havia muita empolgação como aluna recém ingressante na faculdade e 

conhecer projetos como este foi sem dúvida uma questão de grande 

inspiração. 

Infelizmente, essa foi a primeira e a única vez em que se estabeleceu um 

contato mais próximo com a obra de Bratke durante o curso de graduação. 

Após conhecer o livro recém lançado, em 1997, do arquiteto Hugo Segawa e 

de Guilherme Mazza Dourado, “Oswaldo Arthur Bratke – A arte de bem 

projetar e construir”, tão citado e referenciado nesta pesquisa, houve o 

questionamento sobre o motivo de um arquiteto com obras tão significativas 

ser pouco estudado pelos alunos. Questão que permaneceu por um longo 

tempo, causando inquietude por muitos anos e, ao começar a pensar no 

Mestrado, pesquisando referências e trabalhos produzidos, veio a 

constatação de que realmente a obra de Bratke ainda era pouco explorada. 

Desta forma, se admite que um dos motivos principais dessa dissertação se 

concretizar, foi justamente o contato com esse projeto, momento que 

perdurou na mente e que produziu bons frutos. 

Figura 222 – Perspectiva destacando a fachada posterior. Residência Raphael Ribeiro da Luz, 
Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988  

– Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 177). 
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Figura 223 – Fachada posterior. Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, 
nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 179). 

Figura 224 – Destaque fachada posterior. Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das 
Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 177). 

Conforme citado anteriormente, Bratke se afastou da atividade profissional 

assídua, a partir do final da década de 1960, sendo que, após esse período, o 

retorno do arquiteto à projetação voltou-se ao atendimento de especiais 

pedidos feitos por amigos e familiares, ou a estudos descompromissados. 

Desta forma, no mesmo ano em que completara oitenta e um anos de idade, 

ele aceitou o convite para projetar essa residência para seus sobrinhos. 

Por estar localizada no município do Guarujá, litoral sul do estado de São 

Paulo, essa casa possui particularidades referentes à sua localização e ao uso 

ao qual se destina. Sendo assim, ao iniciar a análise proposta, serão 

primeiramente destacados os condicionantes do partido e os elementos 

definidores do programa de necessidades.  

Coloca-se que o arquiteto ao definir o partido de implantação, considerou as 

especificidades do terreno, a topografia e as vistas a partir do lote. 

Implantando a residência paralelamente à rua, Bratke fez parecer que o 

corpo edificado fazia parte da paisagem existente, sem rupturas ou soluções 

agressivas, respeitando o solo sobre o qual o mesmo parecia repousar 

levemente. 

A fachada principal, voltada para o passeio público, foi preservada dos 

olhares curiosos dos transeuntes por meio de um extenso muro que seguia o 

padrão da vizinhança. Em contrapartida, a fachada posterior foi conformada 
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como um grande plano aberto que se voltava para um bucólico campo de 

golfe, existente até hoje na localidade. 

Entendendo que o programa de necessidades da residência deveria ser 

adequado ao uso proposto: uma casa de veraneio, Bratke configurou espaços 

adequados ao descanso, ao divertimento em família e destinados a receber 

visitas.  

O pavimento térreo, acessado a partir do passeio, foi conformado por meio 

de três setores bem definidos. A partir do hall de entrada tinha-se, à frente, 

a sala de estar, ambiente com dimensões generosas, que se abria tanto para 

um pátio central quanto para um extenso terraço voltado para os fundos do 

lote. À direita, um pequeno lavabo e o acesso à ala dos dormitórios, 

conformado por quatro suítes e, à esquerda, o setor de serviços, no qual 

foram posicionadas a cozinha, copa, despensa, sala de jantar, um dormitório 

servido pelo banheiro de serviço e ainda uma escada proveniente do 

pavimento inferior.  

A sala de jantar também se abria para o mesmo pátio interno para o qual 

estava voltada a sala de estar, promovendo a integração dos espaços. Os 

dormitórios, por sua vez, se abriam para um pátio reservado (Figura 225), que 

proporcionava intimidade e era entendido como um refúgio privado. A 

questão do pátio foi compreendida como a retomada de uma solução 

utilizada por Bratke em inúmeros projetos da década de 1950, nas quais esse 

elemento, além de assumir um importante papel na composição do projeto, 

funcionava como um amenizador de altas temperaturas, por meio do 

microclima criado pela utilização de vegetação, água e pérgulas. 

O pavimento inferior, conformado como um bloco semienterrado, abrigava 

as dependências dos funcionários, a lavanderia, um extenso porão, os 

vestiários e as áreas de apoio à piscina. Ressalta-se que o porão era utilizado 

como um ambiente multiuso (ex: por crianças em dia de chuva) e o pé-direito 

do espaço, com mais de dois metros, não permitia somente “seu 

aproveitamento como área habitável, mas elevava a cota do pavimento 

térreo sem torná-la uma construção assobradada, permitindo melhor 

domínio visual sobre a paisagem.” (SEGAWA e DOURADO, 2012, p. 176) 

Figura 225 – Pátio dos dormitórios. Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das 
Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 181). 
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Nessa obra não foi utilizada a estrutura modular, sendo o posicionamento 

dos apoios conformados pelas dimensões dos ambientes, funcionalidade 

pretendida, definição dos setores e otimização da circulação.  

A expressão plástica do conjunto pode ser entendida pela composição entre 

diversos materiais, cores e texturas. A harmonia obtida pelo contraste entre 

as cores branca e azul nas fachadas, a utilização dos elementos vazados, os 

painéis deslizantes com venezianas, que além da função estética possuíam a 

função técnica de permitir a ventilação permanente, regular a entrada de luz 

e proteger os ambientes da incidência solar direta, tornaram essa obra um 

exemplar repleto de sutilezas.  

No entendimento desta pesquisadora, ao longo da trajetória de Bratke 

raramente pôde-se verificar a presença de referências literais em sua obra, 

acreditando-se na impertinência de se estabelecer comparativos diretos com 

residências produzidas por outros arquitetos, fato que se distanciaria do 

objetivo proposto na dissertação. Entretanto, conforme já mostrado no 

Capítulo 2 (p. 92), essa obra é uma exceção na qual de fato se percebe muita 

similaridade com a residência Stillman II (1965), obra de Marcel Breuer, 

conforme pode ser comprovado pela imagem a seguir. Tanto as pedras 

presentes no embasamento quanto a volumetria são realmente bem 

parecidas. 

Por fim, coloca-se que além dessa referência, anteriormente explicitada na 

página 89, podem ser percebidos na residência elementos que remetem à 

influência da arquitetura tradicional japonesa (Figura 227), refletindo a 

admiração de Bratke pela cultura oriental que perdurou até o final de sua 

vida.  

Frisa-se que por representar a última residência executada pelo arquiteto, 

refletindo sua completa maturidade projetual e elementos importantes ao 

embasamento da pesquisa, este exemplar também estará presente no 

Capítulo 5 - Modelagem tridimensional de 4 residências. 

Figura 226 – Comparativo entre a residência Raphael Ribeiro da Luz (BRATKE, 1988) e  
a residência Stillman II (BREUER, 1965). 

 

 

Fonte: Montagem realizada pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
Crédito das imagens:  
Residência Raphael Ribeiro da Luz (1988). SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 179). 
Residência Stillman II (1965). Google Imagens, acesso em: 20 de dezembro de 2018. 
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Figura 227 – Hall de entrada: olhando para a porta principal e em direção ao estar, 
respectivamente. Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845,  

Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke.  

 

Fonte: SEGAWA, H. M; DOURADO, G. M. (2012, p. 180). 
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4. ANÁLISE GRÁFICA: A SÍNTESE DO PROJETO  

Este capítulo possui como foco a apresentação da base empírica, a descrição 

dos experimentos e a análise inicial dos resultados, reforçando o principal 

objetivo da dissertação que é a discussão acerca das relações e “proposições-

chave” expressas na obra de Bratke, utilizando a análise gráfica como 

ferramenta para obtenção de resultados.  

Compreendendo a eficácia do processo adotado para a explicitação dos 

aspectos mais latentes dos projetos estudados, coloca-se que neste capítulo 

os textos serão sintéticos, priorizando-se os desenhos e considerando que o 

Capítulo 3 tenha cumprido o objetivo de apresentar textualmente as 

questões relativas à primeira fase do estudo analítico dos vinte e três 

exemplares selecionados. 

Explorar os projetos graficamente, propondo a “leitura” dos mesmos em 

planta, representa uma tentativa de compreender como Bratke imprimiu 

suas particularidades por meio das relações geométricas expressas nos 

planos, visando também elucidar os elementos compositivos presentes em 

sua arquitetura. 

Após a análise realizada no capítulo anterior, é inegável reconhecer algumas 

das proposições-chave de Bratke, como por exemplo, a utilização do pátio 

como elemento integrador, a distribuição do programa em setores e ainda a 

otimização das áreas de circulação, entre outras que serão apontadas a partir 

da continuação do estudo das obras demonstrado a seguir. 

Com o intuito de organizar a apresentação da pesquisa, no primeiro item (4.1 

Os referenciais metodológicos), lançando mão dos autores que estudaram e 

propuseram metodologias de análise de projetos, dentre eles George Stiny e 

James Gips (Shape Grammars and the Generative Specification of Painting 

and Sculpture, 1972) e William John Mitchell (The Logic of Architecture, 

1990), se dissertará respeito do instrumental escolhido visando a 

compreensão do método proposto na dissertação. Contudo, frisa-se que a 

pesquisa se destina a estudar a obra de Bratke, utilizando com parcimônia a 

aplicação de metodologias de análise de projetos previamente definidas por 

outros autores. Não é o intuito desta pesquisadora fazer com que a obra do 

arquiteto se encaixe à um método e sim promover a discussão acerca de 

experimentações consideradas como mais adequadas a “leitura” da mesma. 

No segundo item (4.2 Os diagramas de análise comparativa), serão 

apresentadas as análises que abordaram duas leituras: a setorização de usos 

e a geometria dominante relacionada aos sistemas de distribuição e fluxos, 

que antecederão o fechamento da pesquisa no Capítulo 5. Os diagramas 

comparativos foram elaborados como instrumento de compreensão das 

questões mais recorrentes nos projetos residenciais de Bratke, com o 

objetivo de demonstrá-las graficamente. 
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4.1 Os referenciais metodológicos  

A gramática da forma (shape grammar) 

A gramática da forma ainda é um assunto pouco explorado pelos 

pesquisadores brasileiros. Atenta a esta questão, se propõe elucidar a 

temática e fornecer informações suficientes ao leitor da dissertação para que 

o mesmo esteja apto a compreender o que foi levantado na pesquisa.  

Referenciando o artigo, A Gramática da Forma como Metodologia de Análise 

e Síntese em Arquitetura (2006), escrito por Maria Gabriela Caffarena 

Celani10, no qual ela sintetiza os principais pontos referentes ao assunto, 

destacar-se-á alguns aspectos explicitados pela pesquisadora, que também 

puderam ser confirmados durante o estudo da fonte primária, representada 

pelo trabalho de George Stiny e James Gips, Shape Grammars and the 

Generative Specification of Painting and Sculpture, publicado originalmente 

em 1972, e pela leitura de outras publicações correlatas também citadas na 

bibliografia da dissertação. 

O termo gramática da forma (tradução do original em inglês shape 

grammar), corresponde à um sistema de geração de formas baseado em 

regras originárias do sistema desenvolvido pelo matemático Emil Post (1943) 

                                                             
10 Verificar informações sobre a atuação profissional da pesquisadora na nota de rodapé nº 12. 

e na gramática generativa do linguista Noam Chomsky (1957). O sistema de 

Post conforma-se pela “substituição de caracteres em uma sequência de 

letras com o objetivo de geração de novas sequencias”, e a gramática 

generativa, desenvolvida por Chomsky, baseia-se em um “conjunto de regras 

por meio das quais podem-se gerar todas as sequências de palavras (frases) 

válidas em uma linguagem, por meio de substituições a partir de um símbolo 

inicial.” (CELANI, 2006, p. 2) 

Por sua vez, a gramática da forma desenvolvida por Stiny e Gips (1972), 

baseada nos conceitos descritos acima, foi conformada utilizando formas 

geométricas e transformações euclidianas, em substituição aos caracteres e 

símbolos. O objetivo inicial da teoria desenvolvida, era propor um sistema de 

geração de formas, por meio do qual um artista pudesse produzir sua pintura 

ou escultura. Adotando esse método, ao invés de partir do zero a cada início 

do processo criativo, ele teria a possibilidade de projetar a partir de 

combinações entre elementos pré-definidos, e assim criar obras de arte 

variadas. 

O conceito da gramática, também está inserido em um campo do 

conhecimento denominado design computing, ou computational design, que 

apesar de sugerir uma referência direta aos desenhos produzidos por 

computador, não se resume aos processos realizados com auxílio da 



 

 
246 

tecnologia, neste caso, o termo na verdade referencia-se ao fato de pensar o 

projeto de maneira lógica e matemática. Desta forma, para que o processo 

se concretize, é essencial que se constituam, primeiramente, os elementos 

necessários à aplicação das combinações propostas. São eles: 

1. Vocabulário de formas: conjunto finito de formas (bi ou 

tridimensionais) primitivas que farão parte da gramática; 

Figura 228 – Exemplo de um vocabulário de formas.  

 

Fonte: CELANI, M. G. C. (2006, p. 3). 

2. Relações espaciais: combinações espaciais desejadas entre as 

formas primitivas do vocabulário. 

Figura 229 – Exemplo de uma relação espacial entre duas formas do vocabulário.  

 

Fonte: CELANI, M. G. C. (2006, p. 3). 

3. Regras: são definidas a partir das relações espaciais e consistem em 

regras de transformação do tipo A → B (ao encontrar A, substitua por 

B), podendo ser do tipo aditivas ou subtrativas. 

Figura 230 – Exemplo de regras de adição, substituição e subtração. 

 

Fonte: CELANI, M. G. C. (2006, p. 3). 

4. Definição da forma inicial: para dar início à aplicação das regras, é 

necessário selecionar uma forma inicial, pertencente ao vocabulário 

de formas.  

Na sequência, a partir da aplicação de sucessivas regras sobre a forma inicial 

selecionada, se obterá o resultado desejado. Ocorrendo em duas etapas, 

primeiramente se faz necessário reconhecer uma subforma da composição 

em andamento, idêntica à forma do lado esquerdo da regra que se deseja 
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aplicar. Em seguida, essa forma será substituída pela forma representada no 

lado direito da regra, sendo o processo repetido sistematicamente. O que 

ocorre frequentemente é que a nova subforma identificada é entendida 

como resultante da combinação de outras formas iniciais, e a esse fenômeno 

dá-se o nome de emergência.” (CELANI, 2006, p. 4) 

Figura 231 – Duas etapas de aplicação de uma regra:  
identificação da forma e aplicação da regra. 

 

Fonte: CELANI, M. G. C. (2006, p. 4). 

Figura 232 – Sobreposição dos quadrados A e B e emergência do quadrado C. 

 

Fonte: CELANI, M. G. C. (2006, p. 4). 

A partir do reconhecimento do processo, o conceito de gramática da forma 

foi evoluindo ao longo do tempo. Pesquisadores ampliaram 

consideravelmente o espectro de atuação do sistema e, ao propor novas 

aplicações do mesmo, acabaram criando outros tipos listados a seguir: 

Gramática da forma analítica: gramática condicionada pela caracterização 

de um conjunto de regras capaz de gerar desenhos. Desenvolvida por Stiny 

(1977), o exemplo que ilustra esse sistema é o de criação de janelas 

tradicionais chinesas, a partir de combinações simples e da subdivisão 

sucessiva de retângulos. 

Gramática paramétrica: gramática na qual alguns valores são deixados em 

aberto para serem definidos no momento da implementação das regras, 

possibilitando a capacidade de se gerar uma grande variedade de resultados.  

Gramática predefinida (set gramar): gramática determinística em que uma 

mesma regra ou uma mesma sequência de regras é aplicada sucessivamente.  

Gramática com marcadores: utilização de marcadores (labels), que são 

marcas aplicadas às formas com o intuito de ordenar e restringir a maneira 

pela qual as regras são aplicadas, permitindo maior controle sobre os 

resultados. 

Gramática da cor: gramática que usa cores no lugar dos marcadores. 

Frisa-se que esta breve explicação sobre os principais conceitos da gramática 

da forma foi explicitada com o intuito de familiarizar o leitor com o tema, 
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reconhecendo-se que o assunto é muito mais complexo e merece ser 

estudado à fundo para sua plena compreensão. Se ressalta que o método não 

será aplicado de forma integral ao trabalho de Bratke, restringindo seu papel 

a conduzir algumas operações e combinações que puderam ser verificadas 

na produção do arquiteto. 

Por fim coloca-se o reconhecimento de que a principal resistência do meio 

acadêmico quanto ao entendimento da gramática da forma como um 

processo legítimo, é justamente o equívoco de se pensar que a leitura dos 

projetos por meio das operações e regras propostas pelo método, 

considerando as relações formais e geométricas, negariam as questões 

referentes ao significado, as relações com o sítio e com a história. Isto é uma 

inverdade, na realidade o que se propõe com esse tipo de leitura, é 

justamente elucidar os aspectos formais dominantes visando a integração 

entre os diversos tipos de leitura de projetos. Celani (2006, p. 9) encerra seu 

texto justamente reforçando essa questão e afirmando que “a crítica 

formalista é tão importante quanto a crítica funcionalista, principalmente se 

                                                             
11 William John Mitchell nasceu em Victoria, Austrália, em 15 de dezembro de 1944 e faleceu aos 65 anos 

de idade, em 11 de junho de 2010, na cidade de Cambridge (Massachusetts, E.U.A.). Formado em 
arquitetura pela Universidade de Melbourne (1967), mestre em design ambiental pela Universidade de 
Yale (1969) e mestre em arquitetura pela Universidade de Cambridge (1977), atuou como docente, entre 
os anos de 1970 e 1986, na Universidade da Califórnia. Posteriormente também lecionou no curso de 
design em Harvard, e foi nomeado decano da escola de arquitetura e urbanismo do Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T.), cargo que ocupou até 2003, quando se tornou diretor do programa de 
artes e ciências de mídias no Media Lab. Foi um visionário. Pioneiro no estudo dos temas relacionados ao 
computational design, expressou seus conceitos nos livros "Computer-Aided Architectural Design" (1977) 

soubermos combiná-las, de modo que uma complemente a outra”, intenção 

que esta pesquisadora que vos escreve reitera como verdadeira. 

A lógica da arquitetura 

Reconhecendo a importância de Stiny e Gips como pioneiros na criação e 

aplicação da gramática da forma, se propõe continuar a abordagem referente 

às metodologias de análise de projetos, considerando também como 

importante referência a teoria expressa por William John Mitchell (1944-

2010)11 em seu livro The Logic of Architecture: Design, Computation and 

Cognition (1990).  

Ao explicitar os principais conceitos contidos na pesquisa de Mitchell, para 

que a linguagem seja mais didática, todas as citações do texto serão 

referenciadas à publicação em língua portuguesa, A Lógica da Arquitetura: 

Projeto, Computação e Cognição, lançada pela editora Unicamp (2008; 2010), 

e "The Logic of Architecture: Design, Computation and Cognition" (1990) e em muitos outros artigos 
relacionados ao tema. Estudava as cidades na era digital, e acreditava que estas poderiam ser 
reconfiguradas para promover a sustentabilidade, a eficiência e a equidade social. O transporte era um 
interesse particular. No Smart Cities ele ajudou a projetar o CityCar, um veículo elétrico leve de dois 
passageiros com os sistemas mecânicos nas rodas e o RoboScooter, um scooter elétrico empilhável e 
dobrável. 
Texto adaptado e traduzido do original: GRIMES, William. William J. Mitchell, Architect and Urban 
Visionary, Dies at 65. Artigo do jornal The New York Times, 16 de junho de 2010. 
https://nyti.ms/2i3BkcU. Acesso em novembro/2017. 
 

https://nyti.ms/2i3BkcU
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organizada e traduzida pela pesquisadora Maria Gabriela Caffarena Celani 12, 

citada anteriormente na dissertação.  

Figura 233 – Capa do livro The Logic of Architecture: Design, Computation and Cognition 
(1990). 

Figura 234 – Capa do livro A lógica da Arquitetura: Projeto, Computação e Cognição (2010). 

    

Fonte: https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/9780262631167.jpg. 
http://www.editoraunicamp.com.br/fotos/produtos//1191115Site-2D.jpg.  
Acesso em novembro/2017. 

Explorando os conceitos correlatos ao termo computational design, destaca-

se novamente que este não deve ser confundido com os desenhos assistidos 

por computador (Computer Aided Design - CAD) ou com a computação 

gráfica, pois assim como era para Stiny e Gips, para Mitchell, este conceito é 

                                                             
12 Maria Gabriela Caffarena Celani é arquiteta e mestre pela FAU-USP e PhD pelo Massachusetts Institute 

of Technology (M.I.T.), onde foi orientanda e assistente de pesquisa e de ensino de William John Mitchell 
e de Terry W. Knight. É também livre-docente pela Unicamp e pós-doutora pela Universidade Técnica de 
Lisboa, onde atuou como docente junto ao prof. José Pinto Duarte. Desde 2004 é pesquisadora e docente 

mais abrangente e refere-se ao projeto baseado em teorias computacionais, 

englobando as diversas operações relacionadas à forma, e não apenas o uso 

das mídias digitais como recurso para a representação gráfica e/ou 

concepção do projeto.  

A abordagem dos conceitos relacionados à gramática da forma (shape 

grammar), aos algoritmos genéticos, às transformações topológicas e aos 

autômatos celulares, expressos na teoria proposta pelo pesquisador, busca 

preencher as lacunas presentes nos procedimentos analíticos da arquitetura, 

demonstrando processos que validem e orientem o uso do computador nas 

diversas etapas do projeto, compreendidos nos procedimentos regidos por 

regras sintáticas ocorridas em um plano abstrato, porém passíveis de leitura 

e compreensão por parte de quem se utilize do método. (MITCHELL, 2010)  

Mesmo tratando-se de uma teoria que considera operações lógica-

matemáticas, sempre será considerado que o processo de criação parte de 

uma licença poética do arquiteto, e que a obra produzida por ele não pode 

simplesmente ser classificada como adequada ou inadequada, boa ou ruim, 

independentemente dos resultados obtidos durante o processo analítico. O 

do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, onde criou o Laboratório de Automação e Prototipagem 
para Arquitetura e Construção (LAPAC) e o grupo de pesquisas Teorias e Tecnologias Contemporâneas 
Aplicadas ao Projeto. 
Texto adaptado e retirado de http://lattes.cnpq.br/1900829386347923. Acesso em novembro/2017. 

http://lattes.cnpq.br/1900829386347923
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estudo investigativo de Mitchell, com a intenção de explorar e buscar o 

entendimento de aspectos latentes ao processo de projeto, justamente 

oferece a possibilidade de evitar as análises baseadas em gostos pessoais, 

contraditórias e com sentenças abertas, ou seja, a forma de representação 

por meio de notações lógicas leva à busca pela exatidão do discurso por meio 

de uma análise mais precisa. 

O livro representa a teoria organizada em dez capítulos, expondo diversas 

colocações que serão descritas sinteticamente nesta dissertação, iniciando-

se pela apresentação dos objetivos. No prefácio do livro, Mitchell descreve a 

organização de seu trabalho em três principais partes, afirmando: 

A tese principal aqui apresentada constitui-se de três 

partes principais. Em primeiro lugar, proponho que a 

relação entre crítica e projeto arquitetônico seja 

entendida como a aplicação de uma linguagem crítica em 

forma de cálculo proposicional sobre um mundo projetual. 

Em segundo lugar, mostro como mundos projetuais 

podem ser especificados por gramáticas formais. Em 

terceiro lugar, demonstro que as regras de tais gramáticas 

codificam o conhecimento sobre como criar edifícios que 

funcionam adequadamente. Desse modo, a relação entre 

forma e função é fortemente influenciada pelas regras 

sintáticas e semânticas sob as quais o projetista opera. 

(MITCHELL, 2010, p. 14) 

Iniciando o assunto com a descrição da origem do universo (Figura 235), o 

autor promove a reflexão sobre como são determinados os meios da 

arquitetura, valorizando a capacidade humana de criar e sentir as 

diferenciações físicas do espaço. Entende o estado da arte da arquitetura e 

interpreta sua gênese no âmago das distinções do espaço contínuo. Coloca o 

homem como agente responsável pela criação da mesma, destacando a 

capacidade sensível de percepção do meio e o entendimento do espaço 

construído. (MITCHELL, 2010) 

Figura 235 – The Ancient of Days (1794), William Blake. 

 

Fonte: http://www.blakearchive.org/copy/europe.e?descId=europe.e.illbk.01. Acesso em 
novembro/2017. 
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Na sequência, se discorre sobre a exploração dos sentidos, sobre os campos 

perceptivos, exemplificando a segmentação do campo visual por meio de 

duas figuras (Figuras 236 e 237). Na primeira, que é considerada a imagem 

original e denominada primal Sketch, a percepção da matriz de níveis de 

intensidade permite traçar os contornos das figuras geométricas somente 

subdividindo a imagem em áreas contínuas e de intensidade constantes. Na 

segunda, a representação gerada é compreendida como um mapa 

decorrente da primeira imagem. 

Figura 236 – Delimitação de contornos. Campo Visual.  
Figura 237 – Delimitação de contornos. Contornos Correspondentes. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 16). 

Por sua vez, a delimitação dos contornos, conforme observado no exemplo 

anterior, geralmente resulta em desenhos bem definidos e com bordas 

fechadas, porém quando as tonalidades da imagem referencial (primal 

Sketch) possuem muitas variações, a imagem gerada resulta em um desenho 

com limites abertos e ambíguos como o exemplo a seguir. Este nível de 

processamento visual, ainda que muito simplificado, permite diferentes 

interpretações de uma mesma cena ou objeto. 

Figura 238 – Delimitação de contornos. Contornos abertos e ambíguos. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 17). 
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A medida em que se explora mais aprofundadamente o processamento dos 

sentidos, se passa à percepção de duas superfícies distintas: Figura e Fundo. 

A percepção de uma simples fachada, por exemplo, permite uma série de 

interpretações ao se considerar os cheios e vazios. Na Vila Snellman, de 

Gunnar Asplund (1917-18) nota-se que as pequenas janelas (figuras) são 

percebidas de forma bem destacada e definida em relação à parede onde 

estão posicionadas (pano de fundo). 

Figura 239 – Fachada Vila Snellman, Gunnar Asplund, 1917-18. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 17). 
 

Além da capacidade de distinção entre diversos elementos, a percepção faz 

com que, inconscientemente, se agrupe figuras elementares e as transforme 

em outras figuras mais complexas. Por exemplo, o conjunto de pequenos 

círculos representados a seguir (Figura 240a) pode também ser lido pelo 

cérebro como um único círculo, e ainda, a mescla de elementos da Figura 

240b pode ser entendida facilmente como dois triângulos sobrepostos. Esse 

fenômeno estudado no arcabouço teórico da Gestalt, é válido para 

fundamentação empírica e ocorre de forma inerente à vontade humana de 

percepção do espaço e da leitura de objetos. 

Figura 240 – Agrupamentos de figuras elementares formando novas figuras. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 18). 
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Ainda se tratando de objetos, Mitchell coloca que se pode defini-los como 

elementos percebidos por sua relevância, coerência espacial e persistência 

ao longo do tempo. Para ele, um objeto somente consegue de fato ser 

reconhecido, se for aplicado adequadamente um identificador à uma figura 

sob um campo de percepção, observando que pesquisadores de diferentes 

linhas consideraram de forma divergente essa capacidade perceptiva. 

Enquanto os racionalistas cartesianos afirmavam que o homem era apto ao 

reconhecimento de objetos de forma inata, os empiristas tentaram 

constantemente demonstrar que essa percepção podia ser desenvolvida a 

partir de experiências sensoriais. (MITCHELL, 2010, p. 21) 

Figura 241 – Objetos. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 21). 
 

A questão do predicado também é entendida como um importante recurso 

analítico. Ao visualizar um objeto pode-se referir a ele simplesmente 

apontando para o mesmo, ou lhe atribuindo um identificador que 

corresponda à sua descrição e que possa ser utilizado como referência 

permanente. A atribuição de um identificador é a decisão mais coerente, pois 

elimina a dúvida sobre qual objeto de fato se quer mostrar. Por exemplo se 

diz:  

O Partenon é bege.  

A referência da sentença é dada pelo sujeito, O Partenon, já o predicado é 

bege é o responsável pela atribuição de uma propriedade física que identifica 

o sujeito em relação ao meio. 

Figura 242 – Vista do Partenon. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 22). 
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Desta forma, ao invés de utilizar as afirmações em língua portuguesa, 

seguindo as regras gramaticais, pode-se fazê-la em notação lógica. Uma 

forma de representação mais uniforme, mais precisa e sintética. Por exemplo 

utilizando a seguinte sentença: 

bege (Partenon) 

Mitchell estabelece a convenção de notações a ser seguida, definindo as 

sentenças da seguinte forma:  

Sob as convenções de notação aqui seguidas, o símbolo 

que denota o sujeito sobre o qual se refere a afirmação (o 

tópico) é escrito entre parênteses, e o símbolo que 

expressa o conteúdo da afirmação (o comentário) é escrito 

à esquerda dos parênteses. A expressão completa é 

chamada de predicado, o símbolo à esquerda dos 

parênteses é chamado de símbolo do predicado, e o 

símbolo ou símbolos entre parênteses são chamados de 

argumentos do predicado. (Isso corresponde à distinção 

gramatical entre o sujeito e o predicado de uma sentença) 

O exemplo acima é um predicado com apenas um 

argumento, mas, em geral, um predicado é constituído por 

um conjunto n-ário de argumentos agrupados entre 

parênteses e antecedidos por um símbolo de predicado. 

Um predicado pode possuir valor verdadeiro ou falso.” 

(MITCHELL, 2010, p. 23) 

A medida em que a metodologia de análise avança ao longo do livro, as 

propriedades dos objetos passam a ser vistas e consideradas em suas partes 

específicas (Figura 243). Essa mudança de abordagem permite o 

estreitamento das relações estabelecidas entre as partes e o todo, 

demonstrando possibilidades analíticas mais aprofundadas. 

Por exemplo, subdividindo o Partenon em um conjunto de partes 

elementares, consideradas indivisíveis, pode-se reagrupá-las em diversos 

subconjuntos, que, por sua vez, farão parte de outros subconjuntos ainda 

maiores. A Figura 244 justamente ilustra uma trama formada pelos 

subconjuntos que compõem os elementos de um entablamento clássico. 

Figura 243 – Decomposição do Partenon em partes primárias e secundárias.  

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 28). 
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Figura 244 – Trama formada pelas partes de um entablamento com base nas relações de 
inclusão. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 29). 

Desta forma, quando se permite a possibilidade de não apenas atribuir 

propriedades físicas às partes do objeto consegue-se expandir a quantidade 

de variáveis e criar novos predicados. 

Figura 245 – Arquivo de registros das partes do Partenon. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 29). 

Ao finalizar o primeiro capítulo do livro, o autor cita a importância de se 

estabelecer uma conceituação apropriada e uma estratégia de segmentação 

de composições arquitetônicas em partes, bem como um sistema de 

nomenclatura coerente para essas partes. Um sistema que permita construir 

asserções, relações e funções, elaborado a partir da atribuição de valores 

variáveis em uma estrutura de dados expressos em sentenças lógicas ou até 

mesmo em sentenças descritas em língua portuguesa.  

Figura 246 – Algumas relações espaciais na planta do Partenon. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 32). 
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No capítulo 2, essencialmente, aborda-se as questões relacionadas à forma 

arquitetônica considerando que esta palavra define, por exemplo, segundo 

os critérios adotados por Mitchell, a estruturação física interna de um edifício 

(forma de um edifício) descrita de acordo com uma conceituação apropriada.  

As qualidades formais como ritmo, proporção e simetria, são ilustradas por 

meio de desenhos e derivações dos predicados. 

Figura 247 – Rhytmos: repetição de elementos em intervalos regulares.  

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 41). 

Durante os capítulos 3, 4 e 5 discorre-se sobre uma grande diversidade de 

temas começando pela definição dos Mundos Projetuais. Mitchell cita os 

conceitos de Platão que sugeriam que os objetos físicos imitariam, de 

maneira imperfeita, as ideias que são abstratas e perfeitas. Já Aristóteles, 

apresentava uma diferente leitura afirmando que uma forma existiria 

primeiramente na mente do artista, e então passaria para a matéria. 

Posteriormente, São Tomás de Aquino trataria das questões da preexistência 

mental e Alberti discorreria sobre a relação indissolúvel entre projeto e 

matéria. 

Defendendo a tradução do mundo volumétrico para uma construção física, o 

autor também apresenta o caso de Frank Lloyd Wright que brincava durante 

a infância com os blocos de Froebel (Figura 248) e utilizou-se deste mesmo 

princípio, interseccionando sólidos simples, em muitos projetos de sua 

autoria (Figura 249). 

As composições volumétricas utilizando Froebel e materiais simplificados 

como blocos de madeira, isopor e até mesmo torrões de açúcar, durante 

muito tempo fizeram parte do processo de exploração dos mundos projetuais 

por parte dos arquitetos. Apesar de alguns continuarem com essa 

metodologia, atualmente as explorações volumétricas utilizando os sistemas 

CAD mostram-se mais vantajosas se comparadas às técnicas tradicionais de 

estereotomia. 
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Figura 248 – Composição feita a partir dos blocos de Froebel. 
Figura 249 – Casas de pradaria de Frank Lloyd Wright, segundo Koning e Eizenberg, 1981. 

    

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 63). 

Os programas gráficos oferecem vocabulários de volumes primitivos (cubos, 

cilindros, etc) e permitem que sejam aplicadas diversas operações como 

deformar, apagar e inserir objetos, sendo que, nos sistemas mais avançados 

há também a possibilidade de se transformar sólidos simples em complexos 

objetos compostos. 

Continuando a abordagem dos mundos projetuais, pode-se também 

dissertar a respeito das definições do que vem a ser uma figura. Para Mitchell: 

(...) uma figura pode ser definida como uma coletânea de 

unidades primitivas – uma coletânea de pixels, uma 

coletânea de seguimentos de reta e arcos, uma coletânea 

de polígonos, ou uma coletânea de sólidos. Qualquer 

unidade primitiva já é, em si própria, uma forma, enquanto 

o espaço vazio é aquele que não contém nenhuma 

primitiva. (MITCHELL, 2010, p. 64) 

O autor ainda trata da axiomatização dos mundos projetuais, sendo que o 

termo axioma irá definir as relações formais presentes nesses mundos. Por 

exemplo, as composições volumétricas utilizando sólidos simples serão 

reguladas pelo axioma que definirá que duas peças não podem ocupar o 

mesmo lugar no espaço. As composições bidimensionais, formadas por 

linhas, serão determinadas pelos axiomas da geometria euclidiana e, ainda, 
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um axioma poderá expressar, por exemplo, que todas as dimensões de um 

arranjo sejam múltiplas entre si (modulação). 

Figura 250 – Figuras como coletâneas de unidades primitivas. 

 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 64). 

 

 

 

 

Figura 251 – Planta esquemática do projeto Children’s Home 
(Aldo Van Eyck, Amsterdã – 1958). 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 67). 
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Mitchell sintetiza:  

(...) o discurso arquitetônico pode ser representado por 

uma sequência de asserções em uma linguagem crítica, ou 

ainda por uma sequência de representações construídas a 

partir de unidades primitivas gráficas em um mundo 

projetual. (MITCHELL, 2010, p. 69) 

Com os capítulos 4 e 5 o autor finda a primeira etapa conceitual do livro 

discutindo os papéis dos projetistas de arquitetura, dos críticos e como são 

definidas as bases de dados que compõem os mundos e estados projetuais 

estudados. Termina a discussão levantando duas importantes questões: 

Como os projetistas podem saber o que procuram quando se busca a solução 

para um problema de projeto? E como saber que a solução já foi encontrada? 

Responde brilhantemente dizendo que se soubermos separar as críticas das 

questões relacionadas ao projeto, saberemos as respostas quando 

encontrarmos os estados desejados que possam ser demonstrados pela 

linguagem lógica representada pelas relações entre sujeitos e predicados. 

Defende que os arquitetos precisam pensar e falar. 

Nos capítulos 6 e 7 ele discorre sobre formas oriundas de um vocabulário 

gráfico e analisa o mundo construtivo composto por elementos de um 

vocabulário arquitetônico. A abordagem inicia-se tratando dos pontos que 

podem definir os tipos arquitetônicos e, para que isso seja feito, se começa 

pela definição das condições imprescindíveis e suficientes para que um 

objeto possa ser considerado uma instância de um tipo. (MITCHELL, 2010, p. 

107) 

É sabido que os diagramas auxiliam o entendimento desta questão, porém o 

desafio consiste em conseguir verificar, dentro de inúmeras possibilidades 

mostradas em um diagrama, quais propriedades deverão ser consideradas 

essenciais e quais são passíveis de variações que podem ocasionar novas 

instâncias dentro de um mesmo tipo.  

Inúmeros autores sugerem proposições diferenciadas, porém verifica-se que 

na maioria dos casos os predicados não atendem satisfatoriamente a 

problemática sugerida. Por exemplo: 

toscana (Coluna) ou  

dórica (Coluna) ou 

jônica (Coluna) ou 

coríntia (Coluna) → clássica (Coluna) 

Nenhuma dessas condições apresentadas no exemplo é necessária, mas 

qualquer uma delas é suficiente. Entretanto, para que um objeto seja 

considerado uma instância do tipo, obrigatoriamente, a condição 

apresentada deverá ser ao mesmo tempo suficiente e necessária. A mesma 

regra vale também para os vocabulários arquitetônicos. 
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“Os tipos de elementos arquitetônicos de um determinado conjunto de 

composições arquitetônicas constituem o vocabulário desse conjunto”, 

afirma Mitchell. Exemplificando essa afirmação por meio das duas próximas 

figuras (252 e 253), ilustra-se a questão contida em inúmeros livros de 

arquitetura, por exemplo o Principi di architettura civile (Francesco Milizia, 

1832), que recomendava a utilização de determinados vocabulários de 

formas que deveriam ser referenciados pelos aprendizes de arquitetura. 

Alguns teóricos chegaram até a afirmar que haveria um vocabulário 

universal. (MITCHELL, 2010, p. 111) 

Figura 252 – Vocabulário clássico de janelas (Chitham, 1985). 
Figura 253 – Vocabulário clássico de balaústres (Swan, 1758). 

    

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 111). 

Thiis-Evensen, em 1988, demonstrou uma complexa hierarquização 

taxonômica dividindo os elementos arquitetônicos em três grandes classes: 

pisos, paredes e coberturas. Em cada uma das classes ele também catalogou 

as soluções mais pertinentes ao problema da forma. As figuras a seguir 

(Figuras 254 e 255), ilustram sua teoria. 

Figura 254 – Vocabulário de soluções para telhados (Thiis-Evensen, 1988). 
Figura 255 – Vocabulário de soluções para escadas (Thiis-Evensen, 1988). 

    

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 111). 
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Apresentadas as noções sobre o tipo, Mitchell começa e discorrer sobre as 

composições formais aplicando os conceitos da gramática da forma (shape 

grammar). Demonstrando os processos e as possíveis interpretações dos 

objetos, evidencia que a estrutura da forma é sempre composta pelas 

combinações de subformas e que alguns elementos compositivos são 

tratados por figuras e fundos, assunto apresentado anteriormente neste 

texto. 

Partindo ainda de uma afirmação do autor, destaca-se que tecnicamente: 

“uma transformação é uma operação unária, ou seja, a execução de uma 

transformação converte uma coisa em outra.” Porém, no mundo projetual, é 

necessário que sejam feitas “transformações binárias, com as quais é possível 

combinar duas coisas para criar uma terceira”. As operações de adição e 

subtração são exemplos de operações binárias. 

Dentro de um bitmap, por exemplo, pode-se operar por meio da união e 

intersecção de elementos, sendo que essas operações também podem ser 

consideradas de ordem binária (Figura 257). Os desenhos aqui formados são 

compostos pelas duas operações citadas, conforme explicitado na ilustração 

a seguir. 

 

 

 

Figura 256 – Exemplos de sobreposição de formas. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 114). 
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Figura 257 – Operações booleanas em formas compostas por pixels. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 134). 

Figura 258 – Aplicação de operações booleanas em polígonos planos. 

  

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 134). 
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Fazendo uma analogia com as operações ocorridas dentro do universo dos 

polígonos planos e fechados (Figuras 258 e 259), pode-se citar como básicas 

três operações: subtração, união e intersecção. Porém, se for considerado 

um vocabulário de figuras elementares em conjunto com as transformações 

de escala (homotetia), reflexão, rotação, operações booleanas e de 

translação, ainda haverá vastas possibilidades de transformações formais. 

Figura 259 – Diversas formas contendo um quadrado e um retângulo. Demonstração de 
transformações de translação ortogonal, escala (homotetia) e operações booleanas. 

   

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 134). 

Percebe-se também que muitos softwares de modelagem 3D (sistemas CAD) 

utilizam as operações booleanas aplicadas ao mundo dos sólidos fechados 

para definir os sistemas de vocabulário parametrizado e o campo de 

possibilidades de composições entre sólidos tridimensionais. 

Figura 260 – Operações booleanas em sólidos fechados. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 135). 

 

Mitchell finaliza o capítulo frisando que o mundo projetual é basicamente 

definido pelo seu vocabulário de formas e pelas operações aplicadas. Sendo 

assim, os projetistas sempre devem pensar que podem criar um extenso 

conjunto de formas, incluindo um vocabulário próprio. 

Inúmeras regras de aplicação da gramática da forma também são descritas 

ao longo da teoria expressa no livro de Mitchell, mais especificamente no 
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Capítulo 8 da versão em português. Demonstra-se a seguir alguns breves 

exemplos para elucidar o tema, e se reforça novamente que este texto 

pretende somente demonstrar os aspectos principais, sem muitas delongas.  

As combinações gramaticais dentro do universo arquitetônico devem 

continuamente assegurar as questões relacionadas à coerência projetual, 

não sendo apenas um resultado matemático. As regras de substituição, por 

exemplo, partem sempre de um elemento base e imutável e a partir dele vão 

sendo feitas as composições (Figura 261). Quando estas são aplicadas de 

forma recursiva, uma única simples regra resulta em composições que 

podem ser replicadas infinitamente (Figura 262).  

Ilustrando as regras gramaticais aplicadas à uma mesa hexagonal, o autor 

apresenta o conceito dos elementos de marcação que funcionam como 

pontos de orientação para o desenvolvimento das composições (Figura 263). 

Sendo que, a aplicação recursiva dessa metodologia também irá resultar em 

diferentes sequências demonstradas na Figura 264. 

 

 

 

 

 

Figura 261 – Composições resultantes da substituição de paredes e acessos.  
Figura 262 – A regra do jardim islâmico, tal como utilizada no jardim do Taj Mahal. 

   

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 145 e 147). 
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Figura 263 – Regras da gramática da mesa semi-hexagonal. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 154). 

Figura 264 – Metodologia recursiva aplicada às regras da gramática da mesa semi-hexagonal. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 154). 
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Abaixo, apresentam-se ainda duas novas regras de reconhecimento e 

identificação aplicadas à mesa ilustrando a possibilidade da criação de um 

arranjo circular e outro denominado tríade. 

Figura 265 – Regras de reconhecimento e identificação. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 155). 

O autor encerra as abordagens conceituais discorrendo a respeito da 

gramática das vilas paladianas. Palladio pode ser considerado um dos 

primeiros arquitetos a explorar as inúmeras possibilidades de resolução das 

plantas aplicando a gramática da forma relacionada às linhas bidimensionais 

no mundo projetual. Porém, antes de se iniciar a exploração das vilas, vale 

destacar uma citação de Mitchell que se refere às origens do conceito de 

gramática da forma citando o trabalho de Stiny: 

Stiny (1980) definiu, para esse tipo de mundo, um tipo de 

gramática bastante eficiente conhecida como gramática 

de formas paramétricas (parametric shape gramar). 

Segundo a definição de Stiny, formas podem ser 

compostas por pontos, linhas e identificadores. 

Identificadores são letras ou sequências de letras que 

podem ser associadas às formas. As regras dessa 

gramática especificam como subformas de uma 

composição em desenvolvimento podem ser substituídas 

por outras formas. Uma regra pode ser aplicada toda vez 

que a forma do lado esquerdo de uma regra coincidir com 

alguma subformas da composição em desenvolvimento 

por meio de alguma transformação de similaridade, de 

maneira que seus identificadores também coincidam. As 

formas possuem parâmetros de proporção que não 

precisam ser especificados, o que permite a produção de 

plantas esquemáticas, sem dimensões precisas. 

(MITCHELL, 2010, p. 163) 

A gramática paladiana, apresentada no livro, é uma versão ligeiramente 

modificada da gramática publicada por Stiny.  
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Figura 266 – Villa Malcontenta (Palladio). 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 164). 

A forma inicial, a partir da qual todas as demais variações são concebidas, é 

identificada pela letra A localizada no ponto (0,0) do eixo cartesiano. Em 

seguida um quadrado é criado ao redor do ponto de origem e, pela aplicação 

de diversas regras, vão sendo criadas as diferentes possibilidades de 

quadrículas. 

 

 

Figura 267 – Regras para a geração de quadrículas com simetria bilateral. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 166). 
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Pela sequência de operações também são determinados os eixos necessários 

para o layout da Villa Malcontenda (Figura 268) e uma vez que a quadrícula 

é gerada, ela é envolta por um retângulo que determina os limites externos 

da planta (Figura 269). 

Figura 268 – Eixos necessários para o layout da Villa Malcontenda. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 169). 

Figura 269 – Regra para a definição do limite externo. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 169). 

A aplicação de uma série de regras aplicadas resulta na figura a seguir. 
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Figura 270 – Planta resultante / Villa Malcontenda. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 185). 

Publicadas originalmente, na obra I Quattro Libri d’Archittetura de Palladio, 

observamos a Figura 271 na qual ilustra-se a verificação de como as regras de 

composição da quadrícula podem ser aplicadas infinitamente gerando um 

enorme número de possibilidades projetuais. Entretanto, atesta-se na última 

imagem que ilustra esta explanação (Figura 272) que o número de layouts 

possíveis para uma mesma quadrícula é sempre limitado. A imagem mostra 

20 possibilidades de layout para uma quadrícula de três por três cômodos. 

Figura 271 – Plantas esquemáticas das vilas de eixo único publicadas na obra I Quattro Libri 
d’Archittetura. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 185). 
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Figura 272 – 20 possibilidades de layout para uma quadrícula de três por três cômodos. 

 

Fonte: MITCHELL, W. J. (2010, p. 186). 

Mitchell conclui sua explanação ressaltando a importância da 

fundamentação teórica dos processos de projeto. Sua teoria pretende 

fornecer ferramentas que contribuam para a distinção das formas 

arquitetônicas e auxiliem na didática para a coerente aplicação das regras 

relacionadas aos conceitos da gramática da forma. Não configura uma 

cartilha a ser seguida, e sim amplia a discussão referente às metodologias 

para criação e análise de projetos. 

Sendo assim, finaliza-se esta explanação destacando-se que A lógica da 

arquitetura, pode ser considerada uma referência bibliográfica essencial para 

os pesquisadores que pretendem explorar e expandir as discussões 

relacionadas à análise projetual, aplicações das regras relacionadas ao 

processo analítico da gramática da forma ou ainda entender a arquitetura 

como algo que de fato pode ser lido. Esta pesquisadora possui particular 

interesse pelo tema e acredita na pertinência do mesmo como ferramenta 

auxiliar exploratória dos aspectos latentes da obra de Bratke.  

Conforme já citado, o intuito não é aplicar um método pré-estabelecido à 

análise sugerida na dissertação de Mestrado, e sim “ouvir” o que Bratke 

“disse” por meio de seus projetos. Desenvolver um olhar atento, inspirado 

pelas abordagens analíticas consideradas como referência, mas não se deixar 

engessar por nenhuma das metodologias.  
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4.2 Os diagramas de análise comparativa 

Neste item serão apresentados os ensaios analíticos propostos, que 

representam o ferramental para a discussão ordenada da obra de Oswaldo 

Arthur Bratke. 

Após o redesenho das plantas dos vinte e três projetos selecionados, 

apresentados no Capítulo 3, partiu-se para o estudo de duas categorias que 

fundamentam a análise gráfica dos exemplares: a setorização de usos e a 

geometria dominante relacionada aos sistemas de distribuição e fluxos. 

Conforme já citado, considerando que a representação sintética do objeto é 

uma importante ferramenta capaz de permitir interpretações fundamentais 

à percepção das questões mais significativas à produção do arquiteto, a 

elaboração dos diagramas baseou-se na intenção de explicitar os aspectos 

mais latentes e fundamentar o método adotado. Ressalta-se novamente, que 

o trabalho não procura sugerir como Bratke realmente projetou sua obra e 

sim discutir as relações existentes na mesma. 

Desta forma, serão apresentados primeiramente todos os desenhos 

elaborados e, na sequência, se discorrerá textualmente sobre as 

considerações que puderam ser levantadas por meio destes. Essa abordagem 

antecederá o fechamento da dissertação no Capítulo 5. 

 

A setorização de usos 

Conforme também demonstrado no Capítulo 3, Bratke recorrentemente 

organizou o programa de necessidades em seus projetos residenciais por 

meio da clara distribuição dos ambientes em setores. Entendendo que a 

setorização pode ser compreendida como uma solução projetual por meio da 

qual se objetiva evitar a sobreposição de funções na organização dos espaços, 

conferindo identidade aos mesmos, a seguir demonstrar-se-á graficamente 

essas questões. 

Figura 273 – Legenda setorização de usos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1938 
Residência Sr. Manoel Vega   
Endereço: Rua Chile, nº 17-B, São Paulo (S.P.); 

Figura 274 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. 
 Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 275 – Setorização de Usos. Pavimento superior. 
 Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1942 
Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza 
Endereço: Rua Veneza, nº 126, Jardim Europa, São Paulo (S.P.); 

Figura 276 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Sr. Fernando Alvares de 
Toledo Piza, Rua Veneza, nº 126, Jardim Europa, São Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 277 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Sr. Fernando Alvares de 
Toledo Piza, Rua Veneza, nº 126, Jardim Europa, São Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1942/44 
Residência Sr. Hugo Rodighiero 
Endereço: Rua Cravinhos, nº 62, Vila Nova Tupi, São Paulo (S.P.); 

Figura 278 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Sr. Hugo Rodighiero, Rua 
Cravinhos, nº 62, Vila Nova Tupi, São Paulo, 1942/1944– Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 279 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Sr. Hugo Rodighiero, Rua 
Cravinhos, nº 62, Vila Nova Tupi, São Paulo, 1942/1944– Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

1942/43 
Residência Dr. Eduardo Simonsen 
Endereço: Rua Suíça, nº 247, Jardim Europa, São Paulo (S.P.); 

Figura 280 – Setorização de Usos. Pavimento térreo.  
Residência à Rua Suiça, nº 247, São Paulo, 1943 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 281 – Setorização de Usos. Pavimento superior.  
Residência à Rua Suiça, nº 247, São Paulo, 1943 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1947/48 
Residência e Ateliê do Arquiteto 
Endereço: Rua Avanhandava, São Paulo (S.P.); 

Figura 282 – Setorização de Usos. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São 
Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

 

 

 

 
 

1948 
Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves 
Endereço: Rua Sergipe, São Paulo (S.P.); 

Figura 283 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues 
Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 284 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Sr. Luiz Fernando 
Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 285 – Setorização de Usos. Pavilhão para recreação ou automóveis. Residência Sr. Luiz 
Fernando Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

1949 
Residência L.N. 
Endereço: Ilha Porchat, Santos (S.P.); 

Figura 286 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência L.N., Ilha Porchat, Santos, 
1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 287 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência L.N., Ilha Porchat, Santos, 
1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

1950/51 
Residência e Estúdio do Arquiteto 
Endereço: Avenida Morumbi, nº 3008, São Paulo (S.P.); 
 
Figura 288 – Setorização de Usos. Estúdio. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, 

nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 289 – Setorização de Usos. Pavimento inferior. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 290 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência e Estúdio do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1950/52 
Residência Oscar Americano 
Endereço: Avenida Morumbi, nº 3200, São Paulo (S.P.); 

Figura 291 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Oscar Americano, Av. 
Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 292 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Oscar Americano, Av. 
Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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 1951 
Residência Gilberto Ferreira 
Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo (S.P.); 

Figura 293 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Gilberto Ferreira, Rua 
Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 294 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Gilberto Ferreira, Rua 
Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 1952 
Residência F.C. 
Endereço: Avenida Morumbi, São Paulo (S.P.); 
 

Figura 295 – Setorização de Usos. Pavimento inferior. Residência F.C., Av. Morumbi, São 
Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

Figura 296 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência F.C., Av. Morumbi, São 
Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1953 
Residência Pierre Loeb 
Endereço: Itaim, São Paulo (S.P.); 
 

Figura 297 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Pierre Loeb, Itaim, São 
Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

Figura 298 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Pierre Loeb, Itaim, São 
Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1953/54 
Residência A. Joly 
Endereço: Avenida Morumbi, São Paulo (S.P.); 

Figura 299 – Setorização de Usos. Pavimento inferior. Residência A. Joly, Av. Morumbi, São 
Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 300 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência A. Joly, Av. Morumbi, São 
Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1955 
Residências Vila Serra do Navio e Residências Vila Amazonas 
Endereço: Serra do Navio (A.P.) e Município de Santana (A.P.);  
 

Figura 301 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 2 dorm. (TIPO A). Vila 
Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

Figura 302 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 2 dorm. (TIPO B). Vila 
Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 303 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 2 dorm. (TIPO C). Vila 
Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 304 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 2 dorm. (TIPO D). Vila 
Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 305 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 3 dorm. (TIPO E). Vila 
Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 306 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 3 dorm. (TIPO F). Vila 
Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 307 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 3 dorm. (TIPO G). Vila 
Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 308 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 3 dorm. (TIPO H). Vila 
Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 309 – Setorização de Usos. Residência para funcionários nível médio – Planta 3 dorm. 
(TIPO I). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 310 – Setorização de Usos. Residência para funcionários nível médio – Planta 3 dorm. 
(TIPO J). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 311 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 2 dorm. (TIPO A1). Vila 
Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 312 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 3 dorm. (TIPO B1). Vila 
Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 313 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 3 dorm. (TIPO B2). Vila 
Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 314 – Setorização de Usos. Residência para funcionários graduados – Planta 3 dorm. 
(TIPO C1). Vila Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 315 – Setorização de Usos. Residência para operários – Planta 3 dorm. (TIPO C2). Vila 
Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1956 
Residência Benjamin Fleider 
Endereço: Rua Suécia, nº 452, São Paulo (S.P.); 
 

Figura 316 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Benjamin Fleider, Rua 
Suécia, nº452, São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 317 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Benjamin Fleider, Rua 
Suécia, nº452, São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1957 
Residência Adel Azem 
Endereço: Ibirapuera, São Paulo (S.P.); 

Figura 318 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Adel Azem, Ibirapuera, São 
Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 319 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Adel Azem, Ibirapuera, São 
Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1958 
Residência Dr. Paulo Nogueira Neto 
Endereço: Rua Boa Esperança do Sul, nº62, São Paulo (S.P.); 

Figura 320 – Setorização de Usos. Residência Dr. Paulo Nogueira Neto, Rua Boa Esperança do 

Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – Oswaldo Arthur Bratke 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1959/60 
Residência Francisco Matarazzo Sobrinho 
Endereço: Ubatuba (S.P.); 

Figura 321 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência Francisco Matarazzo 
Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 322 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência Francisco Matarazzo 
Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1960/65 
Residência do Arquiteto 
Endereço: Avenida São Valério, São Paulo (S.P.); 

Figura 323 – Setorização de Usos. Pavimento inferior. Residência do Arquiteto, Av. São 

Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 324 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. Residência do Arquiteto, Av. São 

Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 325 – Setorização de Usos. Pavimento superior. Residência do Arquiteto, Av. São 

Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1962 
Estudos para Habitações Populares; 
 

Figura 326 – Setorização de Usos.  
Estudo para Habitações Populares, 1962 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1964 
Residência Armando Zander 
Endereço: Chácara Flora, São Paulo (S.P.); 

Figura 327 – Setorização de Usos. Pavimento térreo. 
Residência Armando Zander, Chácara Flora, São Paulo, 1964 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 328 – Setorização de Usos. Pavimento superior.  
Residência Armando Zander, Chácara Flora, São Paulo, 1964 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1988/90 
Residência Raphael Ribeiro da Luz 
Endereço: Avenida das Mangueiras, 845, Guarujá (S.P.). 

Figura 329 – Setorização de Usos. Pavimento inferior.  

Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845,  

Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 330 – Setorização de Usos. Pavimento térreo.  

Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845,  

Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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A geometria dominante relacionada aos sistemas de distribuição e 

fluxos 

A análise proposta visa explicitar a geometria dominante dos projetos de 

Bratke, ressaltando as formas a partir da organização dos espaços. Além 

disso, propõe demonstrar graficamente as relações entre os ambientes e as 

circulações, destacando-se os sistemas de distribuição e fluxos. Ressalta-se 

que as circulações representam um dos principais elementos ordenadores 

dos projetos habitacionais, determinantes na disposição dos setores da 

residência. 

Figura 331 – Legenda geometria dominante relacionada aos sistemas de distribuição e fluxos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

1938 
Residência Sr. Manoel Vega   
Endereço: Rua Chile, nº 17-B, São Paulo (S.P.); 

Figura 332 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo.  
Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 333 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior.  
Residência do Sr. Manoel Vega. Rua Chile, nº 17-B, São Paulo, 1938 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1942 
Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza 
Endereço: Rua Veneza, nº 126, Jardim Europa, São Paulo (S.P.); 

Figura 334 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo.  
Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza, Rua Veneza, nº 126, Jardim Europa, São 

Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 335 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. 
 Residência Sr. Fernando Alvares de Toledo Piza, Rua Veneza, nº 126, Jardim Europa, São 

Paulo, 1942 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1942/44 
Residência Sr. Hugo Rodighiero 
Endereço: Rua Cravinhos, nº 62, Vila Nova Tupi, São Paulo (S.P.); 

Figura 336 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência Sr. 
Hugo Rodighiero, Rua Cravinhos, nº 62, Vila Nova Tupi, São Paulo, 1942/1944– Bratke & 

Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 337 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência Sr. Hugo Rodighiero, 
Rua Cravinhos, nº 62, Vila Nova Tupi, São Paulo, 1942/1944– Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1942/43 
Residência Dr. Eduardo Simonsen 
Endereço: Rua Suíça, nº 247, Jardim Europa, São Paulo (S.P.); 

Figura 338 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo.  
Residência à Rua Suiça, nº 247, São Paulo, 1943 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 339 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior.  
Residência à Rua Suiça, nº 247, São Paulo, 1943 – Bratke & Botti. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1947/48 
Residência e Ateliê do Arquiteto 
Endereço: Rua Avanhandava, São Paulo (S.P.); 

Figura 340 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência e Ateliê do Arquiteto, 
Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1948 
Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves 
Endereço: Rua Sergipe, São Paulo (S.P.); 

Figura 341 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência Sr. 
Luiz Fernando Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 342 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 
Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 343 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavilhão para recreação ou 
automóveis. Residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves, Rua Sergipe, São Paulo, 1948– 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

1949 
Residência L.N. 
Endereço: Ilha Porchat, Santos (S.P.); 

Figura 344 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência 
L.N., Ilha Porchat, Santos, 1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 345 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 
L.N., Ilha Porchat, Santos, 1949 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

1950/51 
Residência e Estúdio do Arquiteto 
Endereço: Avenida Morumbi, nº 3008, São Paulo (S.P.); 
 
Figura 346 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Estúdio. Residência e Estúdio do 

Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 347 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento inferior. Residência e 
Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 348 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência e 
Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1950/52 
Residência Oscar Americano 
Endereço: Avenida Morumbi, nº 3200, São Paulo (S.P.); 

Figura 349 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência 
Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 350 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 
Oscar Americano, Av. Morumbi, nº 3200, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 1951 
Residência Gilberto Ferreira 
Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo (S.P.); 

Figura 351 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência 
Gilberto Ferreira, Rua Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 352 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 
Gilberto Ferreira, Rua Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo, 1951 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 



 

 
293 

 1952 
Residência F.C. 
Endereço: Avenida Morumbi, São Paulo (S.P.); 
 

Figura 353 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento inferior. Residência 
F.C., Av. Morumbi, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

Figura 354 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência 
F.C., Av. Morumbi, São Paulo, 1952 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1953 
Residência Pierre Loeb 
Endereço: Itaim, São Paulo (S.P.); 
 

Figura 355 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência 
Pierre Loeb, Itaim, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

Figura 356 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 
Pierre Loeb, Itaim, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1953/54 
Residência A. Joly 
Endereço: Avenida Morumbi, São Paulo (S.P.); 

Figura 357 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento inferior. Residência A. 
Joly, Av. Morumbi, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 358 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência A. 
Joly, Av. Morumbi, São Paulo, 1953 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1955 
Residências Vila Serra do Navio e Residências Vila Amazonas 
Endereço: Serra do Navio (A.P.) e Município de Santana (A.P.);  
 

Figura 359 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 2 dorm. (TIPO A). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
 

Figura 360 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 2 dorm. (TIPO B). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 361 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 2 dorm. (TIPO C). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 362 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 2 dorm. (TIPO D). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 363 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 3 dorm. (TIPO E). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 364 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 3 dorm. (TIPO F). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 365 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 3 dorm. (TIPO G). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 366 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 3 dorm. (TIPO H). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 367 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para funcionários nível 
médio – Planta 3 dorm. (TIPO I). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 368 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para funcionários nível 
médio – Planta 3 dorm. (TIPO J). Vila Serra do Navio, início do projeto datado de 1955 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 369 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 2 dorm. (TIPO A1). Vila Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 370 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 3 dorm. (TIPO B1). Vila Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 371 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 3 dorm. (TIPO B2). Vila Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 372 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para funcionários 
graduados – Planta 3 dorm. (TIPO C1). Vila Amazonas, início do projeto datado de 1955 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 373 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência para operários – 
Planta 3 dorm. (TIPO C2). Vila Amazonas, início do projeto datado de 1955 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1956 
Residência Benjamin Fleider 
Endereço: Rua Suécia, nº 452, São Paulo (S.P.); 
 

Figura 374 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência 
Benjamin Fleider, Rua Suécia, nº452, São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 375 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 
Benjamin Fleider, Rua Suécia, nº452, São Paulo, 1956 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1957 
Residência Adel Azem 
Endereço: Ibirapuera, São Paulo (S.P.); 

Figura 376 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência 
Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 377 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 
Adel Azem, Ibirapuera, São Paulo, 1957 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

1958 
Residência Dr. Paulo Nogueira Neto 
Endereço: Rua Boa Esperança do Sul, nº62, São Paulo (S.P.); 

Figura 378 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Residência Dr. Paulo Nogueira 

Neto, Rua Boa Esperança do Sul, nº 62, Jardim Guedala, São Paulo, 1958 – Oswaldo Arthur 

Bratke 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1959/60 
Residência Francisco Matarazzo Sobrinho 
Endereço: Ubatuba (S.P.); 

Figura 379 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência 
Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 380 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 
Francisco Matarazzo Sobrinho, Ubatuba (S.P.), 1959– Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1960/65 
Residência do Arquiteto 
Endereço: Avenida São Valério, São Paulo (S.P.); 

Figura 381 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento inferior. Residência do 

Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 382 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. Residência do 

Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 383 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior. Residência 

do Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1962 
Estudos para Habitações Populares; 
 

Figura 384 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos.  
Estudo para Habitações Populares, 1962 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

1964 
Residência Armando Zander 
Endereço: Chácara Flora, São Paulo (S.P.); 

Figura 385 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo. 
Residência Armando Zander, Chácara Flora, São Paulo, 1964 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 386 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento superior.  
Residência Armando Zander, Chácara Flora, São Paulo, 1964 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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1988/90 
Residência Raphael Ribeiro da Luz 
Endereço: Avenida das Mangueiras, 845, Guarujá (S.P.). 

Figura 387 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento inferior.  

Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845,  

Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 388 – Geometria / sistemas de distribuição e fluxos. Pavimento térreo.  

Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845,  

Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Entendendo que a análise gráfica fornece inúmeras possibilidades de 

abordagens e desdobramentos, coloca-se que o resultado pretendido neste 

capítulo é ter conseguido explicitar, através dos desenhos diagramáticos, os 

aspectos mais latentes da obra de Bratke, passíveis de serem percebidos por 

meio do formato das representações propostas. 

Não se chegará à constatação e/ou proposição de uma gramática formal da 

obra do arquiteto, mas se reforçará pela análise aplicada a questão de que a 

própria recorrência de elementos geométricos ordenados, permite uma 

leitura inspirada no conceito das gramáticas que poderá ser aprofundada, por 

exemplo, em uma tese de Doutorado. 

Sendo assim, após a apresentação dos diagramas, nos quais foram 

explicitadas três importantes questões (setores, geometria e fluxos), 

começar-se-á discorrendo-se a respeito do que pôde ser verificado, 

acreditando na inicial pertinência  de se retornar à um item descrito na 

biografia do arquiteto: a formação escolar e superior de Bratke no 

Mackenzie, instituição particular de origem americana. 

Conforme consta das páginas 256 e 257 desta dissertação, na qual se aborda 

a teoria proposta por Mitchell (1990; 2010), defendendo a tradução do 

mundo volumétrico para uma construção física, o autor apresenta o caso de 

Frank Lloyd Wright que brincava durante a infância com os blocos de Froebel 
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(Figura 248) e utilizou-se deste mesmo princípio, interseccionando sólidos 

simples, em muitos projetos de sua autoria (Figura 249). 

Correlato a este fato, pode-se colocar de forma investigativa que Bratke 

também teve contato, desde muito jovem, com a teoria de Friedrich Froebel, 

o que pode confirmar alguns aspectos compositivos que puderam ser 

destacados a partir dos diagramas. A orientação do sistema de ensino 

aplicado na instituição Mackenzie, desde os primeiros anos escolares e 

mantendo-se até o ensino superior, era proveniente da Escola Nova 

Americana, movimento inspirado na filosofia da educação de John Dewey, na 

qual eram valorizadas as atividades dinâmicas e o papel participativo do 

aluno. Segundo Dewey, conforme já foi colocado na pesquisa desenvolvida 

por Camargo (2000, p. 73) “o aluno deveria formar-se por meio da prática, de 

acordo com o espírito científico de experimentações, e não apenas através 

da literatura”. 

O importante de se observar é o fato da teoria de Dewey ser decorrente das 

proposições de Froebel que, em resumo, defendia a tese de que a educação 

deve consistir em um processo criador de autodesenvolvimento, englobando 

a ideia de que o professor deveria orientar e motivar seus alunos, sem nunca 

pretender dominar a natureza dos mesmos. 

Desta forma, além de Froebel ter sido percursor de outras doutrinas 

didáticas, como por exemplo, a montessoriana, ele representa uma 

recorrente referência observada na produção de grandes arquitetos 

modernos, como Marcel Breuer, Walter Gropius, Rietvelt e Wright, citado 

anteriormente. Esses arquitetos destacaram-se por obras notáveis, nas quais 

muitas vezes pôde ser verificada o princípio da “elementaridade construtiva” 

no qual “nenhuma forma existe em si a priori: obtendo-se a mesma por meio 

da ação de construir, juntar, compor.” (ARGAN, 1992, apud CAMARGO, 2000, 

p. 74). Camargo ainda afirma: 

Bratke foi um adepto, talvez inconsciente, da 

corrente filosófica baseada no conhecimento como 

um instrumento a serviço da atividade, sistematizada 

pelos filósofos americanos Charles Peirce e William 

James, que foi uma reação às teorias especulativo-

abstratas, características de vários sistemas 

filosóficos modernos. Além da orientação 

pedagógica formal, seu brinquedo predileto era o 

Meccano, um design premiado, com cujas peças 

montava objetos diversificados; sua revista preferida 

era a Popular Mechanics, que ensinava a partir de 

objetos caseiros e simples, montar equipamentos 

variados, a revista dos inventores como a chamava. 

(CAMARGO, 2000, p. 74) 
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Considerando que as questões explicitadas nos diagramas analíticos, que 

representaram a setorização de usos e a geometria dominante relacionada 

aos sistemas de distribuição e fluxos, estão intrinsicamente relacionadas, 

inicia-se os apontamentos conclusivos da dissertação, pelo fato de se poder 

constatar que Bratke operou em suas residências, de forma recorrente, as 

composições entre ambientes e circulações por meio da subtração, união e 

intersecção entre formas geométricas simples e ortogonais (retangulares).  

Apesar de parecer uma verificação simplória, ela justamente permite a 

possibilidade de relacionar o processo projetual do arquiteto ao método 

froebiliano e às gramáticas da forma. Considerando com a devida ressalva, 

que esse processo também já pôde ser confirmado em produções de outros 

arquitetos, não demonstrando dessa forma uma solução inédita ou genial, 

reforça-se que a questão aqui colocada se sustenta, em grande parte, pela 

história anteriormente citada sobre a formação de Bratke no Mackenzie, suas 

referências e bases criativas, e não somente pelo que foi explicitado por meio 

dos diagramas.  

Na sequência, voltando-se aos aspectos relativos à setorização de usos, que 

refletem a conformação do programa de necessidades, verificou-se a 

pertinência também de uma outra afirmação previamente colocada no texto, 

que é o fato da organização da residência em setores ser compreendida como 

uma solução projetual por meio da qual se objetivava evitar a sobreposição 

de funções na organização dos espaços, conferindo identidade aos mesmos. 

Desta forma, ao analisar os ambientes gerados a partir da materialização do 

programa, verifica-se graficamente a existência de uma clara conformação 

dos mesmos em três esferas: social, íntima e de serviços.  

Discorrendo-se sequencialmente à outras questões que puderam ser 

verificadas nas análises, pode-se afirmar que a ordem estabelecida nos 

espaços internos reflete a intenção de Bratke organizar as circulações 

horizontais e verticais de modo a condicionar que as alas de serviço sempre 

ficassem separadas das áreas sociais e íntimas, mesmo que na grande maioria 

das vezes estas estivessem posicionadas de forma justaposta. Com isso, 

condicionava-se o caminhamento dos empregados e dos proprietários de 

forma separada, mas se permitia que todas as áreas das residências 

estivessem interligadas por meio das circulações secundárias.  

Recorrentemente nos projetos analisados, o setor social se conectava por 

meio de um hall ou vestíbulo aos espaços externos frontais, para os quais 

voltava-se a porta de acesso principal à casa. Contudo, a exceção a esta 

solução pôde ser percebida nas residências Francisco Matarazzo Sobrinho 

(1959), nos estudos para habitações populares (1962) e nas residências para 

operários da Vila Serra do Navio e da Vila Amazonas (1955). No caso destes 

exemplares, por questões específicas ao propósito dos mesmos e/ou 

aspectos atrelados ao dimensionamento e otimização dos espaços, Bratke 

previu varandas ou alpendres, que marcaram a transição entre exterior e 
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interior, e suprimiu a solução do vestíbulo como um espaço regulador e 

posicionado a partir da porta principal de entrada. 

As varandas, comumente interligadas às salas de estar, “prolongavam” esses 

ambientes em direção aos jardins promovendo relações positivas com os 

espaços externos à edificação. Conforme já foi citado na pesquisa, Bratke 

ainda na década de 1940, propôs o reposicionamento das áreas sociais, 

voltando-as para o fundo do lote, comumente em conjunto com pátios e 

varandas, e organizou as áreas de serviço à frente. Inversão que trouxe mais 

privacidade à família. 

Ainda por meio dos diagramas também pôde-se verificar o predomínio dos 

“ambientes de receber” (estar, jantar, escritório, etc), todos pertencentes ao 

setor social, acessados imediatamente por meio dos vestíbulos, exceção do 

escritório em alguns projetos, como é o caso da residência do arquiteto no 

Morumbi (1950/51) na qual a chegada ao mesmo podia ser feita tanto 

externamente, por portas posicionadas na fachada, quanto internamente, 

pelo vestíbulo. Além disso, frisa-se que em grande parte das residências 

estudadas foi previsto um acesso ao setor de serviços também a partir do hall 

de entrada, ocorrido geralmente via cozinha ou copa, condicionando uma 

comunicação que visava otimizar as funções de “servir”. 

Como a grande maioria das residências analisadas são edificações 

assobradadas, de forma constante nestas tipologias, e ao longo das três 

décadas nas quais os projetos estão compreendidos, o setor íntimo 

recorrentemente foi posicionado no pavimento superior, sendo este 

acessado sempre por meio de duas escadas, uma principal (social), destinada 

aos proprietários e visitantes, e uma secundária (serviço), destinada aos 

funcionários da casa. Porém, há algumas exceções, por exemplo na 

residência Francisco Matarazzo Sobrinho (1959) em que a área de serviço foi 

localizada ao lado dos dormitórios (pavimento superior), e a residência 

Raphael Ribeiro da Luz (1988/90) em que a ala de empregados foi 

posicionada no pavimento térreo (no mesmo em que estão os dormitórios 

dos proprietários), sendo somente um dos dormitórios de serviço 

(provavelmente do motorista) fixado no pavimento inferior. 

Por sua vez, em continuidade às “leituras” verificou-se quanto à localização 

destas escadas, responsáveis por interligar os pavimentos, que a social se 

apresentou repetidamente posicionada junto à sala de estar ou ao acesso 

principal da residência, e a escada secundária, junto à cozinha, área de 

serviço ou setor no qual estavam concentrados os aposentos dos 

empregados. 

Em relação às casas térreas, destacando-se a residência Dr. Paulo Nogueira 

Neto (1958), confirma-se pelo diagrama que o setor íntimo foi 

categoricamente separado dos setores social e de serviço remetendo-se ao 

conceito de binuclearidade de Breuer, já citado na pesquisa. 
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Outra proposição que pôde ser constatada por meio dos diagramas é a 

racionalização dos fluxos de circulação conformados nos projetos do 

arquiteto. Pode-se observar que em muitos exemplares os corredores foram 

praticamente suprimidos ou apresentam-se de forma diminuta. Dois 

exemplos que ilustram bem essa questão são: a planta tipo proposta nos 

estudos para habitações populares (1962) e as residências para operários da 

Vila Serra do Navio e Vila Amazonas (1955). Atendendo à programas que 

exigiam o completo aproveitamento da área, Bratke brilhantemente 

conseguiu resolver essas questões “zerando” os espaços de circulação. 

A pesquisadora Luciana Tombi Brasil (2004, p. 263), com sua referenciada 

dissertação de Mestrado, na qual ela analisa as residências unifamiliares 

projetadas por David Libeskind, também por meio de diagramas e textos, 

coloca um elemento fundamental que vale ser ressaltado na análise 

proposta: os espaços de transição ou pátios. Ela afirma:  

Os espaços de transição foram largamente explorados nos 

projetos de habitação unifamiliar da arquitetura moderna 

por vários arquitetos. Dois exemplos significativos e 

referenciais para Libeskind são Richard Neutra e Oswaldo 

Bratke. Na obra de ambos está presente o 

estabelecimento de uma relação específica entre 

arquitetura-natureza e interior-exterior, principalmente 

através da continuidade visual entre eles, ou seja, através 

da maneira como se aprisionam os espaços abertos no 

corpo da residência. (BRASIL, 2004, p. 264) 

A autora ainda finaliza seu discurso ressaltando a presença recorrente desse 

elemento na produção arquitetônica moderna, tanto brasileira quanto 

internacional, durante a década de 1950, tomando por referência as 

residências produzidas no programa Case Study Houses, também citado 

brevemente nessa pesquisa. 

Estes espaços foram e são extremamente valorizados nos projetos 

arquitetônicos, na medida que funcionam como articuladores da relação 

estabelecida entre as circulações e os espaços de permanência, 

proporcionam um microclima aprazível e ainda oferecem aos usuários a 

possibilidade de desfrutar dos belos jardins abarcados nos projetos.  

A partir disso, entendendo que este elemento projetual realmente marcou 

forte presença nas residências de Bratke, destaca-se seu aparecimento em 

dois tempos e de três formas. Primeiramente, ensaiados pelas proposições 

dos jardins de inverno, ainda na década de 1940, como observado na 

residência Sr. Luiz Fernando Rodrigues Alves (1948). Em um segundo 

momento, atingindo sua plenitude expressiva nos projetos datados da 

década de 1950, como nas residências do arquiteto no Morumbi (1950/51), 

Oscar Americano (1950/52), Gilberto Ferreira (1951), F.C. (1952), A. Joly 

(1953/54), Benjamin Fleider (1956) e Dr. Paulo Nogueira Neto (1958). Por fim, 
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representando a terceira forma de conformação, esses espaços 

apresentaram-se em conjunto com novas proposições de jardins de inverno 

nas residências Pierre Loeb (1953) e Adel Azem (1957). Desta forma, por meio 

de seu significado e da recorrente presença nos projetos do arquiteto, chega-

se à conclusão de que o mesmo de fato representa uma das proposições-

chave verificadas na produção residencial de Bratke. 

Por fim, quanto às questões formais (geometria) coloca-se que as habitações 

unifamiliares do arquiteto foram materializadas a partir da composição entre 

múltiplos elementos construtivos, em sua grande maioria caracterizados pela 

ortogonalidade (elementos vazados geométricos, estrutura de concreto 

modular e aparente, ambientes em planta com predomínio da forma 

retangular, etc) e por sua forte expressão plástica (uso de componentes 

industrializados, revestimento em madeira, o uso da pedra mesclada às 

paredes lisas e maciadas, etc), por meio da qual ele explicitou seu 

vocabulário. Essas observações puderam ser verificadas ao se propor a leitura 

dos diagramas em conjunto com as iconografias e demais observações 

levantadas no Capítulo 3, encerrando as leituras propostas nesse item da 

dissertação. 
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5. ANÁLISE EM FOCO: MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE 4 

RESIDÊNCIAS 

Este capítulo encerra a dissertação proposta com a demonstração da eficácia 

do método escolhido, que abordou a análise gráfica em três frentes. 

Primeiramente, por meio do redesenho das plantas dos vinte e três projetos 

selecionados. Na sequência, pela exploração dos diagramas e, ao fim, por 

meio da modelagem tridimensional de quatro importantes projetos - 

Residência e Ateliê do Arquiteto (1947/48), Residência e Estúdio do Arquiteto 

(1950/51), Residência do Arquiteto (1960/65) e Residência Raphael Ribeiro 

da Luz (1988/90) - que compreendem os elementos mais significativos da 

obra para demonstrar os métodos.  

Frisa-se que além da relevância projetual, considerou-se o recorte temporal 

como um dos critérios fundamentais à escolha destes exemplares finais, ou 

seja, os pontos de convergência destacados demonstrarão os aspectos 

compositivos mais notórios relacionados à um momento histórico da 

produção do arquiteto, que já foram abordados textualmente no Capítulo 3 

e que serão aqui apresentados graficamente, por meio dos modelos 

tridimensionais.  

A profundidade analítica refere-se à explicitação dos aspectos materiais mais 

notórios das habitações unifamiliares de Bratke, por meio das imagens que 

destacaram o que de mais pertinente pôde ser demonstrado nas maquetes, 

confirmando o que já foi discutido anteriormente. Ressalta-se que dos quatro 

projetos modelados digitalmente, somente a Residência e Estúdio do 

Arquiteto (1950/51) havia sido apresentada neste formato, em pesquisas 

acadêmicas registradas, no caso deste exemplar, explicitado na dissertação 

de Mestrado do pesquisador Anderson Dall’Alba (2017, p. 107-128). 

Coloca-se novamente que a pesquisa aqui demonstrada não procura sugerir 

como Bratke realmente projetou sua obra, e sim discutir as múltiplas 

questões existentes na mesma.  
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5.1 Residência e Ateliê do Arquiteto (1947/48) 

Figura 389 – Perspectiva destacando o acesso ao ateliê, a partir da rua, e o muro frontal. 
Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 390 – Perspectiva destacando o acesso ao ateliê, a partir da rua, e o muro frontal. 
Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 391 – Perspectiva destacando o acesso social e de automóveis, a partir da rua, e o 
muro frontal. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 392 – Perspectiva destacando a fachada lateral esquerda da residência que se abre 
para o jardim. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 



 

 
310 

Figura 393 – Perspectiva destacando as fachadas lateral esquerda e posterior da residência. 
Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur 

Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 394 – Perspectiva destacando a fachada do ateliê. Residência e Ateliê do Arquiteto, 
Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 395 – Perspectiva. Destacando o acesso ao ateliê Residência e Ateliê do Arquiteto, 
Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 396 – Corte longitudinal perspectivado da residência. Residência e Ateliê do Arquiteto, 
Rua Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 397 – Corte transversal perspectivado do ateliê. Ateliê do Arquiteto, Rua 
Avanhandava, São Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 398 – Vista interna do ateliê. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São 
Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

Figura 399 – Vista interna da residência destacando as estruturas tubulares localizadas entre 
a sala de estar social e a íntima. Residência e Ateliê do Arquiteto, Rua Avanhandava, São 

Paulo, 1947/1948 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Reforçando a ideia de que ao projetar uma obra para si mesmo, o arquiteto 

sempre tem a possibilidade de se libertar das amarras impostas pelos 

clientes, conforme citado no Capítulo 3, o projeto da residência e ateliê do 

arquiteto, localizados na Rua Avanhandava, é repleto de significados. Além 

da análise englobando os diagramas, importantes aspectos puderam ser 

reforçados por meio da modelagem digital.  

Coloca-se novamente que estas duas edificações representam os primeiros 

exemplares que de fato materializaram os conceitos buscados até então por 

Bratke e que, a partir dessa experiência, foram evoluindo ao longo de sua 

carreira.  
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Após ter se discorrido (também no Capítulo 3) sobre as questões relativas ao 

programa de necessidades, reitera-se que justamente foram as questões 

ligadas à materialidade que promoveram esse projeto à um exemplar de 

destaque na produção do arquiteto. 

Por meio da Figura 396, verifica-se os aspectos relativos ao sistema estrutural 

adotado, que foi conformado por duas paredes autoportantes e um apoio 

intermediário (tubos metálicos mostrados na Figura 399). 

As outras duas paredes de vedação externas, compostas basicamente por 

madeira ripada e vidro também puderam destacar-se na modelagem. O 

telhado em “v” ou “borboleta” em conjunto com as paredes internas 

(divisórias de madeira ou armários), por sua vez, foram ressaltados no corte 

longitudinal perspectivado.  

Nas fachadas, destacaram-se as janelas maxim-ar nas áreas sociais e as 

janelas de correr com venezianas nos dormitórios, ambas posicionadas na 

fachada lateral esquerda, que se volta para o jardim lateral da residência. 

Quanto ao ateliê, as soluções adotadas também são passíveis de admiração, 

reforçando-se o que foi explicitado anteriormente na pesquisa. Projetado sob 

o conceito de planta livre, acessado a partir da rua por uma entrada coberta 

por uma pérgula (Figuras 389 e 390), para esse espaço Bratke projetou 

janelas acionadas por gravidade e um engenhoso sistema de cobertura que 

propiciava iluminação indireta ao espaço (Figuras 397 e 398). 

Por fim, mais uma vez vale ressaltar que nos anos de 1947/48 essa obra foi 

considerada uma das pioneiras pela série de experimentações de novos 

produtos recém lançados pela indústria e estimada internacionalmente como 

um projeto de destaque pela sua engenhosidade, equiparada ainda às 

residências do programa Case Study Houses. 
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5.2 Residência e Estúdio do Arquiteto (1950/51) 

Figura 400 – Perspectiva destacando as fachadas frontal e lateral esquerda. Residência do 
Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 401 – Perspectiva destacando as fachadas posterior e lateral esquerda. Residência do 
Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 402 – Perspectiva destacando a fachada frontal. Residência do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 403 – Perspectiva destacando as fachadas posterior e lateral esquerda. Residência do 
Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 404 – Perspectiva destacando a fachada posterior e lateral esquerda. Residência do 
Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 405 – Perspectiva destacando a fachada posterior e lateral direita. Residência do 
Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

Figura 406 – Perspectiva destacando a fachada frontal Residência do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 407 – Perspectiva destacando a lareira da sala de estar. Residência do Arquiteto, Av. 
Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 408 – Perspectiva destacando as fachadas frontal e lateral direita. Estúdio do 
Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 409 – Perspectiva destacando as fachadas frontal e lateral esquerda. Estúdio do 
Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

Figura 410 – Corte longitudinal perspectivado. Estúdio do Arquiteto, Av. Morumbi, nº 3008, 
São Paulo, 1950 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Iniciando o estudo proposto, pondera-se nessa obra uma fundamental 

questão, também anteriormente citada na análise do projeto da residência e 

ateliê do arquiteto na rua Avanhandava (1947/48), que é o fato de que ao 

projetar para si mesmo, o arquiteto lida com a real possibilidade de expandir 

seu campo de experimentações. Mantendo-se novamente distante das 

preocupações oriundas dos clientes, Bratke propôs importantes soluções, 

expostas em sua plenitude nesse projeto, e que continuaram sendo 

aprimoradas em outros exemplares ao longo de sua trajetória. 

Quanto às questões tectônicas, também apresentadas na dissertação e que 

puderam ser valorizados por meio da modelagem digital, frisa-se novamente 

que o arquiteto reuniu nessa obra grande parte das experimentações 
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realizadas em projetos anteriores, avançando muito nas questões 

pertinentes ao uso de novos materiais e novas tecnologias. 

Utilizando pilares em concreto armado, organizados por meio de uma precisa 

malha, que possuía dimensões variáveis por conta da distribuição dos 

espaços internos à residência, Bratke referenciou-se nesse projeto aos 

fundamentos da Arquitetura Moderna.  

Conforme também citado, para o piso e cobertura ele empregou a laje plana 

em concreto armado. Priorizou a composição entre cheios e vazios, saliências 

e reentrâncias, por meio da mescla entre materiais de diferentes texturas, 

destacando-se entre eles o tijolo aparente, os elementos vazados e o vidro. 

O estúdio, construído posteriormente à residência, que abrigava seu ateliê, 

um agradável terraço e um espaço destinado à hospedagem de convidados, 

destacava-se por sua horizontalidade. A fachada frontal dessa edificação foi 

marcada por cinco pilares (Figura 408) de madeira aparentes, pela varanda 

formada pela projeção da cobertura e pela mescla de diferentes materiais de 

revestimento, entre eles, tijolos do tipo maciço e do tipo furado aparentes, 

ripado em madeira que conformava as venezianas e ainda dois painéis 

opacos, sendo um deles deslizante e correspondente à porta de acesso, todos 

representados na maquete eletrônica. 
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5.3 Residência do Arquiteto (1960/65) 

Figura 411 – Perspectiva destacando as fachadas frontal e lateral esquerda. Residência do 

Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 412 – Perspectiva destacando as fachadas frontal e lateral direita. Residência do 

Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 413 – Perspectiva destacando escada externa de acesso. Residência do Arquiteto, Av. 

São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 414 – Perspectiva destacando as fachadas posterior e lateral direita. Residência do 

Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 415 – Perspectiva destacando a escada da sala de estar. Residência do Arquiteto, Av. 

São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 416 – Perspectiva destacando as fachadas frontal e lateral esquerda. Residência do 

Arquiteto, Av. São Valério, nº 335, Cidade Jardim, São Paulo, 1960 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

 

Representando a última casa que Bratke projetou para si mesmo, conforme 

citado anteriormente, a residência do arquiteto na avenida São Valério 

corresponde à um dos exemplares nos quais ele também pôde expandir seu 

campo de experimentações sem as amarras impostas pelos clientes, neste 

caso, referenciando-se claramente à arquitetura japonesa, explorando o uso 

da madeira e celebrando o retorno do telhado de duas águas.  

Considerando a topografia acentuada do terreno como um importante 

condicionante do partido, conforme já explicitado no Capítulo 3, o arquiteto 

posicionou a residência na cota média do lote, aproveitando as áreas livres e 

os jardins localizados nos setores mais planos do terreno. 

Recebendo destaque na modelagem digital, a materialidade da obra 

conformada por pilares em concreto armado, dispostos em formato de 

malha, lajes de piso também executadas em concreto e a cobertura de duas 

águas, pôde ser explicitada. 

Os materiais de revestimento empregados, em grande parte com sua textura 

original aparentes, puderam ser demonstrados na Figura 416 que destaca a 

fachada principal (norte) voltada para a avenida São Valério. A referência à 

arquitetura tradicional japonesa veio refletida nesse projeto por meio do uso 

de painéis de madeira presentes nas varandas dos quartos (Figura 412), pela 

leveza do guarda-corpo na varanda do pavimento térreo e ainda pela 

estrutura exposta com sutileza. 
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Desta forma, encerrando a “leitura gráfica” aqui proposta, destaca-se mais 

uma vez que nesse projeto a notória diferença de linguagem em comparação 

às obras da década de 1950, não deve ser entendida como negação do que 

foi produzido anteriormente e sim como a evolução e o amadurecimento de 

ideias. Continua sendo inegável mais uma vez reconhecer que Bratke a cada 

obra refinou suas proposições e as traduziu em detalhes cada vez mais 

elaborados. 
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5.4 Residência Raphael Ribeiro da Luz (1988/90) 

Figura 417 – Perspectiva destacando as fachadas frontal e lateral esquerda. Residência 

Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá 

(S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 418 – Perspectiva destacando as fachadas posterior e lateral esquerda. Residência 

Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá 

(S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 419 – Perspectiva destacando as fachadas posterior e lateral direita. Residência 

Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá 

(S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 420 – Perspectiva destacando o pátio social. Residência Raphael Ribeiro da Luz, 

Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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Figura 421 – Perspectiva destacando o pátio social. Residência Raphael Ribeiro da Luz, 

Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo 

Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 422 – Perspectiva destacando a porta principal de acesso. Residência Raphael Ribeiro 

da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – 

Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 423 – Perspectiva destacando as venezianas dos dormitórios e os elementos vazados 

que encerram o pátio íntimo. Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 

845, Praia de Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 

Figura 424 – Perspectiva destacando as venezianas do terraço voltado para o campo de 

golfe. Residência Raphael Ribeiro da Luz, Avenida das Mangueiras, nº 845, Praia de 

Pernambuco, Guarujá (S.P.), 1988 – Oswaldo Arthur Bratke. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, Laura Regina Amaral (2018). 
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A residência Raphael Ribeiro da Luz encerra a análise dos exemplares 

selecionados para o estudo proposto na dissertação. Conforme citado 

anteriormente, Bratke se afastou da atividade profissional assídua, a partir 

do final da década de 1960, sendo que, após esse período, o retorno do 

arquiteto à projetação voltou-se ao atendimento de especiais pedidos feitos 

por amigos e familiares, ou a estudos descompromissados.  

Localizada no município do Guarujá, litoral sul do estado de São Paulo, essa 

residência possui particularidades referentes à sua localização e ao uso ao 

qual se destina. Na Figura 417, na qual foi destacada a fachada principal, 

voltada para o passeio público, nota-se a presença do muro já citado na 

pesquisa. Em contrapartida, a fachada posterior, conformada como um 

grande plano aberto que se voltava para o campo de golfe, pode ser 

verificada nas Figuras 418 e 419. 

Reforça-se pela modelagem que a expressão plástica do conjunto se 

consolidou pela composição entre diversos materiais, destacando-se a 

utilização dos elementos vazados e dos painéis deslizantes com venezianas 

(Figuras 423 e 424), que além da função estética possuíam funções técnicas 

e contribuíram para a criação de plausíveis sutilezas no projeto. 

Por fim, coloca-se que, conforme anteriormente explicitado na página 89 e 

no Capítulo 3, puderam ser percebidos nesse exemplar alguns elementos que 

remetem à influência da arquitetura tradicional japonesa, demonstrando 

mais uma vez a admiração de Bratke pela cultura oriental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reforçando que esta pesquisa abordou como questão central, ou recorte, o 

estudo sistemático dos projetos habitacionais unifamiliares (casas) de autoria 

do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke, buscando interpretações e o 

entendimento das relações que existem entre os diferentes projetos de um 

mesmo arquiteto, seja pela análise direta de desenhos e imagens ou pelo 

estudo dos elementos, sistemas e organizações que compõem uma obra de 

arquitetura, coloca-se que dentro do âmbito das considerações finais 

discorrer-se-á brevemente sobre poucos aspectos que ainda merecem ser 

destacados, valendo-se do argumento de que as questões mais importantes 

da pesquisa já foram explicitadas ao longo dos capítulos apresentados. 

Ao final da dissertação, entende-se que o principal objetivo da mesma, que 

era discutir as relações e “proposições-chave” contidas na obra de Bratke, 

utilizando a análise gráfica como ferramenta para obtenção de resultados, 

pôde ser realizado de forma adequada. Além disso, coloca-se que o estudo 

sistemático dos projetos residenciais aqui apresentado, inegavelmente 

permitiu que esta pesquisadora compreendesse de forma mais aprofundada 

a produção arquitetônica moderna de Bratke, confirmando que o estudo dos 

projetos residenciais possui a grande capacidade de detectar os elementos 

norteadores da obra de um arquiteto. 

A exploração gráfica demonstrou uma tentativa de sistematizar a produção 

residencial de Bratke, a partir do principal instrumento responsável pela 

materialização dos pensamentos na arquitetura: o desenho. Buscou-se dessa 

forma compreender como o arquiteto trabalhou a multiplicidade de 

elementos verificados nos exemplares escolhidos, incluindo a organização 

geométrica das plantas, as relações estabelecidas entre interior e exterior, os 

setores e as circulações. 

Redesenhar os projetos foi, portanto, um processo de aprendizagem que 

resultou na apreensão das principais características da obra de Bratke, 

profissional inegavelmente pragmático para qual nenhuma decisão projetual 

foi aleatória, mas fundamentada pelo empirismo e pela coerência das 

soluções propostas.  

Buscando utilizar o que de fato era essencial e imprescindível ao projeto, o 

arquiteto conseguiu alinhar sua linguagem à primorosa execução das obras. 

Racionalizou os sistemas e propôs componentes que otimizaram o processo 

construtivo, obtendo assim, excelentes resultados. 

A questão já colocada por Camargo (2000, p.161) de que “Bratke sempre 

manteve uma trajetória independente, na atitude e na forma” também pôde 

ser reforçada ao longo da leitura dos exemplares no Capítulo 3, na qual se 

explicitou claramente as proposições verificadas na produção do arquiteto ao 
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longo das três décadas estudadas. Com inegável qualidade e desenvolvida de 

maneira empírica, a obra de Bratke pode ser compreendida como atemporal. 

Desta forma, ao se estudar a extensa produção do arquiteto também foi 

possível verificar o aprimoramento das soluções propostas ao longo do 

tempo, o refinamento da expressão plástica e o entendimento das bases 

expressas em sua arquitetura. Bratke produziu projetos de qualidade, 

libertos de adereços desnecessários e livres de terem que se encaixar em 

algum dos modelos pré-estabelecidos. 

Por fim, entendendo a historiografia da produção do arquiteto como uma 

questão já consolidada dentro do meio acadêmico, a dissertação aqui 

apresentada, incluindo todo o material gráfico elaborado e as leituras 

analíticas, pretende ampliar a documentação existente sobre o arquiteto, 

almejando ser reconhecida como um possível ponto de partida para outras 

pesquisas.  
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Figuras c.1 e c.2 Estudos para a residência Francisco Matarazzo Sobrinho 
(1959). Digitalização desenho sobre papel e aplicação de filtro PB realizada 
pela autora Laura Regina Amaral. Fonte imagem original: Acervo da 
Biblioteca da FAU-USP. 

Figura c.3 Estudo para a residência Pierre Loeb (1953). Digitalização 
desenho sobre papel e aplicação de filtro PB realizada pela autora Laura 
Regina Amaral. Fonte imagem original: Acervo da Biblioteca da FAU-USP. 
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Figura f.1 Residência e ateliê do arquiteto na rua Avanhandava (1947). 

Redesenho produzido pela autora Laura Regina Amaral. 
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