
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: INVENTÁRIO SOBE HABITAÇÃO NA ARQUITETURA MODERNA: UM PANORAMA DAS
RESIDÊNCIAS MODERNISTAS DE GREGORI WARCHAVCHIK
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ARQUITETURA E URBANISMOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LAÍS GOMES DA SILVAAUTOR(ES): 

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



1. RESUMO 

Esse artigo realiza o inventário de três obras residenciais do arquiteto Gregori 

Warchavchik, com o intuito de caracterizar a atuação do mesmo na área habitacional 

e expandir o repertório sobre as moradias modernistas brasileiras no século XX. Como 

arquiteto estrangeiro, Warchavchik foi uma figura emblemática desse movimento no 

país, explorou suas obras de forma precisa, compreendeu suas especificidades e 

características que formam uma nova e expressiva arquitetura, o que identifica o seu 

papel no modernismo brasileiro. Como percurso metodológico, o trabalho analisou 

três obras residenciais emblemáticas - Casa Modernista da Rua Santa Cruz, da Rua 

Itápolis e da Rua Bahia - sob aspectos históricos, partido arquitetônico, fluxos e 

setorizações. Os resultados evidenciam a relevância dessas obras para a arquitetura 

moderna brasileira, tanto como ícones arquitetônicos quanto sobre questões políticas, 

econômicas, sociais e culturais do país. O arquiteto através da sua percepção de 

modernidade buscava transformar a sociedade brasileira, contudo, é possível verificar 

em suas obras a questão da funcionalidade e da racionalidade, utilizando materiais 

oriundos da industrialização, a sua ousadia permitiu introduzir um novo estilo 

arquitetônico no país. 

 

 2. INTRODUÇÃO  

Os primeiros passos do Modernismo no Brasil ocorram em São Paulo, em 

1922, por meio da Semana de Arte Moderna, onde há vários meses jovens paulistas 

cogitavam uma manifestação, em um período comemorativo da Independência. A 

manifestação artística foi uma das mais importantes da história do Brasil, onde contou 

com a presença de grandes líderes e artistas que pretendiam se libertar da cultura 

artística vinda da Europa. Contudo, vale ressaltar que essas referências não tiveram 

nenhuma influência direta sobre a arquitetura (BRUAND, 1991).   

No entanto, a Semana de Arte Moderna abriu novas perspectivas, na qual, a 

arquitetura foi a última das artes a produzir algo após a semana, onde o mérito coube 

a um jovem arquiteto vindo da Europa e recém-chegado a São Paulo um ano depois 

da Semana de Arte Moderna: Gregori Warchavchik, responsável por construir a 

primeira e emblemática obra moderna brasileira (BRUAND, 1991). 

A condição de estrangeiro de Warchavchik assegurou uma vantagem sob seus 

colegas paulistas, quando emigrou para o Brasil em 1923, contratado pela maior 



construtora do país, a Companhia Construtora de Santos. Warchavchik era livre para 

propor um programa revolucionário, através de um espírito pioneiro que veio para 

conquistar um mundo novo, na qual estava disposto a vencer todos os obstáculos 

(BRUAND, 1991). 

Warchavchik rejeitava a ideia do estilo contemporâneo, pois acreditava que 

esse estilo só viria a ser definido pelas gerações futuras, sendo que, em relação a 

história da arquitetura, o valor dos estilos passados provinha de um caráter funcional 

dos elementos decorativos. Por fim, o novos materiais-ferro, vidro e concreto armado-

condicionavam uma nova arquitetura, na qual, o arquiteto ficaria encarregado de 

construir uma máquina cuja forma seria determinada pela função, identificando com 

os lemas de Le Corbusier (BRUAND, 1991). 

Warchavchik acreditava que para que houvesse originalidade e individualidade 

na arquitetura, os arquitetos modernos não deveriam copiar estilos passados, a 

arquitetura deveria ser racional, buscando a lógica. Afirma ainda que, imitação e cópia 

são procedentes de pobreza espiritual, onde o original quer dizer: novo, claro, limpo e 

compreensível (WARCHAVCHIK, 2006). 

Em 1930, São Paulo parecia ser o berço do movimento, devido as primeiras 

manifestações teóricas e da construção das primeiras casas no espírito moderno que 

introduziram na América do Sul o “estilo internacional” (BRUAND, 1991). O Brasil 

adotou o estilo internacional, os cinco pontos da arquitetura moderna cunhados por 

Le Corbusier, no entanto, foram introduzidos elementos típicos e adaptados ao nosso 

clima, o que permitiria o desenvolvimento de uma nova arquitetura, tais como: 

cobogós e elementos vazados; revestimentos de qualidade (mármore, granito e 

cerâmica); plasticidade dos acessórios (brise-soleil, venezianas e persianas); 

colaboração com as demais artes (escultura, pinturas parietais e cerâmica) e emprego 

de azulejos originários de Portugal. 

O presente trabalho volta-se a compreensão de três obras residenciais 

modernistas de Gregori Warchavchik: a Casa da Rua Santa Cruz, na qual, sua esposa 

foi responsável pelo paisagismo da obra; a Casa Modernista da Rua Itápolis onde 

contou com a presença de Le Corbusier ainda na construção (HOLSTON, 1989), 

sendo considerada segundo o neto de Gregori Warchavchik a sua principal casa e a 

Casa da Rua Bahia, que abrangeu um conceito mais funcional do que estético.   

 

3. OBJETIVOS  



 Estruturar um inventário que descreva a influência do arquiteto Gregori 

Warchavchik no movimento moderno brasileiro; 

 Analisar três obras de caráter residencial projetadas pelo arquiteto em questão, 

bem como, identificar os seus significados na linguagem moderna brasileira; 

 Compreender como um arquiteto estrangeiro foi um dos pioneiros da arquitetura 

moderna no Brasil, além do entendimento de como suas obras são fundamentais para 

identificar seu papel extraordinário na transformação arquitetônica do país. 

 

4. METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa, abordando o estudo de caso 

de três obras de caráter residencial- Casa Modernista da Rua Santa Cruz, da Rua 

Itápolis e da Rua Bahia, sendo analisadas a partir da metodologia proposta por Tagliari 

(2011) que estabelece parâmetros para análise da setorização dos ambientes e 

fluxogramas. Para realização dessas apreciações, os projetos foram redesenhados 

no programa Auto CAD, no entanto, a pesquisa ainda abrangeu a análise histórica, 

arquitetônica e a materialidade das obras. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O arquiteto Gregori Warchavchik foi um ícone na arquitetura moderna 

brasileira, especialmente na cidade São Paulo, onde o mesmo apresentou grande 

relevância na elaboração de projetos de caráter residencial, como as três obras a 

serem abordadas no decorrer desta pesquisa, a Casa Modernista da Rua Santa Cruz, 

da Rua Itápolis e da Rua Bahia. São símbolos históricos e arquitetônicos do 

movimento moderno, além de apresentar uma forte contribuição em aspectos 

políticos, econômicos, sociais e culturais do país. 

Casa Modernista da Rua Santa Cruz- 1928 

A introdução do Modernismo no Brasil foi através de Warchavchik com a 

construção da sua própria residência na Rua Santa Cruz- Vila Mariana. Ele se casou 

em 1927 com Mina Klabin, cuja família era proprietária de grandes terras no bairro, 

sua esposa foi responsável pelo paisagismo do projeto, aplicando espécies tropicais 

no jardim (CARDOSO, 1988).  

Um dos maiores obstáculos à execução desse projeto foi a ausência de 

elementos industrializados que se adaptassem ao projeto, que pretendia aplicar as 



ideias do manifesto racionalista. O arquiteto decidiu então, desenhar e mandar fabricar 

caixilhos metálicos, grades, janelas, portas, luminárias e demais acessórios, inclusive 

o mobiliário, sacrificando o princípio da economia (CARDOSO, 1988).  

O concreto armado não foi empregado devido ao alto custo, assim como houve 

a falta de impermeabilizantes e ferragens de qualidade. Utilizou a alvenaria de tijolos, 

revestida de massa e mica, apenas cintando as paredes. A cobertura do corpo 

principal, que sugere ser um terraço, possui um telhado de quatro águas e telhas de 

"capa-e-canal", escondido por uma platibanda. Warchavchik defendeu o uso de telhas 

coloniais na varanda, alegando ser um elemento construtivo regional, que se adaptava 

ao clima tropical (CARDOSO, 1988). 

As intervenções formais foram as que tiveram maior peso, contradizendo os 

pressupostos dos manifestos racionalistas. Em primeiro lugar se percebe a excessiva 

preocupação que foi dada a fachada principal, marcada pela justaposição de volumes 

simples, contíguos; pelo uso exclusivo de linhas e ângulos retos; uma simetria perfeita, 

marcada também pelos vãos das portas e janelas (CARDOSO, 1988). 

Na figura 01 na página seguinte, observa-se a análise setorização e 

fluxograma. Por esse estudo, evidencia-se que a casa é composta por dois 

pavimentos que separam a ala íntima da ala social. A última é composta pelo terraço 

que circunda a sala de estar e a sala de jantar externamente, dando ideia de 

comunhão entre esses ambientes e uma noção de amplitude, não ficando o acesso a 

residência limitado somente por uma única entrada social, o que faz a área externa 

da residência se tornar independente de seu interior. 

As áreas de serviço como lavanderia e cozinha foram dimensionadas 

isoladamente da área social central, porém, tendo uma comunicação independente 

ao exterior da residência.  Já as áreas íntimas encontram-se na parte superior pela 

distribuição de dormitórios ligados por um hall central que dá acesso a escada. Os 

dormitórios possuem um pequeno terraço para usufruto dos moradores da residência 

(PAIXÃO, 2004). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Diagrama de setorização e fluxograma da Casa Modernista da Rua Santa Cruz 
Fonte: SILVA, 2017. 
 

Casa Modernista da Rua Bahia- 1930 

Na Semana de Arte de 1922 esperava-se que o movimento de renovação 

também atingisse a arquitetura. No entanto, coube a Gregori Warchavchik a missão 

da modernização da arquitetura brasileira. Na época, o arquiteto projetava uma casa 

pensando no que ele chamava de “máquina de morar”, a ideia da casa máquina de 

Le Corbusier e a funcionalidade. Por volta de 1930, a produção arquitetônica 

permanece nas tendências modernistas no horizonte paulistano, a Residência Luis 

Silva Prado foi uma obra assim como as demais casas modernistas com grande 

repercussão na intelectualidade paulista, o projeto visava atender um casal com uma 

filha adolescente (CONDEPHAAT, 2009). 



A obra é um jogo geométrico entre dois volumes brancos, terraços, marquises 

e paredes entre eles e linhas de pilares isolados, que aparecem ainda na marcação 

dos caixilhos das esquadrias. O projeto é composto por dois blocos prismáticos 

justapostos lateralmente através de uma parede comum que se elevam sobre um 

declive de onze metros que se deslocam entre si e definem alturas diferentes, o mais 

alto ultrapassa um pavimento em relação ao outro, incorporando um volume 

secundário, alinhado à sua face frontal, ampliando-a dois metros e dez centímetros 

de altura (ARCHDAILY, 2015). 

Um volume opaco e branco que possui poucas e pequenas aberturas laterais, 

mas uma única abertura marca a fachada, atravessando os três pavimentos e 

iluminando o percurso da escada interna. O bloco mais baixo está recuado da fachada 

de acesso e uma marquise marca os limites do retângulo criado pelo recuo e definindo 

uma varanda que antecede a entrada principal. Na fachada oposta, voltada ao declive, 

o bloco avanço em relação ao mais alto e define a face principal dessa fachada, 

entretanto, um quarto pavimento semienterrado surge abaixo dos demais. O declive 

do terreno conduz a outros dois platôs inferiores de jardins conectados por escadas 

laterais, onde alguns anos depois o jardim idealizado por Mina Klabin transformou-se 

quase em um parque (ARCHDAILY, 2015; CONDEPHAAT, 2009). 

A figura 02 apresenta o diagrama de setorização e fluxograma. Evidencia-se 

que a casa no pavimento térreo, constitui as salas de estar e jantar, o hall e um terraço 

coberto que formam o ambiente social, a área de serviços como a cozinha e copa 

estão no mesmo andar. Da copa, uma escada leva ao subsolo, através do declive do 

terreno é possível localizar outra copa e uma cozinha, uma adega, três dormitórios, 

banheiro e refeitório para os empregados. Contudo, no primeiro andar encontra-se o 

hall do andar, o apartamento do casal com dormitório nobre, seu banheiro-toucador e 

um escritório para o dono da casa. No segundo andar, o hall com o apartamento da 

filha, com o quarto do governante, o banheiro e um terraço-jardim para banhos de sol 

(CONDEPHAAT, 2009). 

 



 

Figura 02: Diagrama de setorização e fluxograma da Casa Modernista da Rua Bahia 

Fonte: SILVA, 2017. 

 

Casa Modernista da Rua Itápolis- 1930 

A casa da Rua Itápolis foi inaugurada com a “Exposição de uma Casa 

Modernista” que ocorreu entre 26 de março a 20 de abril de 1930. Através dela foi 

dado um grande impulso à renovação arquitetônica brasileira. O acontecimento foi 

transcendente da serenidade provinciana, inaugurando uma nova fase nas 

preocupações da vanguarda, tornando-se uma referência e o complemento da 

revolução assinalada de “Semana de Arte de 1922” (CONDEPHAAT, 2009).  



A residência teve reconhecimento de Le Corbusier quando em sua passagem 

pelo Brasil em 1929, visitou a residência ainda na construção, valorizou a obra e 

elogiou a plasticidade do muro em curva que separa o jardim social do quintal 

de serviço. Esse depoimento contribuiu imensamente para divulgação e repercussão 

internacional da sua obra (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2016). 

O edifício caracteriza-se pelas linhas, planos e volumes, além da sua 

composição volumétrica e espacial, apresenta um trabalho fino de desenho sobre 

seus detalhes, todas as suas esquadrias apresentam traços retilíneos. No projeto 

dessa residência, o arquiteto procurou resolver de maneira mais estética possível um 

problema funcional e econômico, alternando a tradição, eliminou os corredores, 

aproveitando o espaço. A planta da casa pequena e extremamente econômica foi 

adotada, em sua linha básica, e passou a ser utilizada na arquitetura paulistana 

(ARCHDAILY, 2013; CONDEPHAAT, 2009). 

A base quase quadrada possui oito metros e trinta e cinco centímetros por oito 

metros e vinte e cinco centímetros, um volume prismático de dois pavimentos. Os 

quatro elementos produzem a assimetria do edifício: o conjunto de planos que protege 

a varanda frontal, o conjunto de planos que protege a entrada lateral, o volume da 

cozinha posterior e o par de linhas perpendiculares que apoia as pérgolas da varanda 

posterior, entretanto, as aberturas reforçam a assimetria (ARCHDAILY, 2013). 

A figura 03 apresenta o diagrama de setorização e fluxograma. Por esse 

estudo, evidencia-se que a casa apresenta dois pavimentos que separam a ala íntima 

da social. O projeto é formado por elementos que setorizam espaços em cada volume, 

deste modo, no pavimento térreo estão as alas sociais e serviços, os dois quadrantes 

frontais dão lugar ao salão de estar, já a sala de jantar ocupa o quadrante posterior 

mais estreito. O volume posterior da cozinha amplia o segundo quadrante posterior, 

onde através dele dá o acesso principal à casa, próximo à entrada estão a escada e 

o banheiro social, porém, a cozinha aos fundos da edificação também possui acesso 

independente externo (ARCHDAILY, 2013).  

Já o pavimento superior encontra-se toda a ala íntima da residência com três 

dormitórios, juntamente com o banheiro e um terraço que sobressai a laje funcionando 

também como uma cobertura para a entrada da casa no pavimento térreo. 



 

Figura 03: Diagrama de setorização e fluxograma da Casa Modernista da Rua Itápolis 
Fonte: SILVA, 2017. 

 

6. RESULTADOS  

O inventário identifica a importância de Gregori Warchavchik no movimento 

moderno brasileiro, compreende as características de suas obras e evidencia o papel 

do arquiteto, sendo o mesmo um dos grandes percursores do estilo.  

A pesquisa mostrou que ele inovou introduzindo um estilo e ao utilizar em suas 

obras novos materiais oriundos da sociedade industrial, como ferro, vidro e concreto 

armado. O estudo de caso das obras retratadas na pesquisa, permitiram um melhor 

entendimento das especificidades arquitetônicas de cada obra. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Warchavchik apresentava um ideário moderno visando novas formas de morar 

e pretendia romper com os estilos passados. O arquiteto almejava uma transformação 

na modernização da sociedade brasileira. Todavia, suas obras apresentam a 

racionalidade, o conforto, a funcionalidade, formas geométricas puras, o ângulo reto 

e em alguns elementos adota a plasticidade.  



Verificou-se que as obras de Warchavchik compreendem, predominantemente, 

a questão da funcionalidade e eliminam corredores para ganhar mais espaços no 

interior dos ambientes e da utilidade dos mesmos. Outra característica, presente 

principalmente nas casas modernistas são os jogos de volumes cúbicos sobrepostos, 

definindo assim a volumetria da edificação. 

Cabe mencionar que, as casas analisadas em decorrência do seu valor 

histórico e arquitetônico, são na atualidade consideradas patrimônio pelo seu elevado 

valor cultural. Nesse sentido, contribuem para um maior acervo de informações sobre 

arquitetura moderna brasileira e resgate da história e da memória local. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil.  São Paulo: Perspectiva, 

1991. 

CARDOSO, Anna Beatriz Ayroza G. Warchavchik: Uma arquitetura a ser 

preservada. Artigo: FAU- FBA, 1988. 

CONDEPHAAT. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, 

Artístico e Turístico.  Processo nº. 1.153-T-85. 

CONDEPHAAT. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, 

Artístico e Turístico.  Processo nº. 1.154-T-85. 

HOLSTON, James. The Modernist City: an anthropological critique of Brasília. 

United States of America: The University of Chicago Press, 1989. 

PAIXÃO, LUCIANA. 1ª Casa Moderna de São Paulo: Arquiteto Gregori 

Warchavchik. Monografia, 2004. 

TAGLIARI, Ana Maria. Frank Lloyd Wright - Princípio, Espaço e Forma Na 

Arquitetura Residencial. São Paulo: Ed. AnnaBlume, 2011. 

WARCHAVCHIK, Gregori. Arquitetura do século XX e outros escritos. São Paulo: 

Cosac Naify, 2006. 

Archdaily.                           

Disponível em: 

<http://www.archdaily.com.br/br>.  Acesso em 06 de jan. de 2017. 

Enciclopédia Itaú Cultural.                                                    Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/>. Acesso em 04 de nov. de 2016.                    

 


