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2.1_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Le Corbusier. Urbanismo.  2º ed. 
Martins Fontes: São Paulo, 2000. p. 
VIII – Advertência (Dezembro de 
1924). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

uma proposta de leitura dos 
textos de Flávio de Carvalho

 
A casa coloca novamente o problema 
da arquitetura ao colocar o dos meios 
de realização totalmente novos, ao 
colocar o de um plano completamente 
novo adaptado a um modo de vida 
novo, ao colocar o da estética resultante 
de um estado de espírito novo.  (Le 
Corbusier, 1924) 1 

 

No período de sua formação, já apresentado no 

capítulo anterior, Flávio de Carvalho convive principalmente 

com o questionamento de uma mudança motivada com o 

advento da máquina na vida do homem e, principalmente, 

suas conseqüências na cidade e na habitação.  

Segundo Cherry (1982, p. 20), a Inglaterra desenvolve 

a sua história do planejamento urbano e da preocupação 

com a reestruturação das habitações, entre 1890 e 1940. 

Estes cinqüenta anos registraram uma forte ampliação no 

papel do Estado na questão da habitação, com o início da 
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2 O termo tese utilizada por Flávio de 
Carvalho não se refere a tese 
acadêmica, mas em hipóteses 
desenvolvidas por ele sobre diversos 
assuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

crise da propriedade privada, que emerge do grande inchaço 

dos grandes centros urbanos. Desta forma, ele vincula a 

história da “arquitetura doméstica” inglesa à história urbana 

desenvolvida neste mesmo período. A questão da habitação 

passa a fazer parte das principais discussões e políticas 

públicas deste período, junto às preocupações e 

elaborações de planos urbanos. 

Ao levantar diversos textos publicados por Flávio de 

Carvalho, foi possível detectar a forte ocorrência destas 

questões, tão presentes no contexto inglês de sua 

formação, nas temáticas principais de seus escritos. Assim, 

o enfoque deste levantamento procura abordar seus artigos 

e teses 2 que discutem as diferentes concepções e postura 

sobre espaço da cidade, as concepções de cidade, o novo 

homem moderno e os novos modos de habitar.  

A partir destas visões apresentadas por Flávio de 

Carvalho sobre o espaço urbano e a habitação, procurou-se 

questionar como ele elaborou a sua arquitetura de 

habitação, sua visão de intervenção na cidade e as possíveis 

interlocuções que realiza na arquitetura diante da análise 

desses conceitos desenvolvidos.  

O contexto que Flávio de Carvalho encontra em 1922, 

quando retornou ao Brasil, pode ser visto como um fator 

que reforça ainda mais estes aspectos de seus escritos. 

Primeiramente, São Paulo estava sofrendo diversas 

transformações arquitetônicas e urbanas. Outro fator foi o 

questionamento de todo esse contexto cultural e urbano, 

que era construído a partir de uma importação cultural em 

todos os aspectos, discutidos principalmente na Semana de 

Arte Moderna e os manifestos posteriores decorrentes 

desse evento. 

As conseqüências da Semana de 22 são diversas, 

tanto no contexto cultural paulista como na própria 

produção de Flávio de Carvalho, que se aproxima das 

discussões modernistas e do grupo antropófago em 1928, a 
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3 FERRAZ, Geraldo. Depois de tudo: 
memórias. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 
são Paulo: Secretaria Municipal de 
Cultura, 1983, pp. 55-58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Neste trabalho, a pesquisadora optou 
por atualizar a grafia dos vocábulos, 
facilitando a leitura e a análise dos 
textos presentemente. 
 
 
 

partir de toda a discussão presente nos jornais com a sua 

participação para o concurso do Palácio do Governo.  

Flávio de Carvalho inicia algumas discussões 

abordando não apenas as transformações conseqüentes da 

nova forma de modernidade, tanto na produção como na 

velocidade da vida da cidade, como também, vinculado ao 

grupo antropófago. Procura firmar a cultura brasileira, 

trazendo questões da cultura indígena brasileira e americana 

pré-colombiana, ou seja, antes de qualquer influência 

cultural européia.  

Outro tema encontrado como documento que chama 

a atenção em seus escritos foi uma entrevista, elaborada 

juntamente com Geraldo Ferraz, com Le Corbusier em sua 

visita a São Paulo, em novembro de 1929. A partir dessa 

entrevista foi possível compreender algumas questões que 

Flávio de Carvalho desenvolveu nos seus textos posteriores. 

Inclusive, foi possível detectar a possibilidade da leitura de 

livros de Le Corbusier por Flávio de Carvalho, de acordo com 

o relato de Ferraz 3 e do próprio Flávio, que se estenderá 

para diversos dos textos publicados por ele ao longo de sua 

carreira. 

A principal preocupação na leitura desses textos é 

compreender os vínculos entre o trabalho arquitetônico 

desenvolvido por Flávio de Carvalho e suas posturas 

apresentadas em artigos, em que ele discute a cidade, o 

modo de habitar, a idéia de casa e a constituição do novo 

homem moderno. Assim, este trabalho procura 

compreender como ele elabora formalmente suas 

concepções sobre a casa do homem moderno, 

apresentando diálogos e ambigüidades diante de suas 

próprias concepções espaciais e os conceitos constatados 

ao longo de seus textos publicados 4. 

As relações estabelecidas entre seus conceitos e 

projetos permitem uma compreensão da busca formal que 

Flávio de Carvalho apresenta ao desenvolver uma linguagem 
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moderna, que tem como principal objetivo a discussão de 

uma coerência, nem sempre alcançada por completo, entre 

o projeto arquitetônico e as suas concepções teóricas de 

sociedade e espaço de vivência urbana. Importante destacar 

que essa preocupação teórica também era recorrente na 

arquitetura e no urbanismo desenvolvido na Inglaterra no 

início do século XX, onde se discutiam as novas tecnologias 

e as novas perspectivas da sociedade maquinista ao mesmo 

tempo em que apresentavam uma arquitetura neo-

georgiana, ou outros estilos passadistas que representavam 

a cultura tradicional inglesa, ou seja, o diálogo entre 

modernidade e tradição. 

Outra questão que as relações com os textos 

procuram aprofundar sobre a arquitetura e o urbanismo em 

Flávio de Carvalho são as suas visões sobre a arquitetura 

moderna brasileira a partir de seus projetos e suas 

diferentes divulgações e discussões com outros 

intelectuais, ao mesmo tempo em que também procura o 

olhar dele sobre outros arquitetos e outros projetos de seus 

contemporâneos, como Warchavchik, Rino Levi e Le 

Corbusier. 

 
 

2.2________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Texto “Prólogo Americano” traduzido 
e editado em português em seu livro 
“Precisões” publicado pela Cosac & 
Naify em 2004, p. 29. 
 

 

entrevista com le corbusier
 

São Paulo, situada num planalto 
elevado, a 800 metros de altitude, 
cidade que não se pode entender, de 
tanto que parece ter envelhecido 
apesar de seus arranha-céus e 
embora seus bairros elegantes sejam 
recentes, São Paulo agita-se. No 
Brasil, como na Argentina, aliás, 
l’Esprit Nouveau, nossa revista de 
1920, precipitou desejos. (Le 
Corbusier, 1930) 5  

Em 1929, Le Corbusier programou uma viagem à 

América do Sul, incluindo no seu roteiro entre outras 

cidades como Buenos Aires e Rio de Janeiro, a cidade de 
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02 - Esboço de Le Corbusier ao 
longo da entrevista, em novembro 
de 1929.  
Fonte: Diário Nacional, São Paulo, 
21/11/1929. 
 
 
6 LE CORBUSIER. Precisões sobre um 
estado presente da arquitetura e do 
urbanismo. São Paulo: Cosac & Naify, 
2004. Publicado originalmente em 1930. 
 
7 Reproduzidos no livro de Cecília 
Rodrigues dos Santos et all, Le 
Corbusier e o Brasil. São Paulo: 
Tessela/Projeto, 1987, pp. 56-67. 
 
8 “A estadia de Le Corbusier no Rio 
de Janeiro”, reproduzido no livro de 
Cecília Rodrigues dos Santos et all, Le 
Corbusier e o Brasil. São Paulo: 
Tessela/Projeto, 1987, pp. 56-58. 
 
 

 
03 – Le Corbusier e Graça Aranha. 
Foto publicada originalmente em 
“Movimento Brasileiro” em 1929.  
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p. 57. 
 

São Paulo.  

Chegando a São Paulo, em novembro do mesmo 

ano, Le Corbusier visita diversos pontos da cidade, inclusive, 

segundo seus relatos de seu livro de viagens 6, a prefeitura, 

onde acessa os mapas com as ruas da cidade. Uma de suas 

primeiras observações é o grande problema de circulação 

que a cidade sofrerá em breve.  

Em sua estada em São Paulo, Le Corbusier realizou 

duas palestras no Instituto de Engenharia, abordando tanto 

o tema da arquitetura como do urbanismo. Realizadas nos 

dias 21 e 26 de novembro de 1929, tratou respectivamente 

de: A arquitetura – a revolução arquitetural contemporânea e 

A revolução arquitetural contemporânea que traz a solução 

da urbanização das grandes cidades modernas. 

Segundo relatos da época 7, o conteúdo foi 

semelhante às palestras ministradas no Rio de Janeiro. Por 

isso foi possível compreender alguns pontos discutidos por 

Le Corbusier em São Paulo.   

Le Corbusier (...) desenhou o tipo da casa 
moderna, construída toda sobre colunas, sendo 
feita alto do solo, de modo que, embaixo, haja um 
jardim. A entrada far-se-á pela escada colocada 
nessa parte. As paredes serão de vidro (...) o 
telhado será plano e sobre ele um outro 
jardim(...).8 

A partir deste trecho do resumo das conferências do 

Rio de Janeiro, é perceptível que os temas centrais 

apresentados nestas palestras foram: a casa moderna, o 

novo modo de vida moderno e a cidade. Esse último tema 

foi, aparentemente, o mais desenvolvido nessas 

conferências, ocasião em que abordou também a relação da 

casa com a cidade. 

Em relação à casa, chama atenção para a sua célebre 

frase “A casa é uma máquina de morar”, explicando o 

sentido para a elaboração desta e da cidade, resumida  da 

seguinte forma:  
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9 Idem, p.57. 
 
 
 
 
 
10 Texto publicado no Diário de São 
Paulo em 27/02/1938. A análise deste 
texto será mais aprofundada ao longo 
deste capítulo. 
 
 

04 – Plano de Le Corbusier para 
São Paulo. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p. 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 FERRAZ, Geraldo. Depois de tudo. 
Ed. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 
1983. pp. 55-73. 
 
 
12 Segundo Ferraz (1982) os livros 
adquiridos para leitura de Le Corbusier 
foram: La pinture moderne (1924), 
Vers une Architecture (1924), L’art 
décortif d’aujourd’hui (1926) e suas 
publicações da revista L’ésprit nouveu. 
 
 
 
 
 
 

[A casa] é uma máquina destinada a fornecer 
auxilio eficaz para a rapidez e exatidão do 
trabalho, diligente para atender às exigências do 
corpo (conforto) e também para facilitar o 
pensamento. Deve, pois, ser lugar útil à 
meditação em que exista beleza e traga ao 
espírito a calma indispensável. Tudo que se refere 
aos fins práticos da casa o engenheiro nos dará, 
mas o espírito da beleza, a ordem, será a missão 
da arquitetura. 9 

Flávio de Carvalho retoma alguns destes aspectos 

desenvolvidos por Le Corbusier, assim como outras 

questões sobre cidade, em relação à “casa” em seu texto, A 

casa do homem no século XX 10, principalmente quando 

afirma:  

Todos os componentes da casa são funções desse 
contínuo velocidade-segurança. O homem do 
século XX utiliza-se da sua casa como ponto de 
passagem local de repouso na rotina da sua vida 
diária. (CARVALHO, F. de, 1938) 

Sobre o urbanismo, mais precisamente, Le Corbusier 

analisa questões problemáticas das cidades dando 

prioridade: à falta de planejamento no crescimento das 

grandes cidades, aos traçados e a ineficiência da circulação 

existentes.  A cidade precisa saber utilizar os meios de 

transporte existentes, que se baseiam na atividade da vida 

moderna, principalmente com o crescimento acelerado da 

população e dos trabalhos, conseqüentemente aumento do 

tráfego e da necessidade de rapidez. 

Segundo o relato de Geraldo Ferraz em seu livro, 

“Depois de tudo” 11, na visita de Le Corbusier a São Paulo, 

foi feita uma entrevista com ele, elaborada juntamente com 

o engenheiro-arquiteto Flávio de Carvalho. 

Esse relato de Ferraz chama a atenção para a leitura 

que ambos fizeram dos livros 12 de Le Corbusier para a 

melhor compreensão de suas palestras na cidade. Porém, 

como Le Corbusier estava hospedado na casa de Paulo 

Prado, foi viável, de última hora, fazer uma entrevista com o 

renomado arquiteto dias antes de sua primeira palestra. 
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05 – Desenho de Le Corbusier de 
São Paulo. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.48. 
 
 
 
 

06 – Desenho de Le Corbusier de 
São Paulo. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.48. 
 
 
 
 
 
 

07 – Desenho de Le Corbusier de 
São Paulo. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.48. 
 
 
 
 
 
 

08 – Desenho de Le Corbusier da 
Fazenda São Martinho, São Paulo. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.49. 
 

Essa entrevista foi publicada um dia antes de sua primeira 

palestra, do dia 21 de novembro. 

Ainda, segundo Ferraz, ambos tiveram oportunidade 

de acompanhar as visitas de Le Corbusier por São Paulo, 

inclusive à casa modernista de Warchavchik, antes de aberta 

para exposição, e outros projetos deste arquiteto em 

construção e a lugares considerados de importância na 

cidade.  

O interessante da entrevista é percebermos quais 

eram as preocupações mais latentes sobre a cidade e a 

arquitetura de Flávio de Carvalho ao entrevistar o ilustre 

arquiteto representante do movimento moderno na Europa.  

Primeiro Flávio de Carvalho e Geraldo Ferraz 

separaram as perguntas no campo da arquitetura e do 

urbanismo. Sobre urbanismo as questões foram: 

1º - Deve o homem submeter-se às forças da 
natureza ou deve pesquisar novos problemas, 
criar novos ambientes? 2º - Deve a cidade ser 
uma máquina eficiente de viver ou deve o 
homem sacrificar a eficiência pelas vontades 
caóticas do inconsciente? 3º - Deve uma cidade 
sacrificar tudo à eficiência? 4º - Acha que a 
eficiência é completamente mensurável? 5º - 
Deve a cidade ser dividida em grupos; cada 
grupo contendo zonas que representem todas as 
atividades do homem, ou deve a cidade 
compreender uma só organização de zonas? 6º - 
Deve-se ou não prever um melhor meio de 
locomoção, numa cidade, que os já existentes? 
7º - Deve uma cidade ser alimentada 
coletivamente ou não? 8º - Deve-se ou não 
alterar o sistema social de uma nação para 
melhorar a vida do homem na cidade? (FERRAZ, 
G.; CARVALHO, Flávio de, 1929) 

Le Corbusier, segundo foi relatado na publicação da 

entrevista, não desenvolveu a contento certas questões tão 

importantes para Flávio de Carvalho. Fica claro, ao 

analisarmos os textos posteriores de Flávio de Carvalho que 

a concepção de máquina e eficiência é díspar em relação à 

postura de Le Corbusier. 

Segundo o que Flávio de Carvalho desenvolve 
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09 – Desenho de Le Corbusier da 
vegetação brasileira. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.152. 
 
 

 
10 – Desenho de Le Corbusier da 
Fazenda São Martinho, São Paulo. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.49. 
 
 
 
 
 
 
 

conceitualmente, a eficiência e a visão do funcionamento da 

cidade e da sociedade como uma máquina são  essenciais 

para o progresso do homem, muito mais atreladas às 

questões inglesas desenvolvidas a partir da Revolução 

Industrial. Mais do que Le Corbusier, que destaca na 

entrevista o seguinte ponto: 

As condições da vida humana em sociedade 
declaradas só podem ser estáveis quanto mais 
facilitadas forem às condições do trabalho. Uma 
organização urbanista, no meu modo de ver, 
controla, precisamente, a intervenção do 
homem na vida mecanizada de hoje, sem, 
todavia contrariar as suas tendências naturais. 
Isso porque a excessiva mecanização da vida 
produz no animal humano uma reação que se 
traduz em neurastenias e doenças nervosas. 
Aliás, essa reação natural está entre os dois 
extremos, o da cidade mecanizada 
excessivamente e o da cidade desorganizada. 
(Declaração de Le Corbusier em FERRAZ, G.; 
CARVALHO, Flávio de, 1929) 

Mesmo com certas visões divergentes de certos 

conceitos de Le Corbusier, Flávio de Carvalho desenvolve, 

em todos os seus textos sobre cidade e sobre o novo 

habitar do homem moderno, a questão sobre a cidade e sua 

relação de funcionalidade na vida do homem e do seu 

trabalho, além da influência da organização da casa e dos 

novos modos de vida. É importante também destacar que a 

visão sobre a presença da técnica, para Flávio de Carvalho, é 

algo essencial, devido principalmente a sua formação como 

engenheiro civil ao discutir a importância da técnica e da 

eficiência. Flávio de Carvalho entende isso como o 

desenvolvimento ideal, racionalizado uma necessidade 

vivenciada na sua estada na Inglaterra. E por isso mesmo 

suas concepções de cidade, como “A cidade do homem 

nu”, acabam sendo vistas como visões utópicas e não como 

reais percepções para um futuro não muito distante. 

Um ponto que diferencia as perspectivas de Le 

Corbusier e Flávio de Carvalho, segundo esta entrevista, são 

as questões pertinentes sobre a visão de Flávio de Carvalho 

ao elaborar uma série de perguntas a Le Corbusier, na sua 
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13 Aliás, este ponto de discordância 
entre Le Corbusier e Flávio de Carvalho 
não é restrito apenas a eles. Segundo 
Munford (2000, p. 19) havia no CIAM 
de 1928 uma diferença clara entre Le 
Corbusier e os outros arquitetos, 
principalmente alemães. Le Corbusier 
preocupava-se com a arquitetura e a 
demanda em larga-escala industrial, 
capitalista. Já os arquitetos alemães e 
suíços preocupavam-se com o uso das 
técnicas avançadas do capitalismo para 
ajudar a formar uma nova sociedade 
coletiva, o coletivismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 – Desenho de Le Corbusier da 
Fazenda São Martinho, São Paulo. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.49. 
 
 
 
 
 
 
 

visão sobre a maioria popular. Flávio de Carvalho apresentou 

esta preocupação ao pensar e propor a reflexão sobre o 

sistema político vigente, inclusive analisou e discutiu com 

Le Corbusier o sistema soviético. 13  Mas, segundo relato da 

entrevista, Le Corbusier disse que a arquitetura deve ficar 

apenas sob o sistema solar... os olhos humanos estão apenas 

a um metro e sessenta centímetros sobre a terra. E Ferraz 

ainda destaca que o grande arquiteto não se interessa pelas 

massas e suas opiniões, que devem ser sobrepostas pelas 

elites técnicas. Assim como também diz que a arquitetura 

não tem afinidade com o fazer das artes diversas.  

Dessa forma, podemos entender como Flávio de 

Carvalho, e veremos isso nos seus próximos textos,  

procura estabelecer relações e diálogos com as idéias que 

estavam sendo difundidas por Le Corbusier. Mas, ao 

mesmo tempo em que procura estar integrado às idéias 

lecorbusianas que estavam em circulação na Europa, ele 

tem presente em seu discurso o seu contexto paulistano 

com seu vínculo ao movimento Antropófago, a sua 

formação como engenheiro civil e a sua formação na 

Inglaterra, que traz com ele diversas questões sobre a 

cidade jardim, zoneamento e planejamento da cidade e seus 

fluxos, inclusive alguns aspectos da arquitetura inglesa 

como a simetria.  

Sobre a arquitetura, a resposta de Le Corbusier é 

mais breve do que sua colocação sobre o urbanismo. É 

importante, para o estudo de Flávio de Carvalho, ver as 

questões que foram perguntadas sobre o assunto: 

1º - Acha que a arquitetura é um problema 
filosófico? 2º - Deve a arquitetura ser lógica? – 
Que lógica? 3º - Deve a arquitetura ter cor? 4º - 
Qual é o fator predominante: a cor, a fôrma ou a 
idéia funcional? 5º - Que é que constitui o 
agradável na cor e na fôrma? 6º- É esse 
agradável subjetivo ou objetivo? 7º - Como 
introduzir o fator psíquico na arquitetura? 8º - 
Deve-se ou não sacrificar a idéia da estrutura 
pelo fator psíquico? 9º - Deve o desejo de 
progredir sujeitar-se ao homem ou o homem 
sujeitar-se ao desejo de progredir? (FERRAZ, G.; 
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14 Declaração de Le Corbusier em 
entrevista publicada no Diário da Noite, 
São Paulo, 20/11/1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 O artigo intitulado “Le Corbusier: o 
notável revolucionário da architectura”, 
publicado no Diário Nacional em 
21/11/1929 foi escrito por Flávio de 
Carvalho, segundo consta nas pesquisas 
e em entrevista do pesquisador Rui 
Moreira Leite. 
 
16 Neste artigo Flávio de Carvalho 
apresenta também a importância das 
principais publicações de Le Corbusier 
da época: “Urbanisme”, “Vers une 
Architecture” e “L’art decoratif 
d’aujourd’hui”. 
 
17 CARVAHO, Flávio de. Le Corbusier: 
o notável revolucionário da architectura. 
Diário Nacional, São Paulo, 
21/11/1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARVALHO, Flávio de, 1929) 

A partir dessas colocações Le Corbusier diz: a 

arquitetura, expressão de uma época, trabalhada conforme o 

progresso no ramo da ferramenta, do material de construção 

e, ainda, correspondendo ao desejo de conforto e às 

necessidades morais do animal humano, pode ser 

classificada como capítulo da filosofia geral da época a que 

se refere, mas esse caráter não me interessa absolutamente, 

porque não conduz a fim algum.” (Le Corbusier, 1929) 14 E 

acrescenta depois: 

Perguntam-me: qual é o fator predominante na 
concepção arquitetura. Penso que a ordem de 
tais fatores pode ser desenvolvida 
suficientemente de acordo com o 
funcionamento de cada um dos elementos 
empregados, conforme a sua importância.  

A policromia é uma contribuição importante, dos 
mais surpreendentes efeitos na sensação total 
que a casa desperta no animal humano. Sua 
significação é profunda. 

Flávio de Carvalho destaca a sua visão sobre o 

urbanismo de Le Corbusier, como podemos notar no texto 

escrito 15 para apresentar o importante arquiteto através do 

Diário Nacional, um dia após a publicação desta entrevista. 

Flávio de Carvalho 16 chama a atenção para a forma com que 

Le Corbusier pretende resolver, se não todos, grande parte 

dos problemas que afetam a vida e o desenvolvimento das 

grandes cidades. 17  

E continua chamando a atenção para a influência da 

postura urbanística para o desenvolvimento de uma 

arquitetura dizendo: 

É preciso chegar-se, construindo um edifício 
teórico rigoroso, a formular princípios 
fundamentais do urbanismo modernos.  

A grande cidade moderna, cujo clichê 
publicamos, concebida pelo Sr. Le Corbusier, é 
descrita por ele de forma muito interessante, 
abordando os seguintes pontos: uma cidade 
para 3 milhões de habitantes; população urbana, 
suburbana e mista. A cidade centro de negócios, 
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18 Arte e Sciência de Habitar – Le 
Corbusier, o grande reformador da 
architectura fala-nos sobre o palpitante 
assumpto, São Paulo: Diário da Noite, 
24/10/1929.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cidade industrial e as cidades jardins.  

As cidades jardins e os transportes coletivos, a 
densidade de população, as diferentes espécies 
de veículos, e de circulação, a planta da cidade, 
descongestionamento do centro, acréscimo de 
densidade, acréscimo de meios de circulação, 
acréscimo das superfícies plantadas, etc,etc.  

Como se vê, o estudo de uma cidade moderna 
arrasta uma série de considerações na vida que 
são da máxima importância dos habitantes (...). 
(CARVALHO, F. de. 1929) 

A partir destas colocações de Flávio de Carvalho 

sobre Le Corbusier e suas questões sobre a cidade 

moderna, é possível compreender certas questões 

desenvolvidas em seus textos posteriores, tendo como 

principal referência a “Cidade do homem nu” e a “Cidade do 

amanhã”. Dentre estas questões estão: a preocupação com 

o trânsito e a circulação dos diferentes meios de transporte; 

a presença da vegetação na cidade; a eficiência da cidade 

com a verticalização e sua concentração de usos e de 

população; além da preocupação com a eficiência da cidade 

e da vida coletiva. 

Alguns destes pontos levantados na entrevista 

mostram as preocupações sobre o pensar à cidade que 

Flávio de Carvalho (1929) 18 apresenta, como se pode notar 

em certos trechos da entrevista. 

Muitas dessas preocupações que Flávio de Carvalho 

aborda em relação ao urbanismo de Le Corbusier estão 

presentes nesta tese A Cidade do Homem Nu, que pouco 

apresenta sobre questões propriamente arquitetônicas, mas 

sua postura na forma de reflexão sobre o pensar a cidade 

moderna, a metrópole, os novos hábitos sociais, novos 

modos de viver, uma nova lógica a partir da expansão 

dessas cidades, que traz novas questões para a reflexão do 

plano urbano. Entre estas conseqüências estão: 

crescimento acelerado que provoca diversas problemáticas 

para os habitantes da cidade; os novos meios de transporte; 

uma outra lógica temporal e de velocidade; novos hábitos 
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12 – Plano de Le Corbusier para o 
Rio de Janeiro. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.95. 
 
 
 
 
19 Texto publicado no livro de Cecília 
Rodrigues dos Santos et all, Le 
Corbusier e o Brasil. São Paulo: 
Tessela/Projeto, 1987, pp. 68-71.. 
 
 
 
 
 
 
 
20 O texto data de 10 de dezembro de 
1929, segundo publicado em seu livro 
Precisões, de 1930. 
 
 
 

noturnos com a presença mais “intensa” da luz elétrica nos 

espaços públicos e privados da cidade; problemas de 

higiene frente à falta de estrutura dessas cidades; o novo 

modo de habitar frente ao tipo de trabalho que também 

mudou com a forte presença das fábricas; o rápido 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia que promove 

novas facilidades para o novo homem e a própria 

constituição deste homem moderno. 

Uma questão aproxima Le Corbusier de Precisões e  

Flávio de Carvalho em sua “Cidade do Homem Nu” é a visão 

da América como uma possibilidade de progresso, livre do 

passado europeu, um novo mundo aberto para as novas 

possibilidades da vida moderna. Em seu texto “O espírito 

Sul-americano” 19 manuscrito redigido em sua viagem de 

retorno a França, após a viagem pela América do Sul, Le 

Corbusier escreve: 

A Europa burguesa é um peso para a América do 
Sul. Libertai-vos! A Europa burguesa está 
virtualmente enterrada. É chegada uma nova 
hora. A economia geral do mundo vê na América 
do Sul um devir iminente.  

Em outro manuscrito redigido em sua viagem, 

intitulado “Prólogo Americano” 20, Le Corbusier comenta 

também sobre os paulistas antropófagos que lhe foram 

apresentados ao discutir a relação dos americanos com a 

sua história e suas concepções de patriotismo, que são 

idéias fabricadas e talhadas, pois qualquer pessoa que 

chega a América pode se tornar um americano. Assim, 

comenta sobre os Antropófagos: 

Os jovens de São Paulo expuseram-me sua tese: 
“Somos antropófagos”. A antropofagia não era um 
costume glutão. Tratava-se de um rito esotérico, 
de uma comunhão com as melhores forças. O 
repasto era parcimonioso, dele participavam cem 
ou quinhentas pessoas que iriam comer a carne 
do inimigo capturado. Esse guerreiro era 
valoroso; assimilavam-se suas virtudes, porém 
ele, por sua vez, havia comido carne dos próprios 
guerreiros da tribo. Assim, ao comer sua carne, 
assimilavam-se a própria carne de seus ancestrais.  
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13 – Desenho de Le Corbusier de 
vegetação. 
Fonte: SANTOS [et al]. 1987, p.132. 
 
 
 
21 LE CORBUSIER. A arte decorativa 
de hoje. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. Publicada originalmente em 1925. 
 
 
22 Idem, pp. 22-23. Publicada 
originalmente em 1925. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um semelhante arroubo de coragem não é inútil 
naquele país. Disse-lhes muitas vezes: vocês são 
tímidos, timoratos, têm medo. (LE CORBUSIER, 
1929) 

Ainda neste texto, Le Corbusier afirma novamente as 

possibilidades de desenvolvimento de uma arquitetura para 

o amanhã na América. Pode-se também observar em 

relação as suas observações sobre o grupo de antropófagos 

paulistas uma frase de seu livro “Urbanismo”, de 1925 

(2000, p. 32), onde escreve: 

Eis como se elevam as culturas: a partir do 
esforço pessoal; ingestão, digestão. Quando se 
digeriu, adquiriu-se um sentimento das coisas. E 
tal sentimento é nutrido daquilo que se digeriu.  

O título da tese de Flávio de Carvalho “A Cidade do 

Homem Nu” permite-nos remeter a uma parte do livro de Le 

Corbusier “A Arte Decorativa” 21 intitulada “O Homem, o 

Homem, Inteiramente Nu”. Esta parte do texto aborda a 

libertação do homem dos encargos que o obrigavam a 

cansativas labutas. Este homem, já apoderado de suas 

ferramentas para as tarefas da vida cotidiana pode colocar-

se a pensar, e seus pensamentos se dirigem para algo que 

julga o melhor e mais elevado. O ‘Homem Nu” de Le 

Corbusier (1996, pp. 22-23) 22 é assim apresentado por ele: 

O homem inteiramente nu não usa colete 
bordado; deseja pensar. O homem, inteiramente 
nu, é um ser, normalmente condicionado, que 
não tem necessidade alguma de ouropéis. Sua 
mecânica é organizada a partir da lógica. Gosta de 
compreender o porquê das coisas. É como o 
porquê das coisas que se esclarece. Não tem 
preconceitos. Não adora fetiches. Não é 
colecionador, não é conservador de museu. Se 
gosta de instruir-se, é para armar-se. Armar-se 
para atacar a tarefa do dia. Se gosta, algumas 
horas, de olhar à sua volta e atrás de si no tempo, 
é para aprender o porquê das coisas. E, 
encontrando a harmonia, esta coisa que é uma 
criação de sua mente, recebe dela uma comoção 
que o emociona, o eleva, o encoraja, lhe dá um 
arrimo na vida. 

Assim, como esta questão do “homem nu”, outras 

questões podem ser vistas como uma tentativa de 
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aproximação de Flávio de Carvalho às discussões teóricas 

desenvolvidas por Le Corbusier nos anos de 1920, ou 

mesmo certo paralelismo em busca de uma visão sobre a 

casa, os modos de vida do homem e a cidade moderna.  

Esta visão apresentada por Flávio de Carvalho sobre 

o pensar a cidade no século XX, frente a essas novas 

situações e os diálogos que esta visão nos permite com as 

correntes artísticas européias, é importante para a 

compreensão de sua proposta elaborada de uma “cidade 

ideal”, transformadora de uma sociedade, tornando-a 

completamente nova. O mesmo acontece com a casa, que 

Flávio de Carvalho retoma sempre ao discutir a cidade e a 

arquitetura em seus textos. 

 
 
 
 

2.3________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cidade - novo homem - a casa

É meu objetivo apresentar um esboço 
teórico de uma comunidade de tal 
modo pautada e mantida pelo exercício 
de sua própria vontade, livre, guiada por 
conhecimento científico, que se 
aproximará da perfeição de resultados 
sanitários, caso, de fato, não a atinja, 
pela coexistência da menor mortalidade 
geral possível com a maior longevidade 
individual alcançável. (Richardson, 1876 
in Howard, 1996, p. 119)  

As posturas sobre cidade, homem moderno, novos 

modos de vida e uma futura sociedade maquinista, que 

geram um novo modo de pensar sobre a casa, apresentadas 

nos artigos de Flávio de Carvalho são algumas das posturas 

que aparecem com maior recorrência nos textos da década 

de 1930. A principal relação com os intelectuais paulistas 

naquele momento era sua busca por uma ruptura cultural,  

diante de uma imposição cultural européia, principalmente 

francesa, ainda heranças do século XIX.  

As preocupações com a construção de uma cultura 
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23 Uma declaração de Flávio de 
Carvalho para o Diário da Noite, 
publicada em 24/12/1928. 
 

14 – Desenho de cidade moderna, do 
arquiteto francês A. Ventre, que 
ilustrou o debate sobre os 
arranha-céus no jornal. 
Fonte: Diário da Noite, 24/12/1928. 
 
24 Segundo Souza (2004, p. 12) o 
edifício-sede do Jornal “A Noite” foi o 
primeiro arranha-céu em concreto 
armado construído no país. 
 

brasileira e uma arquitetura capaz de responder a estas 

questões, com diálogos com outros intelectuais 

modernistas e com outras questões de cidade, estão 

presentes em diversos dos textos de Flávio de Carvalho 

analisados. Porém, Flávio de Carvalho discute estas 

questões da cultura brasileira muito mais associadas a uma 

visão de continente latino-americano, tropical e primitivo, 

anterior à conquista européia, do que o colonial português 

utilizado pelos neocoloniais e posteriormente pelo 

movimento moderno de Lúcio Costa no Rio de Janeiro.  

Os temas destacados nos textos de Flávio de 

Carvalho – arranha-céus, circulação e centralidade, anti-

passadismo, concepção de cidade, habitação e áreas verdes 

– foram amplamente discutidos pela maioria dos arquitetos 

que procuravam abordar os temas contemporâneos em sua 

arquitetura, absorvendo as questões presentes a partir das 

novas condições de vida do homem moderno. Desta forma, 

podemos encontrar diversas possibilidades de interlocuções 

ou mesmo disparidades entre os conceitos desenvolvidos 

por estes arquitetos modernos. 

ARRANHA-CÉUS

O texto publicado em 1928, Um problema capital do 

urbanismo em São Paulo (24/12/1928) 23, apresenta uma 

discussão sobre a construção de arranha-céus, entre os 

entrevistados estão Flávio de Carvalho, juntamente com 

Anhaia Mello e José Maria Neves. Esta declaração de Flávio 

de Carvalho acompanha uma série de debates no âmbito 

nacional, iniciado no Rio de Janeiro com a construção do 

edifício-sede de A Noite 24 , segundo Souza (2004, p. 12). 

Após uma série de artigos publicados sobre a questão dos 

arranha-céus no Rio de Janeiro, no jornal carioca O Paiz, o 

jornal paulistano Diário da Noite segue o exemplo abrindo a 

mesma questão para debates entre arquitetos e 

engenheiros paulistas, apresentando diversas opiniões de 

profissionais a respeito da construção de arranha-céus em 
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15 – Prédios “modernos” da praça 
da Sé, final dos anos 1920. 
Fonte: SOMEKH, 1997, p. 84. 
 
25 Originalmente estes dois textos foram 
publicados pelo Correio Paulistano nos 
dias 2 e 16 de dezembro de 1928, 
integrando uma série de artigos 
publicados com o título Arquitetura do 
século XX, por Gregori Warchavchik. 
Reeditado pela Cosac Naify em 2006, 
juntamente com outros escritos do 
autor, com o título Arquitetura do século 
XX e outros escritos. 

16 – Primeira página de jornal: 
metrópole associada aos arranha-
céus (Estado de São Paulo, 
20/11/1935).  
Fonte: SOMEKH, 1997, p.85. 
 
26 CIAM = Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne (Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna) 
Fundada na Suíça em 1928. 
 

metrópoles.  

Neste ano de 1928, estava sendo construído o 

edifício Martinelli, em São Paulo, um dos edifícios mais altos 

e representativos da época, mesmo com alguns exemplares 

importantes de edifícios anteriores a ele construídos 

também em concreto armado. A cidade de São Paulo estava 

sofrendo um grande aumento populacional do centro da 

cidade que foi interrompido, principalmente, com a 

legislação de 1920 que limitava o número de pavimentos 

dos edifícios.  

Warchavchik também desenvolve esta questão do 

arranha-céu e a sua presença na cidade e na arquitetura do 

século XX em dois dos artigos da série Arquitetura do 

século XX, publicados no Correio Paulistano 25, ambos 

intitulados Arranha-céus. Nestes textos Warchavchik 

questiona a postura dos arquitetos passadistas, que não 

compreendem que o arranha-céu é uma conseqüência e 

uma necessidade dos novos tempos, principalmente devido 

ao inchamento das cidades e diminuição do solo disponível 

nos grandes centros das cidades. Assim, ao apresentar 

outras arquiteturas que correspondiam ao seu tempo, 

Warchavchik ressalta o arranha-céu como uma expressão do 

espírito de seu tempo, algo natural, que faz parte da 

evolução do homem. 

Na década de 1920, além das questões locais, havia 

uma discussão mais ampla sobre a construção dos arranha-

céus no âmbito internacional. A principal discussão ocorria 

neste mesmo ano, de 26 a 28 de junho, no CIAM de La 

Sarraz 26, onde Le Corbusier e outros arquitetos chegam a 

discutir a regularização dos arranha-céus, tendo como 

principais referências Manhattam e a proposta de Le 

Corbusier para o Plano de Paris, de 1924. Desta forma, 

segundo Munford (2000, p. 20) o significado original do 

arranha-céu é transformado em uma imagem de 

modernidade, a qual não nega a racionalização das torres, 
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17 – Associação de dois símbolos 
de progresso: o automóvel e o 
arranha-céu (O Estado de São 
Paulo, 24/10/1926). 
Fonte: SOMEKH, 1997, p.67. 
 
27 Uma declaração de Flávio de 
Carvalho. Um problema capital do 
urbanismo de São Paulo – Precisamos 
de arranha-céos, elles são um bem ou 
são um mal, como devem ser 
construídos? Diário da Noite, São 
Paulo, 24/12/1928. 
 
28 Idem. 

 
18 – Kazimierz Podsadecki. The City 
– Mill of Life. 1929. 
Fonte: COHEN, 1995, p. 104. 
 
 

mas torna-se um símbolo de uma sociedade melhor para 

todos.  

Já Hubert Damisch (1995, p. 11) aborda a 

verticalização, a partir dos arranha-céus, como um 

fenômeno norte-americano que foi absorvido por diversas 

culturas. Porém, coloca que o arranha-céu não é um tipo ou 

mesmo um modelo, mas uma conseqüência da cidade e do 

contexto urbano.  

O arranha-céu é uma das partes componentes 
da cidade, e qualquer lei que limite sua altura 
deve levar em consideração as possibilidades de 
uma vida melhor em uma cidade mais eficiente. 
(...) Vários outros fatores determinarão as formas 
doa arranha-céus. A iluminação, a higiene do 
interior do prédio, a largura das ruas, estão 
intimamente ligadas ao desenvolvimento dos 
conhecimentos científicos da época. (...) O 
homem moderno deseja poupar as suas 
energias procurando obter o máximo de 
rendimento do trabalho empregado. Assim a 
tendência social é para um sistema lógico e 
eficiente. 27 (CARVALHO, 1928) 

Entendendo que o arranha-céu é uma conseqüência 

das mudanças modernas da cidade, foi possível observar no 

texto de Flávio de Carvalho que suas questões em destaque 

nesta sua declaração sobre os arranha-céus são: a 

importância da vivência em comuna na vida do homem; a 

importância da discussão do trânsito da cidade; a 

preocupação com a eficiência e a relação do edifício na 

dinâmica da cidade.  

(...) o homem moderno precisa unir as suas 
necessidades sob um só centro administrativo. 
Cada elemento terá um só centro produtor. 
Assim, todas as coisas de primeira necessidade, 
como água, leite, pão, ensino, amor, higiene, 
transporte, etc., serão comunizados pelo Estado, 
e serão distribuídos à comuna sem lucro.  28 

Isso posto, Flávio de Carvalho discute a elaboração 

do arranha-céu a partir do próprio sistema de tráfego a ser 

implantado para uma liberação do solo, ou seja, de todo o 

térreo dos edifícios para o uso da cidade que permite uma 

possível e nova articulação da cidade e da eficiência. Outra 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Declaração de Flávio de Carvalho. 
São Paulo – a metrópole de amanhã. 
Diário da Noite, São Paulo, 
06/06/1930. 
 
 
 

 
19 – Otto Hunte, Recriação do set 
design do filme Metrópolis, de Fritz 
Lang, 1929. 
Fonte: COHEN, 1995, p. 89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

questão sobre os arranha-céus apresentada por Flávio de 

Carvalho é a possibilidade de diminuir os trajetos a serem 

percorridos, a partir da verticalização, que proporciona uma 

maior concentração da população, que então, precisaria ser 

reorganizada a partir dos diferentes fluxos. 

Será necessário criar novas leis. O rés-do-chão 
da cidade pertenceria todo à municipalidade, 
seria completamente aberto e os carros elétricos 
transitariam quase sem impedimento entre os 
apoios dos prédios, cortando o mais possível em 
linhas retas, aumentando consideravelmente a 
velocidade, tornando maior a eficiência da vida e 
a conseqüente felicidade do homem. 29 
(CARVALHO, 1930) 

A organização dos fluxos em níveis e separada 

conforme os usos, Calabi (2000) discute em algumas 

características de Eugène Alfred Hénard, que participou das 

discussões urbanas na Inglaterra na década de 1910. Este 

arquiteto defendia a “rua futura” que previa uma articulação 

no sentido vertical, com vários níveis, baseada na hierarquia 

lógica dos fluxos do tráfego pesado, usando do subsolo a 

superfície com percurso para o pedestre e um plano 

superior com equipamentos de serviço doméstico e com o 

transporte aéreo.  

Algumas dessas afirmações colocadas nessa 

publicação de Flávio de Carvalho, também permitem alguns 

paralelos com questões desenvolvidas por Le Corbusier 

para “Uma cidade contemporânea de três milhões de 

habitantes”, publicado em “Urbanismo”, em 1925. Alguns 

destes aspectos abordam temas como: 

descongestionamento do centro das cidades; aumento da 

densidade; aumento dos meios de circulação e de 

superfícies arborizadas.  

A cidade nova deve aumentar sua densidade, ao 
mesmo tempo que aumenta consideravelmente 
as superfícies arborizadas, aumentar as superfícies 
arborizadas e diminuir o caminho para percorrer. 
Cumpre construir o centro da cidade 
verticalmente. (LE CORBUSIER, 2000, p. 158) 

Outra questão colocada por Le Corbusier sobre os 
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20 – Desenho de Harvey Wiley 
Corbett, La Ville Future: une 
solution hardie du problème de la 
circulation (A cidade do futuro: uma 
solução inovadora para o problema 
do tráfego), 1913.. 
Fonte: COHEN, 1995, p. 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arranha-céus, em uma de suas palestras na América Latina, 

procura modificar as características do centro da cidade, 

tornando-o vertical e, assim, diminuindo as distâncias a 

serem percorridas. Daí sua afirmação: 

Tranqüilizemo-nos: as técnicas modernas nos 
ensinaram a construir a 200 metros de altura. O 
centro da cidade terá 200 metros de altura. 
Agindo assim, aumentarei formidavelmente ao 
quádruplo, até mesmo ao décuplo, a densidade 
do centro da cidade e as distancias serão quatro 
vezes mais curtas. (LE CORBUSIER, 2004, p. 151) 

A partir da diminuição das distâncias e da eficiência 

da circulação na cidade, seria possível maior dinâmica dos 

negócios e da produção da cidade, até mesmo do país, 

segundo Le Corbusier (2004). Ao propor uma cidade com 

um perfil mais eficiente e vertical, Le Corbusier descreve 

algumas características de seu desenho: 

Eis que uma auto-estrada sobre pilotis estende-se 
a perder de vista. Dominando as árvores ou 
correndo no meio de suas copas, entre folhagens 
e gramados, as ruas “elevadas”, façamos 
construções de dois ou três andares, onde se 
encontram os cafés, as lojas e os passeios. Aqui, 
os vastos edifícios destinados à moradia, dotados 
de serviços comuns, sem pátios e abertos para 
parques. Eis os arranha-céus todos de cristal, que 
reluzem na atmosfera. (LE CORBUSIER, 2004, p. 
157) 

Também raciocinando sobre as vias em diferentes 

níveis e organizadas separadamente de outros usos da 

cidade, Flávio de Carvalho defende que, para as mudanças 

necessárias na cidade, seria preciso desenvolver uma nova 

legislação e um novo planejamento dos tipos de locomoção 

e de suas velocidades, colocando-os em vias diferentes, de 

maneira a tornar o fluxo mais eficiente.  

 

CIRCULAÇÃO E CENTRALIDADE

Essa preocupação com as vias de comunicação e a 

velocidade da circulação na cidade, de forma separada, 
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30 Texto publicado na sua coluna 
Casa, homem e paisagem. No Diário 
de São Paulo, 29/12/1955. 
 

31 Texto publicado na sua coluna Casa, 
homem e paisagem. No Diário de São 
Paulo, 01/01/1956. 
 

32 Texto publicado na sua coluna 
Casa, homem e paisagem. No Diário 
de São Paulo, 11/01/1956. 
 

33 Texto publicado na sua coluna 
Casa, homem e paisagem. No Diário 
de São Paulo, 15/01/1956. 
 
 
 
 
 
 
 
34 São Paulo a metrópole de amanhã. 

Diário da Noite, 06/06/1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aparece também em seus textos As linhas subterrâneas 

para São Paulo 30, O metrô de São Paulo 31 , Mudanças na 

velocidade do habitante 32 e As linhas subterrâneas 33 ao 

discutir a necessidade de linhas subterrâneas para a 

circulação em São Paulo, diminuindo o congestionamento 

de veículos na área central. Flávio de Carvalho chega, 

inclusive, a propor os percursos das linhas e as estações 

para a cidade, focando a população que trabalha no centro 

da cidade. Porém, nesses últimos textos mencionados, vale 

ressaltar que discutem problemas mais amplos de 

congestionamento e tráfego de automóveis no centro da 

cidade por se tratarem de textos escritos na década de 

1950.  

Anteriormente a essa discussão sobre os metrôs, 

Flávio de Carvalho escreve para o Diário da Noite, discutindo 

e questionando a eficiência do plano de Prestes Maia para 

São Paulo 34, abordando também a questão das vias de 

comunicação para a elaboração dos arranha-céus. 

Uma cidade eficiente necessita de uma 
locomoção rápida. E para obter grandes 
velocidades, com carros elétricos, será necessário 
reservar a via do rés-do-chão (...) [que] deverá ser 
engatada nos prédios, o que exige uma legislação 
especial providenciando quanto à resistência e 
altura dos engates. 

Essa relação dos fluxos das vias de comunicação 

com o fluxo vertical dos arranha-céus pode ser observada 

também no plano para “Uma cidade contemporânea de três 

milhões de habitantes”. Porém, Le Corbusier elabora a 

relação do edifício com o fluxo subterrâneo, segundo 

descreve: 

Sob a terra, o metrô escoou os viajantes aos 
pontos de contato com as linhas de subúrbio e os 
distribuiu regularmente ao subsolo de cada 
aranha-céu. Cada arranha-céu é uma estação de 
metrô. (LE CORBUSIER, 2000, p. 170) 

Outros fatores que interferem, segundo Flávio de 

Carvalho, nas formas dos arranha-céus, além do tráfego da 
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35 Um problema capital do urbanismo 
em São Paulo. Diário da Noite, São 
Paulo, 24/12/1928. 

 

 

 

 

 

36 Plano apresentado tanto em seu livro 
Urbanismo (1925) como também nas 
apresentações de palestras no Brasil – 
São Paulo e Rio de Janeiro – de 
1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Flávio de Carvalho faz uma análise 
da estrutura urbana de São Paulo, 
questionando o Plano de Avenidas de 
Prestes Maia. Publicada com o título 
São Paulo a metrópole de amanhã, 
pelo Diário da Noite, 06/06/1930. 
 

cidade, são: a iluminação, a higiene do interior do prédio, a 

largura das ruas e as relações destes fatores com os 

conhecimentos científicos da época. O que pode ser 

observado como relações com a própria formação de Flávio 

de Carvalho na Inglaterra, como as formas de planejamento 

urbano, das suas preocupações técnicas e dos engenheiros 

higienistas.  

Tubos de quartzo para a iluminação indireta, 
máquinas para limpar o ar, e outras talvez 
venham a modificar as nossas noções atuais.  

O homem moderno deseja poupar as suas 
energias procurando obter o máximo de 
rendimento do trabalho empregado. Assim a 
tendência social é para um sistema lógico e 
eficiente. (CARVALHO, 1928) 35  

Retomando a preocupação com a circulação, como 

fator de favorecimento da circulação vertical dos arranha-

céus e, compreendendo como esta proporcionaria a 

verticalização, que concentra diversas funções em um 

espaço horizontal menor, permite que o homem desperdice 

menos tempo para ir de um lugar a outro, permitindo maior 

proximidade e, portanto, menores distâncias a serem 

percorridas. São pontos presentes tanto nas declarações de 

Flávio de Carvalho como no Plano Voisin de Paris, por Le 

Corbusier 36. 

Enquanto Le Corbusier (2000, p.158) escreve: Quanto 

maior é a densidade da população de uma cidade, menores 

são as distâncias para percorrer. Conseqüência: aumentar a 

densidade do centro das cidades, sede dos negócios. Flávio 

de Carvalho chama a atenção, inclusive, sobre a importância 

significativa do centro da cidade que tem que ser 

considerada ao pensar nas mudanças necessárias de uma 

cidade. 

Como todas as artérias da cidade convergem para 
o centro, é ele o ponto que está mais ao alcance 
de todos os outros pontos da cidade tomado em 
conjunto. (CARVALHO, F.de. 1930) 37 

Flávio de Carvalho, alguns anos depois, apresenta 
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38 Declaração de Flávio de Carvalho 
para o Diário da Noite, 24/12/1928, 
com o título: Um problema capital do 
urbanismo em São Paulo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

essas mesmas questões tanto na “Cidade do Homem Nu”, 

em que se preocupa com a organização da cidade em anéis 

para as distâncias das zonas serem mínimas em relação ao 

centro, como em outros textos que discutem a circulação, 

ou mesmo a casa. Essas questões também estão presentes 

em sua discussão sobre a necessidade da construção de 

arranha-céus para São Paulo, mas, primeiramente, a cidade 

deveria sofrer uma reformulação das suas vias de 

comunicação para o melhor desempenho dos arranha-céus 

e proporcionar melhor qualidade de vida, tanto em seu 

interior como na cidade. A respeito desse assunto, diz ele:  

O homem moderno precisa unir as suas 
necessidades sob um só centro administrativo. 
Cada elemento terá um só centro produtor. Assim, 
todas as coisas de primeira necessidade (...) serão 
comunizadas pelo Estado, e serão distribuídos (...). 
Sem dúvida essas considerações influem na 
magnitude, posição e destino do arranha-céu. 
(CARVALHO, F. de. 1928) 38 

Essa reestruturação da cidade, proposta por Flávio 

de Carvalho para a elaboração das vias de comunicação e, 

conseqüentemente, dos arranha-céus, teria que ser a partir 

de uma nova legislação, capaz de mudar as concepções 

tradicionais e retirando as restrições de altura das 

construções na cidade da largura das vias. Sobre isso, Flávio 

de Carvalho afirma: 

Acho absolutamente essencial uma legislação 
especial para a construção dos arranha-céus. 
Mas, se é para legislar sobre arranha-céus como 
se costuma fazer para outros casos, então não 
convém fazer coisa alguma. Há muito que 
considerar. (CARVALHO, 1928) 

ANTI-PASSADISMO

Outra discussão levantada na leitura dos textos e 

declarações de Flávio de Carvalho é a sua postura anti-

passadista, no sentido do passado português, do passado 

colonial. O passado que Flávio de Carvalho encontra como 

identidade nacional é o passado primitivo e indígena do 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
133

39 Uma declaração de Flávio de 
Carvalho para a Folha da Noite, São 
Paulo, 27/ 08/ 1931. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 A revolta dos alunos da Escola de 
Belas Artes do Rio contra o ensino 
passadista. Folha da Noite, São Paulo, 
27/08/1931. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 Declaração de Flávio de Carvalho, 
publicada com o título: Como terminou 
o primeiro dia dos congressistas latino-
americanos em visita a São Paulo, 
publicado no Diário da Noite, 
05/07/1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil, sem interferência da colonização européia. No texto A 

revolta dos alunos da Escola de Belas Artes do Rio contra o 

ensino passadista (27/08/1931) 39, apresenta a postura 

contra o ensino passadista que defende o academicismo 

europeu ultrapassado. Para ele, esses passadistas seriam 

capazes de sufocar qualquer tentativa de evolução cultural 

por medo de serem ultrapassados. 

Flávio de Carvalho refere-se a esses passadistas 

como fósseis que asfixiam as idéias dos jovens, como no 

trecho: 

A arte moderna foge desta permanente e inócua 
realidade. Procura uma expressão anímica, 
compõe a sugestabilidade do mundo objetivo, 
compondo uma estrutura expressiva que está 
completamente fora do alcance intelectual dos 
velhos fósseis. Portanto, a atuação desses fósseis, 
logicamente, encrenca a Escola de Belas Artes e 
não nos causa inquietação de espécie alguma. 
Eles estão piedosamente esmagados pela 
juventude dos próprios alunos. (CARVALHO, 
1931) 40 

A preocupação com a formação do arquiteto do 

presente, sem influências passadistas que geram mais 

arquiteturas e urbanismos anacrônicos, foi tema abordado 

por Flávio de Carvalho no IV Congresso Pan-americano de 

Arquitetos, de 1930, ou seja, a formação dos arquitetos do 

presente que aprendem arquitetura com profissionais 

passadistas.  

Considerando o arquiteto do passado como 
elemento nocivo à coletividade, elemento que se 
recusa a mudar, elemento antagônico à lógica da 
construção de hoje, propus ao Congresso que 
recomendasse a dissolução de todas as escolas 
de arquitetura. Fui muito mal recebido. (...). 
(CARVALHO, F. de. 1930) 41 

A postura anti-passadista de Flávio de Carvalho está 

presente em outros textos, porém, menos explicíto no 

campo da educação, mais presente em questões da cidade, 

da arquitetura e, principalmente, da formação do novo 

homem. Este novo homem que teria como campo de 

desenvolvimento a América, pois a Europa é uma terra, 
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42 Rino Levi envia este texto para o 
Brasil enquanto ainda residia na Itália. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 LEVI, Rino. A arquitetura e a 
estética das cidades. Estado de São 
Paulo, 15/10/1925. Reproduzido no 
site: 
http://www.vitruvius.com.br/documento/a
rquitetos/rino03.asp 

segundo Flávio de Carvalho, “calcada no passado histórico”.  

Diante desta visão crítica da cultura européia, Flávio 

de Carvalho condena a arquitetura copista apresentada em 

alguns concursos de projetos e ante-projetos. Ele se 

preocupa com a relação que deve existir entre o edifício, a 

arquitetura, a cidade e seu tempo. A arquitetura do século 

XX era para ser compatível com as novas conquistas 

tecnológicas e científicas. E para isso, era necessário 

libertar-se dos “conceitos estéticos” passadistas, que 

representam outros períodos da civilização e não a 

civilização da máquina.  

E o hábito, essa preguiça de raciocinar para criar 
logicamente coisas novas, fez com que, durante 
centenas de anos, o homem não fizesse mais do 
que copiar. E essa é a razão porque ainda hoje, 
em pleno século XX, se constroem edifícios com 
o mesmo estilo de há dois a três mil anos e que 
são, portanto, incapazes de definirem a nossa 
época de grandes descobertas científicas, o nosso 
estado mental. (CARVALHO, F. de. 1929) 

Alguns arquitetos deste período abordavam esta 

preocupação com uma cultura anti-passadista, ao 

defenderem uma arquitetura que fosse articulada e que 

dialogasse com o seu tempo. Rino Levi 42, por exemplo, 

publica, em 1925, um manifesto que discutia tanto a 

arquitetura como a cidade brasileira, que deveria aprender 

com o que estava sendo pensado e discutido na Europa, a 

partir de questões técnicas e do desenvolvimento da 

sociedade.  

A arquitetura, como arte mãe, é a que mais 
ressente dos influxos modernos devido aos novos 
materiais à disposição do artista, aos grandes 
progressos conseguidos nestes últimos anos na 
técnica da construção e ,sobretudo, ao novo 
espírito que reina em contraposição ao 
neoclassicismo, frio e insípido. Portanto, 
praticidade e economia, arquitetura de volumes, 
linhas simples, poucos elementos decorativos, 
mas sinceros e bem em destaque, nada de 
mascarar a estrutura do edifício para conseguir 
efeitos que no mais das vezes são 
desproporcionados ao fim, e que constituem 
sempre uma coisa falsa e artificial. (LEVI, R. 
1925)43 
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44 WARCHAVCHIK, Gregori. Acerca da 
arquitetura moderna. Correio da Manhã, 
01/11/1925. Reproduzido no site: 
http://www.vitruvius.com.br/documento/a
rquitetos/gregori02.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warchavchik também discutia a questão do anti-

passadismo no âmbito da arquitetura, neste período. Sua 

principal preocupação era o comportamento do arquiteto no 

tempo da máquina, capaz de pensar e elaborar resoluções 

com a racionalidade, apenas preocupando-se em apresentar 

uma construção lógica, diante do seu tempo. Critica a forma 

de uso dos estilos passados, que deveriam ser entendidos 

dentro de uma lógica do seu tempo e não copiados pelos 

arquitetos do presente. 

A nossa compreensão, as nossas exigências 
quanto à beleza fazem parte da ideologia humana 
e evoluem incessantemente com ela. O que faz 
com que cada época histórica tenha sua lógica de 
beleza. Assim, por exemplo, ao homem moderno, 
não acostumado às formas e linhas dos objetos 
pertencentes às épocas passadas, eles parecem 
obsoletos e às vezes ridículos. (...) O homem num 
meio de estilos antiquados, deve sentir-se como 
num baile fantasiado. Um jazz-band com danças 
modernas num salão estilo Luiz XV, um aparelho 
de telefonia sem fio nenhum num salão estilo 
Renascença, é o mesmo absurdo como se os 
fabricantes de automóveis resolvessem adotar a 
forma de carro dos papas do século XIV. 
(WARCHAVCHIK, G. 1925) 44 

Estas questões sobre a ruptura com o passado 

dominado pela cultura européia de Flávio de Carvalho o 

aproximaram das questões colocadas pelos Antropófagos, 

principalmente Oswald de Andrade, que procurava trazer o 

primitivismo indígena e pré-colonial para as questões 

modernistas.  Na verdade, a questão da ruptura com o 

passado colonial, de importações européias, é a discussão 

mais desenvolvida pelos modernista-antropófagos, 

principalmente até 1930-1932 e torna-se uma das questões 

constantes nas discussões de Flávio de Carvalho até o final 

de sua carreira. Mesmo na década de 1950, ele procurava 

ainda entender a cultura, arte, modos de vida, de 

organização social e das formas de habitar dos índios 

brasileiros, realizando, inclusive, uma expedição na 

Amazônia que tinha a pretensão de se tornar um filme.  

Essa busca por um passado pré-colonial é um dos 
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45 A cidade do homem nu foi um 
artigo publicado em jornal e também 
uma tese apresentada por Flávio de 
Carvalho no IV Congresso Pan-
americano de Arquitetura em 1930, no 
Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principais elementos das discussões de Flávio de Carvalho 

que o marginaliza da história da arquitetura brasileira a partir 

da metade da década de 1930. Isto ocorre em sua trajetória, 

principalmente com o inicio da construção do MEC e das 

importantes realizações do grupo de arquitetos cariocas, 

que apresentavam uma arquitetura moderna e que 

procurava dialogar com uma outra cultura do passado 

brasileiro, da tradição popular, retomando, inclusive, 

algumas características da arquitetura colonial.  

Ao contrário do que ocorreu na maioria dos 
países, no Brasil foram, justamente, aqueles 
poucos que lutaram pela abertura para o mundo 
moderno, os que mergulharam no país à procura 
das suas raízes, da sua tradição, tanto em São 
Paulo nos anos 20, como no Rio, em Minas, sul e 
nordeste nos 30, propugnando pela defesa e 
preservação do nosso passado válido. (COSTA, L. 
1995, p. 116) 

CONCEPÇÃO DE CIDADE

Um dos principais textos onde Flávio de Carvalho dá 

continuidade à questão da organização da cidade e da 

formação do novo homem a partir de uma sociedade anti-

passadista, além de afirmar categoricamente a sua 

vinculação à Antropofagia, é seu texto A cidade do homem 

nu 45. Nesse texto apresenta a postura do autor diante das 

questões culturais que os intelectuais apresentavam sobre a 

cultura européia. A principal discussão deste artigo 

apresenta a sua visão sobre a formação de uma nova 

sociedade, de uma nova concepção de família, tratando 

também da propriedade privada e do Estado.  

Outras questões importantes levantadas ao longo 

deste artigo são as discussões sobre: o pensar a cidade 

moderna, a metrópole, os novos hábitos sociais, novos 

modos de viver. Assim, também apresenta uma nova lógica 

com a forte expansão dessas cidades, este crescimento 

acelerado que provoca diversas problemáticas para os 

habitantes da cidade e os novos meios de transporte que 
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46 Texto traduzido por Nora Capello. 
Segue o original em italiano. (...) nei 
primi anni del Novecento la stagnazione 
economica e la perdita di supremazia 
fanno emergere quel pregiudizio contro 
la nuova civilità della macchina, che 
scorre come “um fiume carsico” entro 
tanta parte di letteratura vittoriana: esso 
diviene ora esplicito rifiuto ad accetare 
la fabbrica e la concentrazione urbana, 
l’automazione e il lavoro salariato come 
principi costanti sulla base dei quali 
mettere a punto nuovi modelli di 
comportamento e di linguaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provocam também uma outra lógica temporal e de 

velocidade.  

As relações entre as mudanças da cidade e o novo 

modo de habitar frente ao novo tipo de trabalho, com o 

processo de industrialização, o rápido desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia que promovem novas facilidades 

para o “novo homem” e a própria constituição deste “novo 

homem moderno” são relações apresentadas ao longo de 

todo o artigo de Flávio de Carvalho. Assim, ele elabora a 

idéia própria do “novo”.  

Estas discussões de Flávio de Carvalho apresentam 

tanto alguns pontos em comum às suas preocupações 

presentes na entrevista com Le Corbusier, de 1929, como 

também apresenta sua postura crítica diante do 

desenvolvimento sobre as mudanças da sociedade e da 

cidade na era da máquina na Inglaterra, no início do século 

XX. Sobre alguns aspectos destas questões inglesas, 

Zucconi (1982, p. 39) afirma: 

(...) nos primeiros anos dos Novecentos, a 
estagnação econômica e a perda de supremacia  
fazem emergir aquele preconceito contra a nova 
civilidade da máquina, que escorre como “um rio 
cársico” dentro de tanta parte de literatura 
vitoriana: este torna-se agora uma explícita recusa 
em aceitar a fábrica e a concentração urbana, a 
automação e o trabalho assalariado como 
princípios constantes em cuja base aperfeiçoar 
novos modelos de comportamento e de 
linguagem. 46 

Flávio de Carvalho destaca sua preocupação sobre a 

idéia de um novo homem moderno, que se caracterizaria 

pela ausência de vínculos com o passado, um homem 

totalmente puro, considerando o território latino-americano 

um território novo, a possibilidade de um outro mundo. A 

única relação que este novo homem apresentaria com a 

cultura européia seria a postura antropofágica para 

desenvolvimento cultural. Assim, a América permitiria a 

formação deste “homem nu”, que seria o homem preparado 

para o futuro, sem Deus, sem propriedade privada, sem 
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21 – Desenho da pesquisadora da 
estrutura da Cidade do Homem Nu, 
de acordo com a descrição de Flávio 
de Carvalho. 
Fonte: Esboço da pesquisadora, 
2006. 
 

matrimônio, que seria livre para a experiência sexual. Desta 

forma, seria possível que este homem voltasse a ser natural 

e primitivo, agiria por instinto, sem tabus escolásticos, 

totalmente livre para o raciocínio e o pensamento, com total 

ausência dos valores do passado.  

O progresso para este novo homem seria possível a 

partir da criação e superação de novos tabus, que seriam 

progressivamente criados e superados. Os principais valores 

do passado a se tornarem superados pelo homem nu 

seriam principalmente as concepções de estrutura familiar e 

a idéia de propriedade privada. 

Ao longo do texto se definem outras concepções 

apresentadas por Flávio de Carvalho, entre estas, a 

formação desta cidade para um novo homem e para uma 

nova sociedade. Este novo espaço urbano apresenta uma 

concepção de propriedade que seria vinculada ao Estado, e 

este estruturaria, a cidade como o único proprietário para 

que toda a população possa usufruir o espaço de maneira 

igual. Mesmo o Estado apresentado como o único 

proprietário, a autoridade administrativa seria o centro de 

pesquisas, ou seja, a ciência, o conhecimento e a 

preocupação com a eficiência governariam aquilo que o 

Estado estruturaria. Segundo Flávio de Carvalho, a idéia de 

religião também seria substituída pela ciência. A ciência está 

colocada como um deus mutável, flexível, capaz de produzir 

o conhecimento e que conseguiria mudar de acordo com o 

progresso do homem, oposto às colocações que a igreja 

representava para ele.  

As concepções de sociedade e de Estado de Flávio 

de Carvalho estavam também apresentadas nas 

preocupações da forma desta “cidade do homem nu”. A 

cidade seria composta por anéis concêntricos, por ser a 

disposição concêntrica mais igualmente acessível a todos. 

Em cada anel estaria situada uma zona. Cada zona abrigaria 

uma função da cidade, da vida do homem. 
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47 Uma these curiosa apresentada ao 
IV Congresso Pan-Americano de 
Architectura e Urbanismo. Publicação na 
integra do texto de Flávio de Carvalho, 
no Diário da Noite, 01/07/1930. 
 
 
 
 

 
22- Desenho de Flávio de Carvalho 
para o artigo O dever telúrico do 
homem – Ainda o grande centro – 
os jardins suspensos. 
Fonte: Diário de São Paulo, 
05/01/1956 
 
 
 
 

A circulação entre estas zonas seriam acessos 

subterrâneos, irradiados a partir da zona central, do anel 

principal. Este anel central abrigaria a zona de administração 

da cidade. O segundo anel, partindo do anel central, 

abrigaria a zona da habitação. A zona seguinte, localizada no 

terceiro anel abrigaria o centro de gestação. Essa zona de 

gestação seria uma máquina imensa onde a vida seria 

estudada, catalogada.  

Contornando estes anéis haveria um parque, 

formando o quarto anel. A próxima zona, a parte mais 

externa da cidade, seria o centro de pesquisas. O centro de 

pesquisas seria segundo Flávio de Carvalho: 

(...) um centro de sublimação natural dos desejos 
do homem, um centro de reanimação de desejos 
exaustos, um grande centro de produção 
orgânica, de seleção e distribuição desta vida em 
forma de energias úteis ao homem. Um grande 
centro de pesquisas para descobrir as coisas do 
universo e da vida, para conhecer a alma do 
homem, torná-la métrica e utilizá-la no bem estar 
da cidade. (CARVALHO, F. de. 1930) 47 

Em anexo a esta zona de pesquisas, haveria 

abrigadas outras funções da cidade, como o centro 

hospitalar e o centro de ensino e orientação.  

Outra zona que compõe os anéis da cidade, mas não 

é explicitada a sua localização, provavelmente próxima das 

zonas administrativa e habitacional, por ocupar na vida do 

homem nu uma posição de destaque. Sua definição sobre 

as funções desta zona é: 

A zona erótica é realmente um imenso laboratório 
onde se agitam os mais diversos desejos, onde o 
homem nu pode encontrar a sua alma antiga, 
pode projetar a sua ânsia livre, a sua energia solta 
em qualquer sentido, sem repressão; onde ele 
realiza desejos, descobre novos desejos, impõe a 
si mesmo uma seleção rigorosa e eficiente, forma 
o seu novo “ego”, orienta a sua libido e destrói o 
ilógico, aproximando-se assim do deus símbolo, 
sublime angustia do desconhecido da mutação do 
não métrico. (CARVALHO, F. de. 1930) 

A religião seria localizada na zona erótica por ser 
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48 Admirável mundo novo, livro escrito 
em 1932 por Aldous Huxley, inglês, 
projetava uma sociedade que, naquele 
período era vista como uma 
possibilidade com os grandes avanços 
da ciência e da tecnologia da época. 
Ele questiona esta sociedade “futurista” 
que abandonou a idéia de família, 
Deus, espiritualidade, velhice. A 
reprodução era feita em laboratório, a 
organização das pessoas era em 
castas, não havia relação homem-
mulher, o culto ao corpo era 
incentivado, a felicidade era a base de 
sedativo e do consumismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

definida como uma forma de erotismo, como ficou 

esclarecido pelo mecanismo de Freud. Outra zona que 

abrigaria alguns aspectos da religião é o centro de 

pesquisas, pois a ciência era vista como um deus mutável, 

que acompanha o desenvolvimento do homem.  

Outra função da cidade localizada em anexo a zona 

erótica, e por isso a probabilidade de ter sido pensada 

próxima ao núcleo central da cidade, é a alimentação. 

As outras funções da cidade como os núcleos 

industriais e produtivos estariam situados depois da zona de 

pesquisas, fora da máquina de idéias. Mas a administração, 

orientação e direção destas indústrias e da agricultura 

seriam feitas pela cidade, dentro deste motor gestador de 

idéias. 

A separação da cidade de forma tão racionalizada, 

inclusive questões do âmbito familiar, como as relações 

sexuais e a educação dos filhos, passaria a ser controlada 

pelo Estado. Há certo conflito de Flávio de Carvalho com 

estas questões que se aproximam muito mais das 

radicalizações das idéias de progresso e de ciência pela 

necessidade do fim das famílias. Esta radicalização na 

questão familiar de reprodução e de educação aproxima 

Flávio de Carvalho muito mais de um texto crítico como de 

Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo 48, do que das 

questões colocadas por Le Corbusier. Principalmente pela 

forma de controle que haveria da administração dada pela 

ciência. 

Mesmo essa exaltação da ciência de forma tão 

radical no funcionamento e na dinâmica da cidade, a forma 

de organização desta não é tão diferente das questões 

colocadas pelos urbanistas ingleses no inicio do século XX, 

desde final do século XIX.   

Este zoneamento da cidade de forma concêntrica 

aparece nas concepções de Howard para a cidade-jardim, 

porém, ele defende a descentralização da cidade. Ele 
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elabora uma estrutura anexa e independente do centro da 

cidade. Porém, o funcionamento e a estruturação da cidade 

são realizados de forma concêntrica, também setorizados. 

Os setores da cidade são organizados tanto pelos anéis 

concêntricos como pelos bulevares que irradiam do centro 

da cidade e se estendem até o perímetro externo da cidade, 

circundado pela ferrovia. Um destes anéis que formam a 

cidade seria um grande parque com acesso fácil e uso 

comum de toda a cidade.  

Segundo Ottoni (1996, p. 41), uma das principais 

preocupações na elaboração da Cidade-Jardim são os 

cuidados sanitários junto à trama urbana. Essa idéia está 

ligada à concepção do cinturão verde, um “cinturão de belos 

jardins e pomares extra-muros para que, de qualquer parte 

da cidade se possa, numa caminhada de poucos minutos, 

atingir o ar perfeitamente fresco, a relva e a visão de um 

horizonte longínquo”. A forma circular da cidade foi assim 

descrita por Ottoni (1996, p. 115):  

Seis magníficos bulevares – cada um com 36 m 
de largura – cruzam, desde o centro até a 
circunferência, transversalmente a cidade, 
dividindo-a em seis partes ou distritos iguais. No 
núcleo há um espaço circular de 
aproximadamente 2,2 ha, disposto como um belo 
e bem irrigado jardim e, ao seu redor, cada um, 
em amplo terreno próprio estão os edifícios 
públicos – a sede da municipalidade, as principais 
salas de concertos e conferências, o teatro, a 
biblioteca, o museu, a galeria de arte e o hospital. 
(...) [do centro da cidade] rumo ao anel externo da 
cidade, cruzamos a Quinta Avenida, arborizada 
como todas da cidade, com fachadas para a qual 
e defronte do Palácio de Cristal encontramos um 
anel de casas excelentemente construídas (...). 

Uma característica comum, além do formato circular 

concêntrico, da cidade-jardim em relação à “cidade do 

homem nu” é a localização de fábricas, armazéns e outras 

formas e estruturas de produção, localizados depois do 

último anel externo da cidade, fora da estrutura concêntrica, 

mas de fácil acesso através das avenidas radiais e da 

estrutura ferroviária. 
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23 – Diagrama da Cidade-Jardim, 
proposta por Howard, 1902. 
Fonte: HOWARD, 1996, p.204. 
 
 
49 Texto original em italiano, traduzido 
por Nora Cappello. È uno schema 
astratto, modificabile al variare dei 
luoghi da edificare, che lascia ampio 
spazio all’immaginazione evocando i tipi 
architettonici cari al rande pubblico, com 
diagrammi di notevole immediatezza 
viviva: la città-giardino viene 
representata come insieme di anelli 
concentrici tagliati da sei assi radiali; al 
centro si trova um grande vuoto, il 
parco cittadino circondato dal cerchio 
degli edifici pubblici; poi uma fascia 
anulare di verde attrezzato per le attività 
sportive, com um palazzo di cristallo, 
luogo si scambi sociali e commerciali 
per eccellenza, nonché giardino 
d’inverno; poi uma serie di viali è 
costeggiata da cottages, com il cerchio 
mediano dominato dalla grande avenue 
(larga quase 130 metri) edificata com 
due cortine di crescents; infine 
all’esterno la línea ferroviaria di 
circomvalazione e le fabbriche. 
 
 
 
 
 
 
 

Outra descrição da Cidade-Jardim, de Howard, que 

destaca a forma da cidade em anéis é a descrição de Calabi:  

(...) a cidade-jardim é representada como conjunto 
de anéis concêntricos cortados por seis eixos 
radiais; no centro encontra-se um grande vazio, o 
parque da cidade circundado pelo círculo dos 
edifícios públicos; depois uma faixa anular de 
verde equipado para as atividades esportivas, 
como um palácio de cristal, lugar de trocas sociais 
e comerciais por excelência, além de jardim de 
inverno; depois uma série de alamedas é 
margeada por cottages, com o círculo 
intermediário dominado pela grande avenue 
(larga quase 130 metros) edificada com duas 
cortinas de crescentes; enfim na parte externa a 
linha ferroviária de circunvalação e as fábricas. 
(CALABI, D. 2000, p. 46) 49 

Além deste paralelo com a estrutura da cidade-

jardim, a estrutura urbana concêntrica aparece também no 

discurso de Le Corbusier (2000, pp. 149-152) ao analisar a 

situação das cidades. Ele analisa a cidade com dois tempos 

diferentes: de dia uma grande concentração no centro e, à 

noite, uma dispersão para a periferia. Assim, analisa a 

cidade como uma “roda gigantesca”, da qual irradiam do 

centro os órgãos e a circulação num sistema radial.  

A partir destas considerações, Le Corbusier discute a 

forma que se desenvolve a circulação no centro da cidade, 

além da necessidade de maior penetração neste centro que 

precisaria ser expandido para o melhor desenvolvimento da 

cidade. Primeiro Corbusier apresenta a solução dos arranha-

céus para esta região central e, posteriormente, ele se 

preocupa com a vazão necessária para este centro, 

constituído de ruas estreitas e fragmentadas. Utilizando-se 

de esquemas circulares compostos de diversos anéis 

concêntricos, Corbusier apresenta uma solução para estas 

questões de circulação da cidade: 

Exprimo esta necessidade de 
descongestionamento por meio de círculos 
concêntricos, extremamente espaçados no centro 
e que quase podem tocar-se na periferia. (...) Os 
senhores levantarão mais uma objeção: como 
explicar que seu diagnostico se aplique a um 
regime circular e radial e que sua proposta se faça 
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24 – Desenho de Le Corbusier, 1930 
- Necessidade de 
descongestionamento por meio de 
círculos concêntricos, extremamente 
espaçados no centro e que quase 
podem tocar-se na periferia.  
Fonte:LE CORBUSIER, 2004,p. 151. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 – Desenho de Le Corbusier, 1930. 
Os primeiros desenhos acima 
demonstram a cidade com o centro 
saturado e ruas espremidas no 
centro da cidade. Já os desenhos 
abaixo apresentam o raciocínio para 
um centro de cidade eficiente, com 
espaçamento entre as ruas e a 
presença de vegetação.  
Fonte:LE CORBUSIER, 2004,p. 154. 
 
 
 
 
 
 

em torno de um regime retangular e se 
estabeleça sobre dois eixos perpendiculares? (LE 
CORBUSIER, 2004, pp. 149-152)  

Corbusier refere-se ao projeto para Paris, o Plano 

Voisin, em que apresenta essas questões de uma cidade 

concêntrica e com um sistema de circulação radial, porém 

utiliza o ângulo reto, respondendo a sua própria pergunta 

colocada anteriormente: 

Foi porque deixei o domínio do economista, que 
recorre a figuras emblemáticas, e voltei a ser 
arquiteto. A arquitetura é gerida pelo ângulo reto. 
O perigo da arquitetura é deixar este terreno 
sólido e magnífico para sofrer a derrota imposta 
pelo ângulo agudo ou obtuso: tudo se transforma 
em feiúra, constrangimento e desperdício. (LE 
CORBUSIER, 2004, p. 152) 

Em relação ao adensamento da cidade, verticalização 

e distâncias a serem percorridas, preocupando-se com a 

circulação, também presente na cidade de Flávio de 

Carvalho, Corbusier escreve: 

Então o perímetro das cidades poderia ser 
compactado, os subúrbios poderiam “voltar a 
cidade” e as distâncias diminuíram. A jornada do 
cidadão seria melhorada. Buenos Aires, Rio, São 
Paulo, assim como Paris, estendem-se por 
distâncias grandes demais. Torna-se necessário 
restringir a superfície das cidades. Luís XIV já 
havia levantado uma barreira à extensão da 
superfície de Paris. (LE CORBUSIER, 2004, p. 243) 

A partir dessas considerações, compreende-se que 

as questões colocadas por Flávio de Carvalho na 

organização e na estruturação da cidade “do homem nu” 

não estavam isoladas nem de seu contexto, que procurava 

estabelecer diversos diálogos com as questões da 

arquitetura e do urbanismo moderno, nem do contexto de 

sua formação, num período de extrema preocupação e 

discussões sobre a “cidade-jardim” na Inglaterra. Outras 

questões muito desenvolvidas pelos engenheiros ingleses 

estão presentes na sua tese de cidade, como as áreas para 

a prática de esporte, áreas verdes para parques públicos, 

circulação, e, principalmente, com a higiene, tanto na cidade 
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como no interior da casa, como será analisado adiante.  

Analisando a eficiência da cidade, Flávio de Carvalho 

define que a “cidade do homem nu” seria o lugar onde o 

homem poderia sublimar seus desejos e produzir 

conhecimentos de forma organizada e coletiva. Dessa 

forma, aproximando suas concepções de dinâmica urbana 

às idéias desenvolvidas por Le Corbusier, como a eficiência 

e perfeição de funcionamento de uma máquina, o motor em 

movimento. Esta máquina-cidade seria construída pela idéia 

de multidão, de coletividade anônima, que produziria um 

modo de vida eficiente, sem desperdício de tempo e energia 

para felicidade de todos os homens. Essa coletividade 

passaria a fazer parte desta dinâmica urbana e seria 

responsável pelo funcionamento desta cidade como uma 

máquina, onde todos os homens teriam a mesma 

importância, e fariam parte de uma sociedade homogênea 

onde todos se responsabilizariam por uma determinada 

função da cidade e da própria sociedade.  

A Cidade do Homem Nu apresenta principalmente 

uma preocupação com a idéia de um novo homem moderno 

americano que se diferencia do europeu por sua ausência 

de passado consolidado, considerando o território latino-

americano um território novo, a possibilidade de um novo 

mundo. Segundo relata Geraldo Ferraz (1982, p. 30), a única 

relação que apresenta com a cultura européia é uma postura 

praticamente antropofágica que consistia basicamente em 

alimentar-se da carne dos inimigos para absorver as suas 

qualidades, superficialmente explicando.  

Flávio de Carvalho defende nessa tese a América 

Latina como única possibilidade de começar do zero para a 

formação de uma nova sociedade que corresponda à idéia 

de progresso que os novos avanços científicos e 

tecnológicos estavam organizando. A América tem maior 

liberdade para apreender coisas novas por não ter esses 

vínculos, o peso, das tradições seculares. Essa visão sobre a 
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50 LE CORBUSIER. Urbanismo. 2º ed. 
Martins Fontes: São Paulo, 2000. p. 
VIII – Advertência (Dezembro de 
1924). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

América permite uma interlocução com a visão sobre a 

América de Le Corbusier em Urbanismo quando diz no início 

do livro: 

Recentemente, um jovem arquiteto vienense – 
terrivelmente desiludido – admitia a morte 
iminente da velha Europa; apenas a jovem 
América pode alimentar nossas esperanças. (...) 
O problema da arquitetura na Europa, respondi-
lhe, é a grande cidade moderna. Será o Sim, ou 
o Não; a vida ou a extinção lenta. Uma ou outra, 
mas uma permanecerá se quisermos. E nossas 
pesadas culturas passadas nos trarão 
precisamente a solução pura, decantada, 
passada por todos os crivos da razão e de uma 
sensibilidade de elite. ( Le Corbusier, 1924) 50 

Ao mesmo tempo, Le Corbusier também coloca a 

importância da Europa para pensar sobre estas novas 

condições de vida, tão possíveis na América, ainda 

adolescente. Este interesse pela a América, faz com que Le 

Corbusier visite uma série de cidades latino-americanas em 

1929, deixando de participar pessoalmente do CIAM de 

Frankfurt.  

Assim, a América permite a formação deste homem 

nu, que seria o homem preparado para o futuro, sem Deus, 

sem propriedade privada, sem matrimônio, com ligação 

livre. Assim, Flávio de Carvalho defende o homem natural, 

primitivo, que age por instinto, sem tabus escolásticos, 

totalmente livre para o raciocínio e para o pensamento. Esse 

homem, sem ligações com o passado, se permite criar 

novos tabus a serem superados novamente, e assim, 

progredindo. Outros valores do passado que seriam 

superados pelo homem nu são as concepções de família e 

de propriedade privada. 

O texto sobre a “cidade do homem nu” resume 

praticamente todas as perspectivas de cidade, da forma 

idealizada por Flávio de Carvalho, assim como também 

apresenta suas questões sobre a estruturação da sociedade, 

que irão estar desenvolvidas nas próximas discussões sobre 

cidade e casa. Também estará presente nas discussões de 
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26 – Desenho de Flávio de Carvalho 
que ilustra o seu artigo Uma 
concepção da cidade de amanhã.  
Fonte: Diário da Noite, São Paulo, 
17/03/1932. 
 
 
 
 
 
51 CARVALHO, F. de. Uma concepção 
da cidade de amanhã. Publicado 
originalmente no Diário da Noite, São 
Paulo, 17 de março de 1932.  
Reproduzido em 
http://www.vitruvius.com.br/documento/d
ocumento/asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

outros planos e intervenções realizados para as cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro. 

Em Uma concepção da cidade de amanhã (1932), 

Flávio de Carvalho apresenta uma continuidade das 

concepções de cidade e Estado e as idéias sobre o homem 

e a coletividade que se desenvolveriam no espaço urbano. 

No entanto, a questão sobre a habitação passa a fazer parte 

destas discussões com mais ênfase e principalmente 

associada à estruturação da cidade, como o trecho a seguir 

destaca:  

Não compreendo que se discuta ainda agora o 
problema da residência isolado do problema da 
cidade, como não compreendo a discussão dos 
problemas do homem, sem se considerar a 
coletividade. (...) O desenvolvimento técnico da 
cidade vem mostrar que a casa do homem não é 
mais o desejo de um particular, mas tem de ser o 
produto de uma inteligência coletiva. A cidade 
inteira será a casa do homem de amanhã e terá 
como proprietário único o Estado. 51 

Esse texto apresenta uma visão sobre a cidade 

pensada da maneira semelhante à elaboração de um motor, 

onde a casa faria parte do seu funcionamento, com uma 

finalidade dentro desta dinâmica. As evoluções sociais que a 

cidade passa a abrigar deveriam refletir-se também na 

habitação, no vestuário e na alimentação e seria intrínseca 

ao homem moderno e as suas mudanças.  

Le Corbusier também apresenta a preocupação com 

a questão da casa e a sua relação com a reestruturação da 

cidade, principalmente as mudanças necessárias destas 

duas: casa e cidade – para acompanhar a evolução da 

sociedade.  

Aquilo que denomino pesquisar “uma célula na 
escala humana” significa esquecer todas as 
moradias existentes, todo código de habitação em 
vigor, todos os hábitos ou tradições. É estudar, 
com sangue frio, as novas condições sob as quais 
transcorre a nossa existência. É ousar analisar e 
saber sintetizar. É sentir, atrás de si, o apoio das 
técnicas modernas e, diante de si, a fatal evolução 
das técnicas construtivas em direção a métodos 
sensatos. É aspirar a satisfazer o coração de um 
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homem da época maquinista e não a acalentar 
alguns romancistas caducos, que assistiriam, sem 
mesmo se dar conta do fato e tangendo o alaúde, 
a dissolução da raça, o desencorajamento da 
cidade e a letargia do país. (LE CORBUSIER, 
2004, p. 110) 

HABITAÇÃO

A partir de Uma concepção da cidade de amanhã 

(1932), Flávio de Carvalho apresenta aos poucos uma 

discussão sobre os diálogos entre a cidade e a habitação. 

Importante destacar que, em 1931, Flávio de Carvalho havia 

participado do I Congresso Paulista de Habitação, o primeiro 

a abordar o assunto no Brasil. É fundamental ressaltar como 

estas discussões sobre a habitação estavam presentes: a 

“casa econômica” e a necessidade de pensar uma moradia 

decente para o trabalhador – morador – da cidade, no 

contexto paulista no inicio da década de 1930. Desta forma, 

a casa passa a ser elaborada como um espaço onde esse 

indivíduo deveria ter um exemplo de saúde e disciplina em 

seu ambiente familiar para que fosse possível a evolução da 

sociedade à qual ele pertencia.  

“Nossa casa” ... Queremo-la mais sã, mais alegre, 
mais econômica. Somos espectadores de uma 
época em que a humanidade voa, agitada por 
forças, não faz muito tempo, por nós mesmos 
desconhecidas. Modificam-se os materiais e os 
processos de construção; balam-se velhas 
concepções de pudor e rígidos costumes de 
nossos antepassados; anceia-se por uma nova 
estética. (Alexandre Albuquerque, in Anais do 
Primeiro Congresso de Habitação, 1931) 

Segundo Correia (2004, p.47), a idéia de casa estava 

sofrendo transformações: 

Ao longo da história, outros significados foram 
sendo incorporados à casa. Na segunda metade 
do século XIX e na primeira do século XX, o 
conceito de casa como mero alojamento foi alvo 
de críticas profundas. Suas condições sanitárias 
foram questionadas e seu papel na reprodução da 
família e na produtividade do trabalho foi 
discutido. Simultaneamente, novos modelos de 
moradia foram estabelecidos e difundidos, com 
profundos impactos sobre a relação do indivíduo 
com seu corpo, a vida familiar, o uso do espaço 
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52 CARVALHO, F.de. A casa do 
homem do século XX. Diário de São 
Paulo, 27 de fevereiro de 1938. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 Texto original em italiano, traduzido 
por Nora Cappello. Questo limbo nel 
quale convergono le illusioni e le 
frustrazioni dell’artista-produttore, questo 
progetto di rappresentazione schizofrenica 
della società, viene paradossalmente 
definito dai contemporanei come 
“l’ambito del moderno”. Moderno in 
quanto implica uma volontá di rottura 
com gli statuti espressivi attraverso i 
quali la società si è espressa sino a 
quel momento. (ZUCCONI, G. 1982, 
p.40) 
 
 

público e, especialmente, sobre a relação do 
indivíduo com a sua casa. Nesse processo, novos 
significados foram incorporados à casa. 

Assim, Flávio de Carvalho, acompanhando a evolução 

e transformações que a concepção de “casa” estava 

sofrendo, desenvolve a questão da habitação com maior 

relevo a partir de 1938, na elaboração do artigo publicado 

em jornal, “A casa do homem do século XX” (1938), no 

folheto “Casas de Aluguel – Modos de Usar” e no projeto 

construído das casas da Alameda Lorena. Uma parte deste 

texto de Flávio de Carvalho esclarece melhor a sua visão 

sobre esta relação entre cidade e casa:  

A casa do século XX é um acessório para auxiliar o 
homem a viver, enquanto que a casa de tempos 
idos era mais uma fortaleza para proteger o 
homem. 52 

A discussão sobre a casa deixar de ser fortaleza e a 

sua relação com a cidade e as questões colocadas pela 

nova forma de viver são questões que estavam sendo 

apresentadas e reformuladas na Inglaterra no período de 

sua formação. Estas questões, segundo Zucconi (1982, 

pp.39 - 47), e o clima de mudança interferem numa nova 

forma de se pensar o significado original da “casa”, de 

reconsiderá-la como “residência permanente do homem”, 

além de iniciar a discussão sobre a necessidade funcional, 

racional. Desta forma, ao pensar em um novo modo de vida 

acelerado da sociedade, procurava criar um contraponto na 

arquitetura doméstica. A partir desta preocupação os 

arquitetos ingleses, mesmo na revista The Studio, 

preocupavam-se com uma paisagem bucólica na arquitetura 

das cottages, recorrendo às referências da arquitetura rural.  

Este limbo, para o qual convergem as ilusões e as 
frustrações do artista-produtor, este projeto de 
representação esquizofrênica da sociedade, é 
paradoxalmente definido pelos contemporâneos 
como “o âmbito do moderno”. Moderno porque 
implica uma vontade de quebra com os estatutos 
expressivos através dos quais a sociedade 
expressara-se até aquele momento. (ZUCCONI, G. 
1982, p.40) 53 
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54 Texto original em italiano, traduzido 
por Nora Capello. Gli aspetti più minuti 
dell’organizzazione della casa vengono 
qui analizzati e definiti nel rispetto del 
rituale familiare e secondo criteri di 
Buon Senso. Eliminato quell’”inutile 
spreco” che è il “saltotto buono” (il 
parlour), le funzioni diurne del núcleo 
familiare si dividono tra um soggiorno, 
che va dal fronte al retro della casa, e 
uma grande cucina. La ripartizione in 
nicchie e in piccoli vani, ottenuti com 
arredi tipizzati, consente lo svolgimento 
di uma amma di funzioni tipicamente 
familiari. Questo è il modello che 
Parker e Unwin codificano in uma serie 
di pamphlets: essi intendono dichiarare 
l’appatenenza del cottage semplificato a 
um progetto di trasformazione generale 
dell’ambiente suburbano. Attraverso um 
procedimento sillogistico, essi dimostrano 
la congruità tra riorganizzazione dello 
spazio domestico e ridisegno 
dell’insediamento. (ZUCCONI, G. 1982, 
p. 42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Zucconi (1982), Unwin inicia a 

racionalização do “alojamento” moderno para unificação 

dimensional e distributiva baseada na revolução dos 

comportamentos, dos novos modos de vida. Assim, afirma: 

Os aspectos menores da organização da casa são 
aqui analisados e definidos no respeito do ritual 
familiar e segundo critérios do Bom Senso. 
Eliminado aquele “inútil desperdício” que é a 
“sala de estar boa” (o parlour), as funções diurnas 
do núcleo familiar de dividem entre um estar, que 
vai da frente ao fundo da casa, e uma grande 
cozinha. A repartição em nichos e pequenos vãos, 
obtidos como decorações tipificadas, permite o 
desenvolvimento de uma variedade de funções 
tipicamente familiares. Este é o modelo que 
Parker e Unwin codificam em uma série de 
pamphlets: eles pretendem declarar o 
pertencimento do cottage simplificado a um 
projeto de transformação geral do ambiente 
suburbano. Através de um procedimento 
silogístico, eles demonstram a correspondência 
entre reorganização do espaço doméstico e 
redesenho do estabelecimento. (ZUCCONI, G. 
1982, p. 42) 54 

Um dos aspectos de Unwin ao pensar a casa no 

século XX, que se aproxima de Flávio de Carvalho é a 

preocupação com a descentralização das funções da casa, 

ao preocupar-se com a relação que o homem estabelece 

com a cidade ao ter uma distância do seu local de trabalho.  

Enquanto os ingleses procuravam contrapor esta 

dinâmica da sociedade e da vida cotidiana na casa, Flávio de 

Carvalho procurava destacar este aspecto de “passagem” 

da casa no ritmo de vida dos seus moradores. Ao mesmo 

tempo, preocupava-se com um ambiente saudável para o 

repouso destes moradores, pensando-os como elementos 

geradores de produção, uma parte do motor da máquina-

cidade.   

Essa visão da idéia da casa como espaço para o 

repouso e maior eficiência para a vida do habitante da 

cidade – trabalhador – também faz parte das mudanças dos 

valores agregados à casa neste período, como analisa 

Correia (2004, p. 47): 
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55 CARVALHO, F.de. A casa do 
homem do século XX. Diário de São 
Paulo, 27 de fevereiro de 1938. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O habitat moderno é construído, articulando uma 
noção de casa como lar, como espaço sanitário e 
como local de repouso e vida familiar com uma 
série de outras alterações no espaço urbano – 
criação de redes de infra-estrutura, de 
equipamentos e de lugares específicos de 
trabalho – complementares a esta redefinição de 
forma e do uso da moradia.  

A partir destas considerações de Correia (2004), 

destaca-se a questão desenvolvida sobre a idéia de Flávio 

de Carvalho a respeito das funções da casa passarem a ser 

diluídas na cidade, no espaço urbano. Assim, a casa deixa 

de centralizar funções da produção da cidade e passa a 

realizar apenas uma etapa do cotidiano do indivíduo e de 

sua família – o repouso. 

Flávio de Carvalho, dando continuidade às questões 

sobre a formulação da casa, em A casa do homem do 

século XX (1938), discute a habitação capaz de refletir a 

“internacionalização” 55 do novo homem e seu novo modo 

de ver e viver a vida. A casa passa a ser elaborada por ele 

como um equipamento da cidade e da sociedade 

maquinista. Assim, passaria a ser o reflexo de uma 

coletividade e não de uma individualidade como a casa 

burguesa herdada do século XIX. A casa estaria inserida na 

cidade, mais direcionada para a eficiência e a velocidade da 

vida moderna. Deveria ser reflexo dessa nova sociedade, 

além de tornar-se um equipamento para as novas 

necessidades do homem. Estas necessidades, segundo ele, 

seriam: “todos os componentes da casa são funções desse 

continuum velocidade-segurança”.  

A partir dessa preocupação com a dinâmica da 

cidade e da vida moderna, a casa passa a ser vista por Flávio 

de Carvalho como um “ponto de passagem, um local de 

repouso na rotina diária” do homem. O tempo vivenciado na 

casa passaria a ser cada vez mais curto, pois a vida 

aconteceria mais coletivamente e menos individualmente.  A 

idéia de habitar e vivenciar o espaço se estenderia na cidade 

e em todos os seus equipamentos. Assim, ele afirma que: 
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“as atividades do homem espalham-se mais pela cidade em 

vez de somente pela casa”. 56 

Segundo Correia (2004), essas mudanças na casa e a 

sua relação com o espaço urbano era uma questão trazida 

pelo “habitat moderno”, ou seja, a casa passa a ser pensada 

dentro de uma rede de vínculos. Estes vínculos eram 

estabelecidos tanto com as redes de infra-estrutura e os 

equipamentos de uso coletivo, como também os lugares de 

trabalho. Assim, ele define este “habitat moderno”: 

O novo modelo de moradia incorpora a noção de 
casa como lar, como espaço sanitário e como 
local de reposição das energias para o trabalho. 
Tal habitação se qualifica como a morada de uma 
família nuclear, com uso eminentemente 
residencial e de repouso, protegida de estranhos 
e com a organização interna presidida por 
preocupações com higiene, privacidade, conforto 
e economia, inclusive de tempo e esforço na 
realização das tarefas domésticas. 

Ao ser restringida a local de vida familiar e 
repouso – desqualificada como local de trabalho –
, a casa limita o acesso de estranhos a seu interior. 
A redução do acúmulo de pessoas na casa é 
reforçada pela diminuição da permanência nela 
dos moradores que trabalham ou estudam fora. 
(CORREIA, 2004, p.57) 

A relação entre cidade e casa influi na discussão, 

tanto da velocidade da cidade como a circulação, em ambas 

as estruturas. Flávio de Carvalho preocupa-se 

principalmente como a cidade absorve gradativamente mais 

as funções que antes eram restritas ao interior da casa, no 

espaço privado, e passa a fazer parte da coletividade. 

Estudando a planta da casa pompeiana, 
observamos que ela, um centro geral de 
atividade: possuía biblioteca, galeria de quadros, 
alojamento de escravos, apartamentos especiais 
para as mulheres, onde estas teciam, etc. hoje 
essas atividades não pertencem mais a uma 
família, mas foram deslocadas para a cidade. As 
bibliotecas e as galerias de quadros são coletivas, 
os escravos se transformaram em trabalhadores 
de toda a comuna com outros direitos, 
frequentemente moram em casa própria e a 
tendência é elevar esse nível de vida do ex-
escravo, construindo para estes grandes palácios. 
Enfim, toda a atividade que se passava no 
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58 Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pequeno núcleo da família, passou a evolução 
social e econômica, a se exercer em toda a 
cidade. a família patriarcal ou matriarcal com os 
chefes quase divinizados, perde gradualmente a 
sua importância como centro social e religioso e é 
substituído por um centro cívico geral: a cidade. 
(CARVALHO, F. de. 1938) 57 

A circulação, tanto na cidade como na casa, é 

abordada também por Le Corbusier, ao referir-se às células 

de habitação dentro da dinâmica da cidade e da vida 

moderna. Indica, inclusive, que “circulação” é um termo 

moderno, “tudo é circulação na arquitetura e no urbanismo”. 

Ao comparar a cidade como uma máquina, Flávio de 

Carvalho também se aproxima de Le Corbusier, ao 

compreender a cidade como um mecanismo geral, que 

engloba várias funções, inclusive a habitação e o próprio 

papel do homem, do habitante. 

Este homem, apresentado por Flávio de Carvalho, 

também seria parte integrante desta máquina-cidade, o 

“fator produtor”. Então, para ele, a casa seria o lugar com a 

função de facilitar e promover o conforto, assim como a 

eficiência da vida deste novo homem. A partir desta nova 

relação com a habitação, seria possível o melhor 

desenvolvimento deste novo homem para que ele seja 

capaz de realizar uma força produtiva mais eficiente, 

facilitando a geração do progresso. Assim, o homem 

passaria a ser o fator constitutivo da coletividade e da 

produção que gera o progresso, independentemente dos 

laços familiares. A partir desta visão sobre o “novo homem”, 

ele defende que: “o monumento do século é um alojamento 

adequado para que a idéia de eficiência aplicada ao ser 

humano e à máquina possa viver na sua mais alta 

porcentagem.” 58 

A preocupação com a casa em função da vida do 

homem na dinâmica da cidade é discutida também por Le 

Corbusier, em Urbanismo (1925), em que aborda o tema 

com o subtítulo “A hora do repouso”. A casa, dentro da 

lógica da cidade, abriga a função de repouso do homem 
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para ele ter disposição para o trabalho e produção no dia 

seguinte. Le Corbusier também se preocupa com a saúde 

destes habitantes, propondo áreas para a prática de esporte 

próximas às moradias. 

É mais do que evidente que se trata aqui de um 
problema de arquitetura: a habitação; de 
urbanismo: a organização dos bairros residenciais, 
a máquina de espairecer. A hora do repouso é 
hora de espairecer. (LE CORBUSIER, 2000, p. 
187) 

Em relação às funções da casa que deixam de fazer 

parte desta estrutura e se abre para a cidade, Le Corbusier é 

mais radical do que Flávio de Carvalho, propondo toda a 

estrutura de serviços da “célula de moradia” para uma outra 

organização, independente da estrutura familiar, como uma 

rede hoteleira. Flávio de Carvalho consegue propor para as 

casas da Alameda Lorena apenas algumas funções sociais 

da casa para a cidade, fora da estrutura da casa, pensando 

num convívio coletivo.  

Howard, na elaboração da Cidade-jardim, também 

propõe estruturas com funções da casa de uso comum, 

coletivo, independente da casa. Essas estruturas poderiam 

ser jardins comuns ou mesmo cozinhas cooperativas. 

Diferentemente de Le Corbusier e de Flávio de Carvalho, 

Howard não propõe nenhum tipo de arquitetura, que deveria 

ser “completa expressão da preferência e do gosto 

individuais”. 

A arquitetura que, segundo Flávio de Carvalho, seria 

capaz de acompanhar estas concepções de habitação, da 

estruturação do espaço urbano e do dinamismo da vida 

moderna seria a arquitetura moderna, apresentada por ele 

como: “(...) nua e lisa, despida de todo o preconceito 

ancestral (...) [esta arquitetura nova] quase não tem pudor e 

não tem medo, pois as suas aberturas são grandes e 

acolhedoras e as suas paredes, frequentemente 

transparentes”. Assim, o pensamento de Flávio de Carvalho 

sobre arquitetura reflete sua visão sobre a arquitetura 
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59 WARCHAVCHIK, Gregori. Acerca da 
arquitetura moderna. Correio da Manhã, 
01/11/1925. Reproduzido no site: 
http://www.vitruvius.com.br/documento/a
rquitetos/gregori02.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moderna e como ela é capaz de abordar estas concepções 

sobre habitação, cidade e novo homem. Essa visão sobre a 

arquitetura moderna está presente em seu projeto para as 

casas da Alameda Lorena. 

A discussão sobre a arquitetura moderna estava 

também sendo apresentada por outros arquitetos 

brasileiros. Warchavchik, por exemplo, preocupava-se com a 

funcionalidade e com a relação da arquitetura e seu tempo. 

A sua postura anti-passadista também está presente na 

arquitetura que não deve ser feita a partir de estilos 

passados e decorações sem função, pois não seriam 

correspondentes às necessidades do homem atual. Desta 

forma, ele conclui seu primeiro texto sobre o assunto: 

Construir uma casa, a mais cômoda e barata 
possível, eis o que deve preocupar o arquiteto 
construtor da nossa época de pequeno 
capitalismo, onde a questão de economia 
predomina sobre todas as mais. A beleza da 
fachada tem que resultar da funcionalidade do 
plano da disposição interior, como a forma da 
máquina é determinada pelo mecanismo que é a 
sua alma. O arquiteto moderno deve amar a sua 
época, com todas as suas grandes manifestações 
do espírito humano, como a arte do pintor 
moderno ou poeta moderno deve conhecer a vida 
de todas as camadas da sociedade. Tomando por 
base o material de construção de que dispomos, 
estudando-o e conhecendo-o como os velhos 
mestres conheciam sua pedra, não receando 
exibi-lo no seu melhor aspecto do ponto de vista 
da estética, fazendo refletir em suas obras as 
idéias do nosso tempo, nossa lógica, o arquiteto 
moderno saberá comunicar à arquitetura um 
cunho original, cunho nosso, o qual será talvez tão 
diferente do clássico como este o é do gótico. 
Abaixo as decorações absurdas ,e viva a 
construção lógica, eis a divisa que deve ser 
adotada pelo arquiteto moderno. 
(WARCHAVCHIK, G. 1925) 59 

Rino Levi também se manifesta contra a arquitetura 

que estava sendo praticada naquele momento, criticando a 

arquitetura que não correspondia às conquistas técnicas e 

científicas da época, tampouco correspondiam às mudanças 

da vida moderna. Tanto Warchavchik como Levi, basearam 

suas concepções arquitetônicas através de sua formação 
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61 A exposição de casas construídas 
por 16 arquitetos convidados de toda a 
Europa, realizada em 1927, em 
Weissenhof, organizada pelos alemães 
da Werkbund e financiadas pela cidade 
de Stuttgart. Esta exposição procurava 
afirmar a arquitetura moderna e os 
novos conceitos da casa e da cidade. 
Entre os arquitetos participantes 
estavam: Le Corbusier, Ludwig Mies 
van der Rohe, Walter Gropius, J.J.P. 
Oud, Peter Behrens, Hans Poelzig e 
Bruno Taut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

européia, na Itália, assim como Flávio de Carvalho teve sua 

formação na Inglaterra. Eles procuravam de alguma forma, 

dialogar com as questões colocadas pelos novos estudos 

do urbanismo e da arquitetura modernos discutidos ao 

longo, ou mesmo posteriormente a suas formações 

profissionais, trazendo estas questões ao Brasil e 

adaptando-as e retomando o mesmo discurso neste 

contexto tropical, como o próprio Levi escreve: 

É preciso estudar o que se fez e o que esta 
fazendo no exterior e resolver os nossos casos 
sobre estética da cidade com alma brasileira. Pelo 
nosso clima devem ter um caráter diferente das 
da Europa. Creio que a nossa florescente 
vegetação e todas as nossas inigualáveis belezas 
naturais podem e devem sugerir aos nossos 
artistas alguma coisa de original dando às nossas 
cidades uma graça de vivacidade e de cores, 
única no mundo. (LEVI, R. 1925) 60 

Importante destacar que esta preocupação com uma 

arquitetura “lisa” e com intenso uso do vidro, que Flávio de 

Carvalho procurava dialogar com a arquitetura moderna 

européia, que se apresentava desenvolvida de diferentes 

maneiras, como podemos observar na exposição das casas 

de Weissenhof 61, Stuttgart, em 1927.  

Esta nova arquitetura do Movimento Moderno estava 

sendo divulgada para ser a pura representação da estrutura, 

função e as formas de produção, representando o espírito 

dos tempos modernos, segundo Pommer e Otto (1991). 

Nesta exposição procurou-se destacar alguns aspectos da 

arquitetura da habitação como: a investigação da pré-

fabricação das casas; uso de novas estruturas e materiais 

como o metal; implantações que se preocupavam com a 

ventilação e iluminação; adaptações do programa da casa 

às novas condições da vida moderna; o desenvolvimento de 

mobiliário para facilitar a limpeza, as formas de 

armazenagem e de organização do interior das casas.  

Cada arquiteto desenvolveu estes aspectos 

conforme as suas concepções de arquitetura moderna. Le 
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63 Termo colocado por Le Corbusier em 
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Corbusier, por exemplo, desenvolveu alguns aspectos dos 

“Cinco pontos da Nova Arquitetura” 62 como pontos 

fundamentais da nova estética, mesmo apresentando o 

programa tradicional mínimo, para um dos projetos. Quanto 

ao mobiliário, Le Corbusier propôs alguns móveis fixos, 

construídos em concreto, e outros móveis desenhados por 

ele mesmo, que procuravam substituir o mobiliário 

convencional e permitia a redução das dimensões dos 

cômodos.  

Outras questões sobre a “máquina de morar” 63 

foram desenvolvidas por Le Corbusier em suas palestras 

pela América Latina, publicada com o titulo Précisions em 

1930. Nessas explanações, Le Corbusier apresentou a idéia 

de célula na escala humana; o quanto o homem realmente 

precisa para a sua vida doméstica. Essas funções 

domésticas seriam: dormir, lavar-se, escrever, ler, receber 

amigos. Outras funções que a casa abrigava como: 

refeições, lavagem e manutenção de roupas, preparo de 

alimentos e estocagem seriam funções desenvolvidas em 

estruturas da cidade, no edifício-vila, por exemplo. Desta 

forma, não haveria mais gastos com empregados 

domésticos e os materiais de manutenção, além da 

economia das construções e da qualidade de vida, pois o 

homem teria mais tempo para praticar esportes e ter uma 

vida saudável. 

Como se pode observar no projeto das casas da 

Alameda Lorena, e mesmo na Capuava, alguns destes 

aspectos são comuns à arquitetura de Flávio de Carvalho ao 

preocupar-se com a redução das funções da casa, a higiene 

das habitações, o mobiliário adequado e as propostas de 

móveis construídos nos cômodos em alvenaria, fixos. 

O projeto para as casas, que formam o conjunto da 

Alameda Lorena, construído em São Paulo, entre 1936 e 

1938, é formado por dezessete casas. Na inauguração deste 

projeto, foi distribuído um folheto para a apresentação e 
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divulgação das residências para novos moradores. Este 

folheto de divulgação do projeto Casas de Aluguel – Modo 

de Usar (1938) é um manual de uso dessas casas que, 

segundo Flávio de Carvalho, passam a ser o novo 

equipamento urbano para os futuros moradores. O 

conteúdo desta divulgação publicitária pode ser visto como 

uma ironia de Flávio de Carvalho sobre a pouca familiaridade 

com que as residências com características modernas 

apresentavam diante da sociedade. Este folheto também 

pode ser visto como uma forma de reeducar os futuros 

habitantes para que eles questionassem e mudassem os 

seus modos de vida e suas relações com o próprio espaço 

de morar diante de uma realidade que estava se 

transformando.   

A partir dessa reeducação dos moradores das casas, 

Flávio de Carvalho permitiria a formação de sua nova 

concepção de sociedade em uma escala reduzida, de 

acordo com as concepções apresentadas em seus artigos. 

Os habitantes poderiam vivenciar o espaço da rua interna e 

da casa como uma amostra reduzida do que poderia ser 

essa nova sociedade moderna.  

Outras colocações de Flávio de Carvalho 

apresentadas no folheto são as necessidades de conforto 

ambiental e psicológico para as habitações. Além de 

explicar pequenos funcionamentos da casa como: a 

maneira adequada de controle da temperatura interna das 

casas, o uso de torneiras, ventiladores e solário, propondo 

também o tipo de mobiliário a ser utilizado, ou seja, 

apropriado, reduzido, higiênico e prático. 

ÁREA VERDE

As discussões de Flávio de Carvalho sobre a cidade e 

a casa do homem moderno destacam também um outro 

ponto, a formação da paisagem. Na verdade, as suas 

preocupações sobre a paisagem e a presença constante de 
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vegetação na cidade estão presentes em todas as 

argumentações, como ao desenvolver o tema do arranha-

céu, da circulação e da forma da cidade.  Segundo os textos 

O metrô de São Paulo 64 e O dever telúrico do homem – 

ainda o grande centro – os jardins suspensos 65, em que 

aborda melhor o assunto, a cidade necessita de um local de 

repouso na dinâmica da vida do homem moderno em meio 

a hora de trabalho ou de circulação.  

Para proporcionar um repouso agradável para o 

homem, há a necessidade de construção de uma paisagem 

a partir dos jardins. Flávio de Carvalho condena os 

momentos em que a preocupação com a circulação na 

cidade, o transporte e a necessidade de novas moradias 

sufocam os espaços destinados a jardins públicos, de uso e 

de vivência já sedimentados no espaço da cidade. 

Segundo Calabi (2000), a preocupação com o 

desenvolvimento de parques nas cidades da Europa, no 

início do século XX, foi desenvolvida simultaneamente a 

idéia de planejamento urbano, principalmente a idéia de 

circulação. Num dos primeiros estudos para intervenções 

em Paris já havia a proposta de um cinturão verde que 

proporcionasse higiene, recreação, e qualidade à cidade. 

Essa preocupação com o verde na cidade torna-se elemento 

de projeto de muitos arquitetos europeus, mas devido à 

preocupação com a circulação da cidade, geralmente fica 

implantada de maneira dispersa, com alguns pequenos 

parques compondo a paisagem, ao invés de uma grande 

cinta verde na cidade. 

Howard apresenta esta preocupação com a presença 

da paisagem verde, da natureza, na concepção da cidade-

jardim. Segundo Ottoni (1996, p.115), o núcleo da cidade, 

composta por anéis concêntricos, era disposto como um 

belo jardim e localizados os edifícios públicos. Além destes 

edifícios públicos, estaria localizado o “Palácio de Cristal” e 

o Parque Central. Sua forma circular seria um anel verde na 
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Corbusier, 1930. 
Fonte: LE CORBUSIER, 2004, p. 158. 
 
 
 
 
 
 
 

28 – Desenho sobre a presença da 
vegetação na cidade, de Le 
Corbusier, 1930, conforme a sua 
descrição. 
Fonte: LE CORBUSIER, 2004, p. 158. 
 
 
 
 
 

cidade, procurando ser próximo de todos os moradores da 

cidade, estando no máximo a 558m de distância do parque.  

Le Corbusier (2004), 66 também discute a importância 

da área verde na cidade. A partir da verticalização da cidade, 

seria possível aumentar a área, liberando o solo para a 

circulação e para a vegetação no espaço público.  

A cidade inteira será coberta por vegetação. 
Existirá luz e ar em profusão. Não haverá jamais 
pátios, pois o pátio é uma coisa nefasta. (LE 
CORBUSIER, 2004, p. 153) 

A importância do plantio de árvores na cidade 

moderna é uma “necessidade para os pulmões”, segundo 

Le Corbusier. Em outra parte de seu texto, Precisões, Le 

Corbusier descreve a paisagem da sua concepção de cidade 

com a presença constante da vegetação. 

Inicialmente o solo, coberto de vegetação; os rios 
de circulação passam através dele e os portos de 
estacionamento estão rodeados de árvores. Eis 
que uma auto-estrada sobre pilotis estende-se a 
perder de vista. Dominando as árvores ou 
correndo no meio de suas copas, entre folhagens 
e gramados, as ruas “elevadas”, façamos 
construções de dois ou três andares, onde se 
encontram os cafés, as lojas e os passeios. Aqui, 
os vastos edifícios destinados à moradia, dotados 
de serviços comuns, sem pátios e abertos para 
parques. Eis os arranha-céus todos de cristal, que 
reluzem na atmosfera. Mas nós permanecemos 
homens, homens de sempre, com nossos olhos a 
1,70 metro acima do solo. Eis o espetáculo 
autêntico da cidade moderna, intensa e ardente: 
uma sinfonia de vegetação, folhagens, ramagens, 
relvas e estilhaços de diamantes por entre os 
bosques. Sinfonia! Vejam com que lirismo o 
progresso nos animou, com que utensílios as 
técnicas modernas nos dotaram. Jamais se viu 
semelhante cosa! Ah não, pois começou uma 
nova época, movida por um novo espírito. (LE 
CORBUSIER, 2004, p. 157) 

Assim como Corbusier, Flávio de Carvalho aborda o 

assunto da paisagem com a preocupação da vegetação na 

formação da paisagem urbana. Segundo Flávio, a presença 

da vegetação já deveria fazer parte do planejamento das 

cidades. Fica claro que deve haver harmonia entre a 
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natureza e o espaço construído da cidade.  

A presença da natureza também é importante, 

segundo Flávio de Carvalho, para lembrar sempre o homem 

de sua origem humilde e primitiva, antes mesmo de ser 

capaz de pensar.  

Como a maioria das cidades brasileiras cresceu sem 

planejamento, Flávio de Carvalho propõe a instalação de 

jardins suspensos, capazes de dobrar a área de vegetação 

das cidades. Esses jardins seriam construídos por cima das 

praças já existentes. 

Estes jardins conteriam arbustos e vegetação mais 
baixos colocados em plataformas elevadas com 
aberturas curvilineares irregulares para a 
penetração do sol na superfície inferior antiga. 
Estas plataformas teriam passeios, fontes, bancos, 
gramados, etc. (CARVALHO, F. de. 05/01/1956) 

A preocupação com a estrutura pré-existente discute 

inclusive a adaptação do jardim suspenso à vegetação de 

grande porte existente. De acordo com o texto, as árvores 

dos jardins antigos seriam conservadas e as plataformas 

elevadas as contornariam com grandes aberturas, 

melhorando ainda a sua posição estética sobre a estética 

anterior. 

Quanto à parte inferior, de sombra, resultante destas 

plataformas elevadas de concreto armado, o engenheiro-

arquiteto propõe o cultivo de plantas da floresta brasileira, 

capazes de grande desempenho, com sombra e umidade. 

Outra preocupação é a relação destes jardins elevados com 

os arranha-céus existentes na cidade, que teriam 

comunicação a partir o piso inferior.  
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2.4________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 Como terminou o primeiro dia dos 
congressistas latino-americanos em visita 
a São Paulo. Diário da Noite, São 
Paulo, 05/07/1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cidade – questionamento de 
outras intervenções

Outro assunto abordado em textos de Flávio de 

Carvalho são questionamentos de projetos e intervenções 

propostos, e executados para cidades existentes, como no 

caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Esses projetos são 

discutidos a partir das colocações apresentadas em outros 

textos sobre a cidade, o homem novo e os novos modos de 

habitar. A leitura desses textos procura detectar a influência 

da preocupação com a estruturação do espaço urbano na 

concepção do espaço arquitetônico, como sua discussão 

sobre o arranha-céu.  

Um desses textos, onde aparece a reflexão de Flávio 

de Carvalho sobre situações de intervenção urbana, é 

intitulado Como terminou o primeiro dia dos congressistas 

Latino-Americanos em visita a São Paulo (05/07/1930) 67. 

Flávio de Carvalho faz declarações e considerações sobre a 

apresentação desta tese A cidade do homem nu no 

Congresso Pan-americano de Arquitetura, ocorrido dias 

antes no Rio de Janeiro. Entre os pontos colocados pelo 

entrevistado, Flávio de Carvalho, o que se destaca 

inicialmente é a sua descrição de um ambiente hostil em 

que conseguiu terminar de apresentar o seu discurso sobre 

a “cidade do homem nu” com muitas dificuldades e com 

muitas vaias. Ele aborda principalmente as colocações 

tradicionalistas do Sr. José Marianno Filho, o maior defensor 

da arquitetura neocolonial, e suas imprecauções raivosas, 

além da vontade de muitos delegados de finalizar sua 

explanação antes mesmo de terminá-la. 

Além dessas colocações sobre a dificuldade de 
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68 Entrevista com Flávio de Carvalho 
intitulada Como terminou o primeiro dia 
dos congressistas latino-americanos em 
visita a São Paulo. Diário da Noite, 
São Paulo, 05/07/1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 - Perspectiva aérea do centro 
monumental – Plano Agache para o 
Rio de Janeiro, 1930.  
Fonte: Leme, 2005, p. 363. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

discutir questões atuais de arquitetura e urbanismo, da 

descrição de um ambiente composto por profissionais 

extremamente passadistas e tradicionalistas, Flávio de 

Carvalho chama a atenção para outros assuntos abordados 

no Congresso, apresentando a sua postura diante de 

questões do Plano Agache para o Rio de Janeiro e sobre o 

processo de Patrimônio Artístico.  

Em relação ao Patrimônio Artístico, ele discorda 

sobre a visão do patrimônio estar vinculado à conquista 

ocidental: nefasta, monótona, reprimindo a virilidade tropical 

do ambiente, recaindo e destruindo a tendência do índio, 

em vez de estudá-la e de criar para ela um mecanismo 

máximo de rendimento 68. Nesse trecho já é possível 

detectar essa visão antropófaga de Flávio de Carvalho ao se 

remeter ao passado nacional à procura do índio, do passado 

primitivo, sem intervenções e interferências estrangeiras. 

Defende a necessidade de um nacionalismo puro, sem 

influência da colonização européia. 

A partir dessas colocações sobre a importância de 

um nacionalismo contra certas importações da cultura 

européia, Flávio de Carvalho utiliza-se do Plano de Agache 

para o Rio de Janeiro como um exemplo. Assim, critica a 

postura do arquiteto francês para o plano diretor da capital 

federal. 

Sobre o Plano Diretor de Donat Alfred Agache, é 

importante lembrar algumas características, como ter sido o 

primeiro plano diretor desenvolvido para o Rio de Janeiro, 

Distrito Federal no período, o centro urbano foi palco de 

profundas transformações que configuraram a imagem do 

Rio “moderno”, implantado entre 1926 e 1930.  

Os principais interesses que esse plano diretor 

procurava abordar, segundo Rezende (1982, p. 39), era a 

adequação da cidade à existência de um setor industrial, 

demandando infra-estrutura viária e de saneamento, bem 

como o embelezamento e remodelação em função dos 
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30 - Aquarela dos jardins 
projetados na ponta do calabouço – 
Plano Agache para o Rio de Janeiro, 
1930. 
Fonte: Leme, 2005, p. 363. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 As características deste movimento 
são a ancestralidade clássica e 
suntuosidade arquitetônica, expressas 
pelo tamanho majestoso dos prédios 
públicos e pelos refinados parques 
públicos, segundo Rezende, 1982, p.41. 
 
 
 
 
 
 
 

31 – Proposta de embelezamento 
para a faixa entre a Glória e o 
Calabouço no rio de Janeiro, 1925-
26, Plano Agache. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 274. 
 
 
 
 
 

valores estéticos dessa burguesia urbana. Porém, estes 

valores estéticos da burguesia local estavam atrelados à 

importação da cultura européia, principalmente a cultura 

francesa da Beaux-Arts.  

Ao mesmo tempo em que Agache apresenta essa 

preocupação com a estética inspirada na École de Beaux-

Arts de Paris, sua proposta urbana demonstra a questão da 

funcionalidade, como em seus escritos sobre o urbanismo: 

É uma ciência, e uma arte e, sobretudo uma 
filosofia social. Entende-se por urbanismo o 
conjunto de regras aplicadas ao melhoramento 
das edificações, do arruamento, da circulação e 
do descongestionamento das artérias públicas. É 
a remodelação, a extensão e o embelezamento 
de uma cidade levado a efeito mediante um 
estudo metódico da geografia humana e da 
topografia urbana sem descurar as soluções 
financeiras. (AGACHE, A.H.D. 1930, in REZENDE, 
V. 1982, p. 41) 

Segundo Rezende (1982), são também evidenciados 

nas suas proposições fortes traços do movimento City 

Beautiful. 69 Neste movimento, assim como no plano de 

Agache, a principal atenção é dada ao centro da cidade. 

Outra característica desse plano é sua inspiração na 

monumentalidade e no academicismo. Além dessas 

características Beaux-Arts e City Beautiful, Agache também 

apresenta preocupações comuns à engenharia urbana da 

década de 1920, preocupando-se com: tráfego de 

automóveis e outros meios de transporte, a rede de esgotos 

e com a presença de jardins. Ou seja, embora o plano 

abordasse a cidade de forma global, o foco principal foi a 

área central, principalmente nos aspectos estéticos e de 

saneamento. Desta forma, foca três aspectos da cidade: 

circulação, digestão e respiração, segundo LEME (2005).  

Outra característica importante do plano de Agache 

para o Rio de Janeiro é sua preocupação com a circulação e 

o zoneamento. Assim, a estrutura da cidade era organizada 

pela interligação de pontos importantes da cidade, dos 

diferentes usos e diferentes tipos de habitação. 
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O que chama mais a atenção na área central é a 

questão do embelezamento, principalmente na Praça do 

Castelo, como mostra a imagem, o ponto de concentração e 

interligação de diversas vias. Este desenho apresenta a 

influência da formação francesa do arquiteto, principalmente 

nos desenhos dos jardins e nas propostas das edificações. 

O traçado da Avenida Central se mostrou uma 
operação cenográfica (...) baseada no desenho 
das fachadas ao longo do novo eixo viário, que 
arrasou cerca de 400 edifícios coloniais. (...) 
Conseqüências radicais foram a conseqüência da 
desaparição de vários morros no centro, abrindo 
espaços livres para a implantação de lojas 
comerciais, escritórios e edifícios públicos. Entre 
1920 e 1950,  apagou-se a memória histórica da 
cidade, modificando-se o perfil originário da área 
central: a terra dos “morros” do Senado, do 
Castelo – que continha as principais igrejas e 
conventos coloniais – e de Santo Antônio, ficou 
derramada sobre a baia, surgindo ali o aeroporto 
de Santos Dumont e o Aterro de Flamengo. 
Implantados os traçados acadêmicos, as amplas 
avenidas, os edifícios governamentais ecléticos e 
as primeiras torres de escritórios, a capital 
assumiu assim a importância e a 
monumentalidade de acordo com a escala 
continental do Brasil. (Roberto Segre, 2004) 70  

A partir dessas considerações sobre o Plano Agache, 

é possível compreender algumas questões abordadas por 

Flávio de Carvalho em sua declaração: 

Fui contra a incompreensão do Sr. Alfredo 
Agache, querendo implantar em nosso país a 
alma francesa, com esquecimento de que a 
América possua uma arte aborígine maravilhosa, 
infinitamente superior à grega, muito mais 
impressionadora do raciocínio que a arte grega.  

O Sr. Agache desconhece a maravilhosa arte dos 
marajoaras, dos guaranis, as civilizações maias e 
astecas, a ponto de colocar em plena praça do 
Castelo um mausoléu com frisos copiados do 
Parthenon! Nós tropicais, mestiços de negros e 
portugueses, com a probabilidade gigantesca de 
possuir uma civilização única na história, - o 
nosso orgulho de amanhã – não podemos nos 
sujeitar a imposição francesa. (CARVALHO, F.de. 
1930) 

Neste trecho, são nítidos a defesa e o interesse de 

Flávio pelo passado primitivo do Brasil e da América em 
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geral, colocando-se contra as apropriações gratuitas da 

cultura estrangeira, sem vínculos com as nossas 

características tropicais.  

O conhecimento sobre a cultura pré-colonial, não só 

brasileira, mas americana, deve-se ao projeto para o 

concurso do Farol de Colombo, do qual Flávio de Carvalho 

participou e apresentou uma série de estudos a respeito da 

cultura indígena e de outras civilizações pré-colonização 

européia. Entre esses estudos estavam as culturas: 

marajoara, guarani, maia e asteca. 

Essas discussões sobre o homem primitivo e tropical 

brasileiro é uma questão que será desenvolvida ao longo de 

diversos textos de Flávio de Carvalho, inclusive em sua 

elaboração para o New Look – traje tropical, em 1956. 

Enquanto o passado brasileiro desenvolvido por muitos 

arquitetos na arquitetura moderna brasileira busca suas 

origens no passado colonial, Flávio retoma o passado 

primitivo, intrínseco à cultura brasileira indígena, muito mais 

tropical e apropriada ao clima dos trópicos. Porém, algumas 

destas questões acabam sendo mais presentes em seus 

textos do que propriamente em sua arquitetura. 

Na verdade, Flávio de Carvalho, ao questionar o 

Plano de Agache para o Rio de Janeiro, deixa de abordar 

algumas questões comuns a suas preocupações sobre a 

cidade como: a preocupação com presença de parques e 

áreas verdes, a circulação dos diferentes meios de 

transporte na cidade, a questão da higiene e do 

saneamento, a organização em zonas e a preocupação com 

a construção de habitações de qualidade mínima. Porém, ao 

mesmo tempo em que Agache propõe estas questões 

funcionais para a organização da cidade, ele desenha as 

ruas e os edifícios preocupado com a monumentalidade da 

cidade e de seus edifícios acadêmicos, ecléticos. É, 

portanto, nestes aspectos sobre a forma de direcionar esta 

reforma que Flávio de Carvalho irá criticar Agache. Pois, ao 
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71 A cidade que será a mais linda 
metrópole do mundo, escrita por Dr. J. 
A. Mattos Pimenta, publicada 
originalmente na revista O Cruzeiro em 
10/11/1928. Republicada em RIO 
Estudos nº155, pela Coleção Estudos 
da Cidade, em maio de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
72 Carta enviada a Oswaldo Costa em 
22 de abril de 1930, reproduzida em 
Cecília Rodrigues dos Santos et all, Le 
Corbusier e o Brasil. São Paulo: 
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mesmo tempo em que algumas preocupações sobre a 

cidade são comuns entre os dois, a forma de 

desenvolvimento e o as concepções projetuais são muito 

diferentes, já que Agache apresenta uma postura 

acadêmica, baseada nas perspectivas monumentais e 

organizações das ruas de Haussmann para Paris. Outra 

questão comum a Flávio de Carvalho e a Agache é a 

proposta de arranha-céus para o centro da cidade.  

Segundo uma entrevista publicada em 1928, por 

Pimenta, na revista O Cruzeiro, Agache apresenta tanto 

questões do bom gosto na arquitetura tradicional como uma 

postura moderna na elaboração do plano da cidade, como 

no seguinte trecho: 

Aqueles que acusavam prematuramente o 
professor Agache de submetido aos cânones da 
arte tradicional francesa e às leis clássicas das 
proporções, verificarão a orientação 
moderníssima a que estão sendo subordinados os 
planos do Rio de Janeiro vindouro e que visam a 
criar uma cidade modelo, aproveitando as mais 
arrojadas concepções dos urbanistas alemães e 
norte-americanos. (Pimenta, 1928) 71 

Le Corbusier em sua visita ao Rio de Janeiro também 

apresenta preocupação com as intervenções propostas por 

seu colega francês na cidade como é possível observar em 

diversas correspondências entre 1929 e 1934, inclusive se 

disponibilizando para realizar o projeto para a cidade.  

Segundo uma destas cartas, o projeto de Agache 

deveria pertencer à grande era maquinista que começa 72, 

apresentando suas idéias da seguinte forma: 

Ora, quando se trata de um país com uma cidade 
tão magnífica, quando à sua frente tem-se um 
homem com o valor, com a energia e a juventude 
de um Júlio Prestes, não podemos mais continuar 
calados por questões da ética entre colegas. O 
Rio, pela sua urbanização, pode tornar-se uma 
coisa de suprema grandeza. Se quisermos, 
podemos fazê-lo, mas devemos ver claro. Não nos 
devemos deixar impressionar pelas folhas de 
papel aquareladas ou desenhadas de arabescos. É 
necessário pertencer à grande era maquinista que 
começa; e as cidades da América do Sul são 
aquelas no mundo de hoje que chegaram à hora 
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74 Carta enviada a Paulo Prado em 09 
de março de 1931, reproduzida em 
Cecília Rodrigues dos Santos et all, Le 
Corbusier e o Brasil. São Paulo: 
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do seu destino.  

Além de questionar a própria concepção de moderno 

e “modernizante”, Le Corbusier ainda comenta: 

(...) é preciso que haja invenção. Devemos criar. 
Este estilo 1925, besta, idiota, raplaplá que faz os 
medíocres ficarem babando de felicidade. 
Quando estiver construído vai ser como uma triste 
farra de província. Um “crachat” de cidadezinha 
provinciana. Evoca-se a praça da Concórdia (que 
é uma coisa completamente diferente! Dignidade, 
grandeza, nobreza) e propõe-se uma feira 
“modernizante” de subúrbio. (LE CORBUSIER, 
1930) 73 

A partir desta postura em relação à proposta de 

Agache, Corbusier ainda, em outra carta a Paulo Prado, 

comentando as colocações de Monteiro de Carvalho sobre 

o plano do Rio de Janeiro, ironiza a equipe responsável pelo 

projeto urbano do Rio de Janeiro e as propostas de cidades-

jardins para as habitações.  

Recebi uma simpática carta de Monteiro de 
Carvalho (...) que diz: “no Rio, os revolucionários 
não são de forma alguma mais avançados que os 
outros em matéria de “modernismo”. O prefeito 
encarregou uma comissão composta de 
arquitetos, engenheiros e também de um médico 
(grande amigo da arquitetura tradicionalista) (...) 
para estudar o plano Agache. No momento o que 
se sabe é que ele foi aprovado na maior parte das 
coisas, sobretudo no que concerne à Esplanada 
do Castelo. Em todo caso, o que está feito ficará e 
o resto ‘ad calendas graecas’. (...) Eles querem 
construir cidades-jardins...”  

Então, cidades-jardins para encompridar mais 
ainda o Rio! Estou mergulhado nos estudos da 
Ville Radieuse com a solução deslumbrante para a 
casa proletária; solução nova, verdadeira, 
brilhante, que traz a felicidade e o dinheiro. Ao 
invés de desperdiçar terreno com 250 habitantes 
por hectare, coloco 1000. (LE CORBUSIER, 
1931)74 

Assim como Flávio de Carvalho, Corbusier 

questionava a estética tradicional e acadêmica proposta 

para as intervenções do Rio de Janeiro porque não havia 

preocupação com as questões locais. Era a aplicação de um 

modelo francês, baseado nas intervenções de Haussmann 
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em Paris.  

Outro texto em que Flávio de Carvalho sobre a 

postura de Agache, ainda na década de 1930, discute as 

intervenções nas áreas verdes da cidade do Rio de Janeiro. 

No texto intitulado Como o engenheiro Flávio de Carvalho 

encara o gesto do prefeito Pedro Ernesto, mandando plantar 

café nas praças públicas (07/02/1933), Flávio inicia com uma 

questão que deixa explícito o desenvolvimento do texto: Por 

que continuar a copiar estupidamente os jardins europeus? 

A partir dessa colocação, fica claro a sua defesa da 

utilização da flora brasileira no paisagismo, questão 

justificada ao longo do texto, inclusive tornando a criticar a 

postura de Agache no Rio de Janeiro de importar o modo de 

pensar a paisagem. 

Possuímos uma flora nossa, de uma abundancia 
e uma virilidade únicas, cheia de valor tropical, 
extremamente exótica e variada em forma e cor, 
e, no entanto, nos submetemos à humilhação 
cretina e perfeitamente dispensável de ter os 
nossos jardins do Rio literalmente estragados 
pelo Sr. Agache.Esse senhor não somente não 
compreendeu a abundância da nossa flora, mas 
quis implantar em nosso meio as noções 
oriundas de uma Europa decadente. Os seus 
jardins têm o aspecto e o perfume de “boudoirs” 
de degeneradas.  São incapazes de agüentar o 
sol da Guanabara. (...) O sol da Guanabara 
estorricou os arbustos redondinhos e bem 
rococós do Sr. Agache. (CARVALHO, de F. 1933)  

A partir destas colocações, onde compara as plantas 

brasileiras com as européias, que não são capazes de 

suportar o nosso calor, Flávio de Carvalho compara a própria 

decadência da Europa, derrubada pelos homens atuais, 

sufocando os homens trabalhadores, um continente 

retrógrado. Questiona a Europa e o seu papel cultural como 

“importadora de costumes e idéias” a partir da mesma visão 

desenvolvida no texto A cidade do homem nu. Sempre 

reforçando sua postura em oposição à importação de uma 

cultura européia anacrônica com as questões modernas e 

sem lógica como implantadas em um país de clima e cultura 
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75 CARVALHO, F. de.  São Paulo: a 
metrópole de amanhã. Diário da Noite, 
São Paulo, 06/06/1930. 
 
 
 
 

32 - Esquema teórico para a cidade 
de São Paulo – Plano de Avenidas de 
Prestes Maia – 1930.  
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 122. 
 
 

tão diversos. 

Dando continuidade à crítica em relação à postura de 

Agache e enfatizando a oposição à importação de suas 

idéias “afrancesadas”, Flávio de Carvalho defende a idéia do 

nacional e do tropical, que deveria estar presente em 

diferentes reflexos da sociedade brasileira, assim conclui: 

O gesto do prefeito Pedro Ernesto, mandando 
plantar café nos jardins, é o primeiro passo para 
essa nova compreensão. Por que só café? Porque 
não, banana, amendoim, milho, amoreiras, 
legumes e toda a gama de uma vegetação 
abundantemente exótica, que encontramos em 
nossas matas? Temos recursos que fariam inveja a 
qualquer país e, no entanto, vivemos importando 
o que há de mais decadente e obsoleto. 
(CARVALHO, de F. 1933) 

Flávio de Carvalho, em 1927, já havia apresentado a 

preocupação com o plantio de espécies tropicais em sua 

proposta para o Palácio do Governo. 

Outra colocação sobre intervenções numa cidade 

brasileira criticada por Flávio de Carvalho é o Plano de 

Avenidas de Francisco Prestes Maia para São Paulo, no 

texto São Paulo: a metrópole de amanhã (06/06/1930). 75 O 

Plano de Avenidas foi elaborado pelo engenheiro Francisco 

Prestes Maia, na época, engenheiro da Secretaria de Obras 

e Viação da Prefeitura de São Paulo, mais tarde, prefeito. 

Nesse período, São Paulo já apresentava um milhão 

de habitantes. Parte da população já morava em alguns 

arranha-céus da cidade. Os bondes, agora com maior 

demanda populacional, deixam de ser interesse da Light e 

aos poucos deixam de fazer parte dos planejamentos 

urbanos.  

Segundo Somekh (1997), várias medidas do Plano de 

Avenidas transformam a imagem da cidade como: o 

zoneamento sistemático, a implantação do novo Viaduto do 

Chá, medidas nos serviços de gás, telefone e pavimentação 

de ruas. Essas medidas, ainda segundo a autora Somekh, 

apresentam uma influência do urbanista francês Eugène 
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33 – Plano de Avenidas com a 
determinação de alturas idealizada 
por Prestes Maia, 1930. 
Fonte: SOMEKH, 1997, p. 79. 
 

34 – Esquema teórico de São Paulo, 
segundo Prestes Maia, formado 
pelas radiais e perimetrais. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 160. 
 
 
76 Trecho reproduzido em LEME, M. 
Cristina da Silva. 2005. 
 
 

35 – Plano de Avenidas de Prestes 
Maia. Seção proposta à nova 
Avenida Timbiras, com previsão para 
o metropolitano.  
Fonte: TOLEDO, 1996, p.146. 
 
 

Hénard, que propõe para a planificação de Paris uma série 

de questões ligadas à circulação.  

A partir da circulação como reestruturação urbana, o 

que se destaca desse plano de Prestes Maia é o projeto de 

um sistema radial perimetral, propondo um sistema de 

transporte em superfície.  

A primeira via perimetral envolveria a área central, o 

perímetro de irradiação. Desse circuito, são traçadas as 

radiais. Segundo Leme (2005), a segunda via circular era 

traçada aproveitando o leito da Avenida Paulista e Angélica, 

e também utilizaria as vias férreas, que seriam deslocadas 

para a margem do rio Tietê. E a terceira perimetral seria o 

circuito de parkways. – uma orientação americana, moderna 

e feliz, a de ligar entre si os parques de uma cidade por meio 

de avenidas amplas que conservem alguns caracteres que 

lembramos parques, tais como arborização, ajardinamento, 

casas afastadas. (MAIA, 1930, p. 122) 76 

Flávio de Carvalho concorda com a preocupação do 

Plano de Prestes Maia ter como ponto principal de 

intervenção a circulação, pois o homem vive em movimento 

constante, e para que a sua ação na vida tenha um 

rendimento desejável ele precisa se locomover com rapidez 

e conforto. Porém, o plano apresentado é de pouca duração, 

segundo Flávio, não suportará o surto de vida de um futuro 

próximo. Para ele, há a necessidade de separação dos 

diferentes tipos de tráfego, preocupando-se com o 

escoamento de outros tipos de transporte, não apenas com 

o carro, mas também com os transportes elétricos, inclusive 

os trens intermunicipais que cruzariam a cidade. Senão, um 

atrapalha o funcionamento do outro e causando acidentes 

indesejáveis, perturbando o funcionamento da cidade.  

Prestes Maia, ao elaborar o Plano de Avenidas, 

preocupou-se principalmente com o escoamento do trânsito 

de automóveis, deixando de propor outros tipos de 

circulação. Desta forma, segundo Nestor Goulart Reis Filho 
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36 – Perspectiva da nova 
configuração da Avenida Timbiras. 
Plano Prestes Maia. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 148. 
 
 

37 – Características neoclássicas e 
valorização do arranha-céu ao 
fundo. Vale do Anhangabaú – 
projeto para o viaduto do Chá e o 
eixo para o Paço Municipal, Prestes 
Maia, 1930. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 180-181. 
 

38 – Proposta para o Paço 
Municipal. Prestes Maia. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 183. 

(1994), para resolver o problema do sistema viário através de 

passagens de nível, avenidas e viadutos, houve o 

desaparecimento ou degradação de diversos parques 

públicos da cidade como: o Anhangabaú, o D. Pedro II e o 

Trianon. Em nome do progresso, houve o abandono dos 

espaços públicos verdes e parques que faziam parte da 

vivência da cidade e da qualidade dos percursos de 

pedestres, que ficaram sem nenhum planejamento de 

circulação, totalmente limitados pelas avenidas de fluxo 

rápido e intenso.  

Essas conseqüências reforçam as colocações sobre 

a separação destas circulações. Flávio de Carvalho propõe 

uma separação em níveis para não prejudicar a paisagem da 

cidade e nem os parques, da seguinte forma: 

Uma cidade eficiente necessita de uma 
locomoção rápida. E para obter grandes 
velocidades, com carros elétricos, será 
necessário reservar a via do rés-do-chão 
somente para esses carros, colocando os autos e 
os pedestres numa outra via em cima. Outra via 
deverá ser engatada nos prédios, o que exige 
uma legislação especial providenciando quanto 
à resistência e altura dos engates. 

Será necessário criar novas leis. O rés-do-chão 
da cidade pertenceria todo à municipalidade, 
seria completamente aberto e os carros elétricos 
transitariam quase sem impedimento entre os 
apoios dos prédios, cortando o mais possível em 
linhas retas, aumentando consideravelmente a 
velocidade, tornando maior a eficiência da vida e 
a conseqüente felicidade do homem.  

Essa relação entre o edifício e as vias de circulação 

permite uma aproximação com algumas idéias apresentadas 

por Le Corbusier e, seu livro Urbanismo, ao discutir os 

arranha-céus localizados no centro da cidade com o térreo, 

livre para circulação, relacionando o espaço da cidade com a 

verticalidade dos edifícios. 

[A partir de uma descrição da planta de um dos 
arranha-céus o] O espaço é inteiramente livre, 
ocupado, contudo por numerosos pilares de aço 
que de alto a baixo, por 220 metros, sustentam 
os 60 pavimentos. Apenas os vestíbulos dos 
elevadores e escadas são fechados. Em cada 
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77 Le Corbusier. Urbanismo. 2º ed. 
Martins Fontes: São Paulo, 2000, p. 
178. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 – Proposta de reurbanização do 
Pátio do Colégio em direção a Praça 
da Sé. Plano Prestes Maia. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 156-157. 
 
 
 

40 – Projeto para o túnel que unia 
a Avenida São João à Rua 25 de 
março, estudo da Companhia 
Construtora Nacional. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 126. 

setor, entre as alas do arranha-céu, as garagens-
abrigos para o estacionamento dos carros. A 
circulação é giratória.(Le Corbusier, 2000) 77 

Flávio de Carvalho, além da preocupação com a 

separação das diferentes circulações, preocupa-se muito 

com os espaços de lazer e o pedestre na cidade, 

preocupando-se também com a formação da paisagem da 

cidade.  

Vimos nos projetos inúmeros jardins alinhados, 
estátuas e monumentos colocados no mesmo 
eixo, efeitos de paisagens e perspectivas num só 
alinhamento. De que nos servirão estas 
paisagens e estes alinhamentos numa cidade 
intransitável? O plano apresentado é de pouca 
duração, não agüentará o surto da vida de 
amanhã. 

A idéia de um centro principal, proporcionando 

distâncias equivalentes a partir de diversos pontos da 

cidade, colocada na cidade do homem nu, é um ponto 

constante em alguns desses textos em que Flávio discute a 

concepção de uma cidade coerente com os novos tempos e 

a as exigências de uma vida moderna e eficiente. Mas, aqui, 

ele elabora um pouco mais essa questão, inserindo no 

contexto da cidade existente, e não apenas idealizada.  

No centro serão situadas as grandes estações 
subterrâneas, que distribuirão os seus trens para 
o interior. No centro estarão situados todos os 
divertimentos, grandes restaurantes para 
alimentar o povo. Prédios imensos acomodariam 
todas as atividades ferroviárias urbanas e 
suburbanas. E em cima deste centro gigantesco 
seria colocado o grande aeródromo central, a 
uns cento e tantos metros de altura. À medida 
do necessário, seriam levantados outros centros, 
em pontos convenientes do perímetro. 

Flávio de Carvalho questiona a preservação de 

edifícios, colocados como uma preocupação do Plano de 

Prestes Maia. Para Flávio, estes edifícios terão que sofrer 

algum dia com o processo de desenvolvimento da cidade e 

serão substituídos, não havendo necessidade de ficar tão 

preocupado com a sua conservação. 

Vi nos projetos, uma certa preocupação, um 
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41 – Tramway da Cantareira. 
Passagem superior de linha elevada. 
Projeto de Prestes Maia. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 225. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 – Projeto de Prestes Maia para 
a margem do Rio Tietê. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 228. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

certo desejo de conservar a aparência 
arquitetônica de edifícios já construídos e 
prolongá-la m outros edifícios vizinhos. Creio ser 
esta preocupação um tanto exagerada, e  
injustificável, considerando que os edifícios já 
construídos terão uma duração de 30 a 40 anos, 
e serão, por força da necessidade provocada 
pelo progresso, substituídos por outros edifícios. 

A cidade de amanhã será um imenso motor. 
Precisamos nos preparar para encarar o 
problema de maneira lógica, sob pena de 
parecermos asfixiados pela seleção natural do 
mais forte e do mais eficiente. 

A concepção de seleção natural, desenvolvida por 

Darwin é presente nas discussões de evolução e progresso 

da cidade e do novo homem moderno de Flávio de Carvalho, 

a partir da importância da ciência e da tecnologia aplicada 

ao desenvolvimento do progresso, incluindo o termo do 

motor, máquina.  

 Flávio de Carvalho questiona o plano de Prestes 

Maia sob três aspectos: a não-separação dos tipos de 

tráfego; a falta de elaboração do centro distribuidor a partir 

da circulação subterrânea; e a ausência de relação entre a 

circulação de pedestres com os parques e áreas verdes da 

cidade.  

Preocupando-se com os sistemas de transportes e 

circulação na cidade, Flávio de Carvalho também apresenta 

uma preocupação com a integração dos diferentes 

sistemas, capazes de integrar o país inteiro, em uma 

declaração ao Diário da Noite em 1931, intitulado Como 

solucionar-se no Brasil, o problema dos transportes? 

(19/10/1931). Essa declaração apresenta uma série de 

comentários a partir do Plano de Nelson de Rezende sobre a 

combinação entre as estradas de ferro e as estradas de 

rodagem.  

Em sua declaração, Flávio de Carvalho mostra sua 

preocupação com a idéia de nacionalidade e de união 

nacional, possibilitando que todas as diferentes regiões do 

país tivessem a oportunidade de evoluir e progredir. Esta 
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78 Como solucionar-se no Brasil, o 
problema dos transportes. Diário 
Nacional, São Paulo, 19/10/1931. 
 

relação entre as diferentes regiões também permitiria um 

maior conhecimento da cultura brasileira, além de 

proporcionar uma missão civilizadora. O país ainda se 

apresentava com a população muito espalhada, com pouca 

comunicação. O conhecimento sobre o próprio país era 

escasso.  

A estrada de rodagem se impõe como via 
pioneira porque pode ser de custo inicial baixo, 
exige pouco material rodante e pequena 
manutenção. É, portanto, apropriada a sua missão 
civilizadora oriunda das tentativas da curiosidade 
do homem. (CARVALHO, 1931) 78 

 
 
 
 
 

2.5________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

questões recorrentes sobre 
arquitetura 

A discussão dos textos de Flávio de Carvalho permite 

uma nova leitura de seus projetos arquitetônicos, assim 

como também, permite uma compreensão de suas 

interlocuções com outros pensamentos modernos europeus 

e brasileiros. Conclui-se que a discussão sobre a sua  

concepção de arquitetura moderna se torna muito 

importante para o aprofundamento dessas questões. 

Finalizando este capítulo, uma seleção de textos discutindo 

a arquitetura moderna desenvolvida por Flávio de Carvalho e 

por outros arquitetos do período, amplia algumas 

perspectivas sobre sua arquitetura que serão desenvolvidas 

no próximo capítulo. 

A maioria desses textos em que Flávio de Carvalho 

apresenta questões sobre projetos arquitetônicos são 

apresentações, descrições ou defesas de seus próprios 

projetos, como: Palácio do Governo (1927), a casa de Ottoni 

Rezende, a sede da Fazenda Capuava e as casas da 
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79 CARVALHO, Flávio de. O Palácio 
do Governo: a propósito do ante-
projeto “Efficácia”. Diário Nacional, São 
Paulo, 07 de fevereiro de 1928. 
 
80 ANDRADE, Mário de. Arquitetura 
Moderna I. Diário Nacional, São Paulo, 
02/02/1928. ANDRADE, Mário de. 
Arquitetura Moderna II. Diário Nacional, 
São Paulo, 03/02/1928. ANDRADE, 
Mário de. Arquitetura Moderna III. Diário 
Nacional, São Paulo, 04/02/1928. 
 
81 A partir do pseudônimo URBANO, 
Guilherme de Almeida assinava uma 
coluna “Pela Cidade” no Diário 
Nacional. Os textos que discutiram o 
concurso para o Palácio do Governo de 
1928 foram: URBANO. O futuro palácio. 
I - Oportunidade. Diário Nacional, São 
Paulo, 01/02/1928. URBANO. O futuro 
palácio. II - Classificação. Diário 
Nacional, São Paulo, 02/02/1928. 
URBANO. O futuro palácio. III - Os 
inoportunos. Diário Nacional, São Paulo, 
03/02/1928. URBANO. O futuro 
palácio. IV – Outros luíses. Diário 
Nacional, São Paulo, 04/02/1928. 
URBANO. O futuro palácio. V - Os 
coloniais. Diário Nacional, São Paulo, 
07/02/1928. URBANO. O futuro 
palácio. VI - Modernismo. Diário 
Nacional, São Paulo, 08/02/1928. 
URBANO. O futuro palácio. VII - 
Conclusão. Diário Nacional, São Paulo, 
09/02/1928. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 “Eficácia” é o pseudônimo utilizado 
por Flávio de Carvalho para participar 
de seus primeiros concursos para 
projetos e anteprojetos arquitetônicos em 
São Paulo, principalmente entre 1927 e 
1928. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alameda Lorena.  

Uma das primeiras e mais conhecidas publicações 

de Flávio de Carvalho sobre arquitetura tratam de sua defesa 

de seu projeto para O Palácio do Governo 79, em 1928, 

diante de questões apresentadas por Mário de Andrade 80 e 

Guilherme de Almeida. 81 

Mário de Andrade critica todos os outros projetos 

apresentados para este concurso que foram expostos no 

salão principal do Teatro Municipal para a visitação de toda 

a cidade de São Paulo. Uma de suas críticas mais diretas é a 

proposta de anulação do concurso destes anteprojetos, que 

não passavam, segundo ele, de imitações, com usos 

diversos e elementos decorativos, sem nenhuma 

criatividade.  

No meio, porém, de todos esses projetos 
monótonos e colegiais, tem um que berra 
estridente, chamando a atenção de todos só para 
ele. Diante dele tem sempre um poder de 
pessoas na gargalhada. Algumas roxinhas de 
indignação. É o projeto modernista apresentado 
por um engenheiro que se oculta sob o 
pseudônimo de Eficácia. (ANDRADE, M., 
02/02/1928) 

Ao longo deste artigo, Mário de Andrade constata a 

falta de um público “modernista”, mesmo uma postura 

modernista de intelectuais e artistas que estava restrita no 

campo da literatura no Brasil. Assim, apresenta-se 

convencido de que este projeto jamais será executado, por 

não ter sido aceito. Não há público para estas questões 

trazidas nesta arquitetura.  

Nos outros dois textos em que Mário de Andrade 

discute o concurso para o Palácio do Governo de São Paulo, 

o assunto predominante é o projeto “Eficácia” 82. Além de 

elogiar a atitude do projeto e sua postura teórica, ele faz 

algumas considerações sobre o partido arquitetônico 

apresentado pelo engenheiro-arquiteto. O principal foco das 

críticas de Mário de Andrade foi a simetria do projeto, como 
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ele afirma: 

Acho o projeto excelente embora lhe faça várias 
restrições. É moderno e demonstra no autor uma 
intenção clara de criar, de fugir da imitação 
tradicional. Tem uma disposição bastante lógica 
de volumes, embora analítica e simplista por 
demais. Acho mesmo que disso provém a maior 
objeção que se pode fazer ao projeto sob o ponto 
de vista estético. Percebe-se nele uma 
simplificação, antes, preguiça de criação que deu 
numa simetria um pouco banal e, sobretudo, rija 
demais. (ANDRADE, Mário de. 03/02/1928) 

Para desenvolver a questão da simetria, Mário de 

Andrade apresenta todo o seu conhecimento da arquitetura 

moderna européia, citando Le Corbusier, Mallet-Stevens e 

outros. Outro ponto crítico, segundo Mário, é a presença da 

engenharia sobre a arquitetura, além da necessidade de 

criar funções diversas para as saletas que surgiram com a 

rigorosa simetria do projeto, criticando ou mesmo entendo 

como uma ironia do engenheiro-arquiteto a presença de 

tanto arsenal bélico no projeto.  

Os modernos, Borissavlievitch, e mesmo os 
modernistas, Mallet-Stevens, Le Corbusier, Poelzig 
e uma infinidade de outros, mesmo botando a 
engenharia em primeiro plano, jamais 
imaginariam negar a existência duma arquitetura 
estética (...). (ANDRADE, Mário de. 04/02/1928) 

A partir destas considerações sobre a relação com os 

modernos, Mário define o aspecto do projeto em relação a 

sua postura teórica: 

É incontestável que o anteprojeto apresentado por 
Eficácia possua uma linha de nobreza rara e 
perfeita monumentalidade. O aspecto dele, 
ascendente para o centro quando visto do solo 
possui uma graça de morro extremamente forte e 
primitiva. Mas o edifício não é apenas primitivo, 
caráter que não é nem pejorativo nem qualidade, 
ele é também primário. Quero falar, é teórico por 
demais e por isso mais uma propaganda da 
tendência que uma pura criação lírica. 
(ANDRADE, Mário de. 04/02/1928) 

Na verdade, podemos observar diversas questões na 

obra de Flávio de Carvalho com um caráter propagandista de 

um movimento ou mesmo de suas próprias convicções 
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modernas. Importante é compreender como é possível 

estabelecer diversas relações das questões colocadas por 

Flávio de Carvalho e as discussões urbanísticas e 

arquitetônicas inglesas, assim como também as 

publicações de Le Corbusier.  

Algumas observações de Mário de Andrade, como 

transcritas abaixo, reforçam algumas preocupações que 

aparecem com grande recorrência nos textos de Flávio de 

Carvalho. Entre essas questões aparecem suas observações 

na arquitetura de Flávio de Carvalho sobre a aversão à 

arquitetura tradicional e a possibilidade de nos tornarmos 

uma sociedade nova, formada de diversas origens, que 

poderia se libertar da influência da cultura européia, mesmo 

sobre a preocupação em apresentar certo primitivismo 

brasileiro na arquitetura, ao vincular-se a Antropofagia.  

É nobre e monumental, dá a impressão de força 
consciente, não tem peso. Não tem nenhum 
arrebique rastacuera. E se a gente recorda a 
simplicidade pura e acolhedora dos casarões 
tradicionais do Brasil, com chefe que mandava de 
verdade (...) põe reparo que no fundo uma 
novidade como o projeto Eficácia é muito mais 
tradicional, muito mais brasileiro que qualquer 
arrebique decorativo de barroco, janelas de 
rotulas e beirais. E aqueles que acham que o 
Brasil é um país audaz, ainda serão obrigados a 
constatar que o anteprojeto de Eficácia é 
parcologicamente tradicional porque audacioso. 
Numa terra nova que nem a da gente, feita de 
homens de todas as raças deste mundo, onde os 
homens como as suas famílias e a própria 
unidade política não vive de tradição mas de 
aventura, ficava bem ficava lindo, comovente e 
expressivo que São Paulo desse o primeiro passo 
para aceitar uma forma de arquitetura racional, 
acomodada como a vida presente e internacional. 
(ANDRADE, Mário de. 04/02/1928) 

Mário de Andrade conclui esta série de artigos 

chamando a atenção sobre a possibilidade desta terra nova, 

São Paulo, onde poderia se pensar a partir do futuro.  

Guilherme de Almeida já apresenta uma outra 

perspectiva sobre os anteprojetos, classificando-os a partir 

de seus “estilos” e, posteriormente, chamando atenção para 
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mais um projeto, além de Eficácia, um projeto neocolonial – 

Non nova, sed nove. Ele observa apenas as questões de 

atualidade no projeto Eficácia, diferente de Mário que 

entendia esta falta de “tradição” no estilo uma forma de 

pensar a arquitetura brasileira. Segundo Almeida, o caráter 

nacional era presente no outro projeto, sob o pseudônimo 

Non nova, sed nove. Desta forma, ele compara ambos os 

projetos, em seu artigo conclusivo sobre o assunto dos 

anteprojetos: 

O futuro edifício, para ser oportuno, terá, ou um 
caráter nacional, ou um caráter atual. Ora, caráter 
nacional aceitável, só um deles apresenta: o 
projeto assinado “Non nova, sed nove”. Caráter 
moderno, só um também o possui: o assinado 
“Eficácia”. Assim, a ser resolvida a questão da 
primeira concorrência, penso que a comissão 
julgadora terá que escolher qualquer destes dois. 
(...) E, dentre os onze apresentados, só estes, sem 
erro visceral, são susceptíveis de ser aproveitados. 
Só eles têm defeitos remediáveis, doenças 
curáveis. (URBANO, 09/02/1928) 

Quanto à análise do projeto Eficácia, Guilherme de 

Almeida também destaca pontos diferentes de Mário de 

Andrade que também são preocupações presentes nos 

textos de Flávio de Carvalho. Dentre essas questões estão: 

a preocupação com estética moderna que reflete a sua 

época, pensando na máquina e na indústria; a higiene; o 

conforto e, principalmente, a eficácia.  

Outra questão abordada sobre o projeto Eficácia, que 

também está presente nas discussões dos textos de Flávio 

de Carvalho, é a proposta de plantas nativas e nacionais 

para a elaboração da paisagem no projeto em suas 

“florestas suspensas”, segundo Almeida (1928). 

Refletindo sobre todas estas perspectivas colocadas, 

principalmente as críticas de Mário de Andrade, Flávio de 

Carvalho escreve respondendo a algumas colocações em 

seu artigo O Palácio do Governo: a propósito do anteprojeto 

“Eficácia”, publicado também no Diário Nacional 

(07/02/1928). A principal temática, assim como Mário de 
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Andrade, é a respeito da simetria. Flávio admite gostar da 

simetria por apresentar equilíbrio, mas estas questões não 

eram presentes apenas nas formas. É possível obter-se 

equilíbrio com simetria desde que houvesse uma relação de 

equilíbrio. Outra justificativa para a simetria era o edital, que 

exigia um salão para muitas pessoas dançarem, para isto, 

ele desenhou dois salões, e isso forçou a simetria do 

edifício. Assim, ele apresenta a questão da distribuição dos 

cômodos: 

Estabelecida esta simetria, junto à necessidade de 
colocar a casa administrativa e casa militar no 
primeiro plano, temos, portanto um critério 
determinado a seguir: distribuir os cômodos 
eficientemente, em duas alas simétricas, que se 
elevam em todo o percurso vertical do prédio. As 
casas civil e militar são colocadas no rez do chão, 
porque são estas de necessidade imediata e sem 
dúvida de grande e constante movimento. 
(CARVALHO, F.de. 07/02/1928) 

A partir desta colocação dos cômodos, utiliza-se da 

questão da circulação e da forma racional eficiente de 

elaborar a distribuição dos cômodos para justificar a simetria 

também. Este raciocínio da eficiência e da forma de pensar 

o edifício a partir de suas necessidades também justifica a 

forma fracionada, questionada por Mário de Andrade.  

O fracionamento analítico dos volumes foi 
determinado pela necessidade deste 
fracionamento. Esta necessidade não é outra 
coisa senão a divergência dos destinos dados aos 
vários andares, daí o contraste de andar para 
andar, cada andar possui a sua analise própria e 
podemos dizer que um andar dizer que um andar 
é sempre função indireta do outro, tendo em 
comum, apenas as artérias de comunicação. 
(CARVALHO, F.de. 07/02/1928) 

Mesmo justificando a resolução do projeto pela 

forma racional do funcionamento, ele argumenta algumas 

falhas com o edital, que segundo ele, restringia demais o 

projeto, repetindo a questão do salão.  

Em relação à vegetação – plantação de tipos nativos 

brasileiros -, ao mural com temas brasileiros, ao conforto e 
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83 Palestra de Flávio de Carvalho aos 
alunos da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP/São Paulo, por 
volta de 1965, reproduzida por Eduardo 
Kneese de Melo, publicado na Folha de 
São Paulo em 27 de julho de 1975, 
com o título Flávio, por ele mesmo I, 
devido a organização do texto em nove 
partes, publicados separadamente pelo 
mesmo jornal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

higiene, mesmo sobre a arquitetura moderna, não são 

assuntos colocados por Flávio de Carvalho ainda que para 

argumentar sobre o projeto. Ele apenas procura argumentar 

sobre a necessidade da simetria e das fortificações.  

O fato do edifício possuir uma base de aviação e 
de defesa não implica que foi construído com a 
preocupação do “transformismo”. Não haverá 
mudança nenhuma na anatomia do edifício, caso 
ele tenha que se defender. Continuará a ser o que 
é. Só poderia mudar de forma na hipótese de ser 
atacado do exterior, por exemplo, por um forte 
bombardeio...Daí teríamos o desmantelamento. 
Notamos que a base de aviação e defesa tem sua 
razão de existir. (CARVALHO, F.de. 07/02/1928) 

Podemos dizer que esta preocupação de Flávio de 

Carvalho sobre a fortificação do poder do Estado seria uma 

relação com o Estado forte e representativo da “Cidade do 

Homem nu” capaz de representar toda a sociedade e 

administrar todos os seus bens. Em uma palestra a alunos 

da FAU, por volta de 1965, Flávio de Carvalho retoma o 

assunto argumentando sobre a arquitetura e sobre a 

questão das fortificações: 

Em 1927, apoiando-me nesse sentimento de 
revolta antigo, eu projetei a primeira manifestação 
de arquitetura moderna no Brasil, o palácio do 
governo do Estado de São Paulo. O projeto era 
para agasalhar o governo do Estado e protegê-lo 
contra a eventualidade de queda do poder. 
Porque nessa época o poder era tomado quando 
o Palácio do Governo caia. De maneira que se o 
Palácio do Governo não caísse, então o governo 
continuava em pé. Eu projetei o Palácio do 
Governo, que era, em grande parte uma fortaleza, 
armado com metralhadoras, local para canhões e 
catapultas e coisas assim, campos de descida de 
helicópteros. (CARVALHO, F. de, 1957) 83 

Outras questões sobre arquitetura são colocadas por 

Flávio de Carvalho ao apresentar nesta palestra o seu 

percurso entre 1923 e 1927, publicados neste primeiro 

artigo pela Folha de São Paulo. Ele apresenta os seus 

problemas como engenheiro-calculista, e os arquitetos se 

preocupavam apenas com a decoração, não com a relação 

da forma com a estrutura que estava sendo construída. E 
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84 Segundo SOUZA (2004, p. 19) 
que apresenta discussões de arquitetura 
e urbanismo deste período através dos 
artigos de jornal. 
 
 
 

35 – Fachada do anteprojeto 
“Gonçalves Ledo”, publicado junto 
com a declaração de Flávio de 
Carvalho. 
Fonte: Diário da Noite, 19/02/1929. 
 
 
 

para argumentar sobre esta questão, apresenta as questões 

colocadas por Le Corbusier: 

Nesta época aparecia no mundo Le Corbusier. Le 
Corbusier apareceu com seu primeiro livro sobre 
urbanismo. Era um livro teórico. Começava a 
aparecer na França e a ter repercussão mundial. 
Foi mais ou menos em 1925 ou 1926. E eu me vi 
vivamente impressionado pelas idéias teóricas de 
Le Corbusier que dizia que a casa era uma 
máquina de habitar. Apesar de ter sido um 
treinamento artístico na escola de Belas Artes que 
era em alto grau emotivo, me parecia que Le 
Corbusier tinha razão ou quase totalmente razão 
em dizer que a casa era efetivamente uma 
máquina de habitar. A minha revolta começou aí. 
(CARVALHO, F. de, 1957) 

A partir dessas considerações, Flávio de Carvalho 

justifica a sua atuação no projeto para o Palácio do 

Congresso (1927), quer dizer, a sua postura, pois na 

verdade, não apresenta questões sobre a arquitetura lisa e 

com vidros, conforme apresentará em outros artigos sobre a 

arquitetura modernista. 

Flávio de Carvalho apresenta, em 1929, uma crítica a 

um dos projetos para o concurso do Palácio do Congresso, 

aproveitando que sua participação com o projeto “Eficácia” 

deixava sua identidade preservada. O projeto discutido foi o 

intitulado Gonçalves Ledo, pseudônimo de José Maria da 

Silva Neves, classificado em terceiro lugar 84. Enquanto que 

Flávio de Carvalho teve o projeto desclassificado. O texto O 

futuro Palácio do congresso, segundo o anteprojeto 

Gonçalves Ledo (19/02/1929) critica a arquitetura tradicional, 

sem eficiência e sem preocupação com a racionalidade em 

seu desenvolvimento – sacrificada pela “estética” elaborada 

pelo seu arquiteto.  

Questões projetuais de iluminação e de ventilação 

são pontos elogiados no texto por Flávio de Carvalho, 

porém, critica a diferença que faz da população e dos 

políticos. Também critica mais enfaticamente a utilização de 

decorações e ornamentos.  

Vejo, porém, que o arquiteto sacrificou a lógica 
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por uma suposta idéia de beleza, colocando as 
galerias para o público, bem altas, prejudicando 
a acústica e a visão somente para colocar altas e 
compridas colunas como se a idéia do belo, ali, 
estivesse alguma coisa que ver com o 
comprimento das colunas. Reparei com 
desprazer que a entrada para o público é 
separada e de caráter inferior, quando as vezes 
acontece que entre o público se encontram 
pessoas quase tão ilustres ou mais notáveis que 
os próprios deputados e senadores. 
(CARVALHO, 1929) 

O interessante desse trecho é que a distinção da 

entrada do público e dos políticos não é criticada por uma 

idéia de igualdade entre todos, como Flávio desenvolve 

melhor no texto posteriormente escrito no mesmo ano, 

intitulado A cidade do homem nu, em que todos os homens 

teriam a mesma importância e viveriam em igualdade. Flávio 

de Carvalho, no presente texto, se preocupa com a 

importância de outras figuras que fazem parte do público 

em geral. Ou seja, reforça a distinção ao invés de realmente 

se preocupar com questões de igualdade, desenvolvidas 

posteriormente. 

Em relação às análises das formas do projeto Flávio 

de Carvalho chama a atenção para uma planta razoável, mas 

a forma de elaborar o volume e as aberturas desrespeita a 

concepção estrutural proposta no projeto, além do 

decorativismo desnecessário e desorganizado, misturando 

diferentes estilos. Mesmo a maneira de pensar a volumetria 

do edifico é decorativismo gratuito ao propor uma torre 

desnecessária e sem função alguma na planta.  

Finalizando o texto, Flávio lamenta o excesso de 

decorativismo do arquiteto, que apresenta um projeto de 

qualidade, porém, estragado. O projeto poderia reforçar a 

preocupação funcional interna para o exterior, ao invés de 

escondê-lo no meio de tantos ornamentos e preocupações 

estilísticas, e desta forma conclui: 

Se todos os elementos externos se reunissem 
para demonstrar as qualidades do prédio, para 
exaltar o seu funcionamento, em vez de 
esconde-lo, teríamos um agrupamento de forças 
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85 Os anteprojetos do Palácio do 
Congresso são cópias de estilos 
antigos. Diário Nacional, São Paulo, 
01/03/1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interessantes e altamente estilizadas. Estilização 
é organização. Apesar, entretanto, de ter o 
arquiteto estragado parcialmente a planta com a 
fachada, o projeto interessa. (CARVALHO, 1929) 

Ainda sobre o mesmo concurso, Flávio de Carvalho 

apresenta um outro artigo questionando a qualidade dos 

projetos concorrentes. Importante destacar, segundo Souza 

(2004, p. 19), que este artigo foi escrito após o 

conhecimento de sua desclassificação do concurso. Neste 

texto, Os anteprojetos do Palácio do Congresso são cópias 

de estilos antigos (01/03/1929), são apresentadas outras 

questões de arquitetura e mais uma vez sua postura anti-

passadista. Mas é interessante reproduzir o trecho onde o 

jornal apresenta a figura de Flávio de Carvalho para o leitor: 

Sobre as plantas apresentadas falamos com o 
conhecido engenheiro Flávio de Carvalho. 
Desejamos ouvi-lo. O Dr. Flávio de Carvalho é 
um dos arquitetos que está na vanguarda dos 
que adotam os novos métodos de construção. 
Percorreu toda a Europa. Residiu longo tempo 
em Londres, em Paris e em Berlim. Foi ele o 
engenheiro-construtor que, no ano findo expôs 
um anteprojeto curiosíssimo para o Palácio do 
Governo, anteprojeto que indignou seriamente 
os paulistas, indo de encontro ao parecer 
preconcebido de muitos no sistema de construir. 
(Diário Nacional, 01/03/1929) 85  

 O curioso desse trecho é a maneira diferente de se 

referir a Flávio de Carvalho tanto como engenheiro como 

arquiteto e engenheiro-construtor. Outro ponto interessante 

é dizer sobre a sua inserção na vanguarda e sobre o novo 

“método” de construir, além de se esperar dele já uma 

postura que ia de encontro com a arquitetura “tradicional” e 

“passadista” que estava sendo desenvolvida em São Paulo. 

 Realmente, conforme as expectativas, esses são os 

principais temas de sua entrevista. Inicialmente justifica a 

questão sobre a arquitetura corresponder ao tempo em que 

está sendo produzida, pensada, elaborada, para 

proporcionar uma satisfação daqueles que irão usufruí-la. 

Assim, sob esta perspectiva, ele comenta sobre os projetos: 
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36 - Casa “modernista” de Gregori 
Warchavchik. São Paulo 1929-1930.  
Fonte: BRUAND, 1997, p. 69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 ANDRADE, Mário de. Exposição 
duma casa modernista (considerações). 
Texto publicado originalmente no Diário 
Nacional, São Paulo, em 05 de abril 
de 1930. Reproduzido em 
http://www.vitruvius.com.br/documento/d
ocumento/asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe um errado conceito da arquitetura. Muita 
gente não vê nela uma expressão de um século, 
uma arte que o homem utiliza, sobretudo, para o 
seu bem estar. (CARVALHO, F. de 01/03/1929) 

Além de fazer estas considerações sobre a 

necessidade de se pensar o espaço adequado para o seu 

tempo, Flávio de Carvalho critica severamente a qualidade 

dos projetos concorrentes, principalmente, pelo seu aspecto 

passadista.  

Quase todos os projetos são cópias de outros 
projetos que por sua vez, são cópias de outros. 
Em todos notei colunas falsas, vigas ocas, dentes 
simbolizando os caibros da estrutura dos telhados 
gregos, linteis, proporcionados rara a resistência 
do material da Grécia antiga, mas não adaptáveis 
ao nosso século da eletricidade e do cimento. Em 
alguns, até, reconheci as características do estilo 
adotado na França no século áureo de Luiz XIV! 
Em pleno século XX, quando em todos os países 
cultos, se pensa em criar, criar... (CARVALHO, F. 
de 01/03/1929) 

O texto A casa modernista Warchavchik  

(08/04/1930), um dos muitos escritos por diversos 

intelectuais sobre a construção da casa modernista do 

arquiteto Gregori Warchavchik, construída na Rua Itápolis, 

bairro do Pacaembu, aberta para exposição com a 

inauguração da casa, em 26 de março de 1930, até 20 de 

abril do mesmo ano. A casa foi toda decorada com móveis 

modernos, tapeçaria, esculturas, pinturas e objetos 

domésticos, nada que remetesse ao antigo.  

Uma das publicações mais conhecidas a respeito da 

casa modernista de Warchavchik é o artigo de Mário de 

Andrade 86 em que ele aponta diversas considerações a 

respeito do projeto e do arquiteto. Uma destas questões é 

que a arquitetura é uma arte livre do individualismo, é 

reflexo do seu tempo. Assim define sobre Warchavchik: 

Nós atualmente ainda estamos falando nas “casas 
do engenheiro Warchavchik”, como falamos na 
casa neogótica do engenheiro Fulano de Tal, 
apenas porque Gregori Warchavchik foi o 
primeiro e é quase o único a construir casas 
modernistas em São Paulo. Mas, que mais três 
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engenheiros principiem construindo casas assim 
aqui e o nome de Warchavchik desaparecerá das 
deles. Ficará sempre honradíssimo em nossa 
história arquitetônica, é claro, mas isso é 
refinamento. Pro mundo e pra nossa sensação, as 
casas de Warchavchik serão apenas casas... de 
ninguém: Arquitetura. (ANDRADE, M.de. 
05/04/1930) 

Esta visão sobre a arquitetura que será um dia, 

generalizada e independe do autor, são questões que Flávio 

de Carvalho e Oswald irão de encontro a Mário. Os dois 

escreveram sobre a casa de Warchavchik depois de Mário, 

mas em outro periódico, o Diário da Noite. Flávio de 

Carvalho, primeiramente, questiona a velha fórmula que 

toda a arquitetura acaba recaindo “Todos fazem, eu faço”. E 

assim, todos os arquitetos que hoje fazem esta arquitetura 

tradicional e passadista passa a reproduzir o que esta sendo 

feito agora, como arquitetura modernista, apenas para 

agradar os clientes burgueses. E se questiona: 

O que será da arquitetura se a velha fórmula 
perdurar, mesmo sob novas bases? (CARVALHO, 
F.de 08/04/1930) 

Para evoluir e não ficar sempre copiando novas 

fórmulas criadas, standardizadas, segundo Flávio de 

Carvalho, era preciso sempre inovar e progredir, e para isto 

é preciso ter uma “energia primitiva”. A velocidade do 

raciocínio e da evolução o homem permitem que ele sempre 

seja capaz de criar, de mudar.  

Flávio de Carvalho compreende o valor e a qualidade 

da casa de Warchavchik, mas preocupa-se com a repetição 

de sua arquitetura como uma velha fórmula, sempre copiada 

e adequada para o gosto burguês.  

Oswald de Andrade (1930) segue o mesmo raciocínio 

de Flávio de Carvalho, porém argumenta que a tentativa de 

cópia nem sempre apresenta a mesma qualidade, a mesma 

poesia, pois a arquitetura apresenta aspectos individuais. 

Oswald critica diretamente as argumentações de Mário, 

como no trecho: 
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87 CARVALHO, Flávio de. A casa 
modernista Warchavchik. Diário da 
Noite, São Paulo, 08/04/1930. 
 
 
 
 

A casa modernista de Warchavchik não se poderá 
nunca perder, como não se perderá Le Corbusier, 
na massa de construção de estilo geométrico, que 
inundará sem dúvida São Paulo, a América, 
Sidney, Jaboticabal e Rouen, dentro de alguns 
anos. Mais dia, menos dia, veremos até o 
atentado comerciante Sr. José Mariano nos dizer – 
“Quero lhe mostrar um cordeirinho cubista!” 
Evidentemente não haverá vantagem para a 
modernidade, pois deve ser por causa de 
Olegário, grande precursor etimológico dessa 
escola. Mário, aí, confunde o valor técnico de 
Warchavchik, que um ou outro bom construtor 
também poderá garantir para as suas 
encomendas – com a personalidade de 
Warchavchik que é para mim de alta poesia. 
(ANDRADE, O. de 07/1930) 

Apesar destas divergências entre os três textos, 

todos defendem a principal qualidade do projeto da casa 

modernista de Warchavchik elogiando-o pela sua 

capacidade de ser atual e de preocupar-se em corresponder 

ao seu tempo. Mário de Andrade, em relação a esta questão 

escreve:  

Ora a arquitetura também possui um destino, que 
não consiste nela ser bonita, mas agasalhar 
suficientemente, não um corpo, mas um ser 
humano, com corpo e também alma. As almas 
florentinas se agasalharam bem na Renascença. 
(...) Pois nós também, se almas atuais, temos que 
agasalhar nossas almas nas casas atuais a que 
chamam de “modernistas”. Tudo mais é 
desagasalho, é desrespeito de si mesmo e só 
serve pra enganar. É o “falso”. (ANDRADE, M.de 
05/04/1930)  

Oswald de Andrade também procura destacar a 

atualidade do projeto de Warchavchik, apresentando-o 

como um “cenário otimista da vida de cada dia neste século 

bendito.” Sobre esse mesmo aspecto, Flávio de Carvalho 

mostra a contradição entre o projeto de Warchavchik, atual, 

e o cenário antiquado construído em São Paulo: 

A casa de Warchavchik representa para são 
Paulo uma mudança; ela é extra-normal em 
relação ao nosso ambiente construído. 
(CARVALHO, F. de. 1930) 87 

Flávio de Carvalho questiona a atuação de 
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Warchavchik, muito discretamente, preocupado com o 

predomínio do interesse burguês, como mais uma 

apropriação e incorporação banalizada de alguma moda 

européia. Como um ciclo eterno de cópias, mesmo que 

rompendo com a tradição. Uma atitude positiva de 

Warchavchik que corria o risco de se tornar tão banalizada 

como outras importações.  

O povo sede, o burguês descobre que pensar 
um pouco não faz mal a ninguém: e se eleva na 
escala da vida. Outros burgueses virão, e o ciclo 
continuará eternamente. (CARVALHO, F. de. 
1930)  

Outro ponto que pode ser discutido sobre esta 

pergunta “Que será da arquitetura se a velha fórmula 

perdurar, mesmo sob novas bases?” de Flávio de Carvalho, 

é saber se essas novas bases seriam novos lugares, dando 

continuidade a idéia de importação banalizada. Criticando a 

assimilação moderna como simples cópia, 

independentemente das questões próprias ao lugar, assim 

como a idéia de nacional. Essas questões de uma 

assimilação da arquitetura moderna a partir de uma postura 

nacional, de compreensão do progresso e da própria 

compreensão do passado nacional, para permitir a evolução 

ficam mais evidentes no trecho: 

A nova humanidade só pode admitir a arte sob 
uma nova fórmula diversa: “Todos fazem, eu não 
faço”. Esta é a fórmula única que permite o 
progresso livre – único processo de se desligar 
da standardização, de abandonar a monotonia 
de repetir sempre, de penetrar num universo 
livre e gloriosamente novo, de fecundar o futuro 
com a energia primitiva. O standard eficiente é 
passageiro e veloz como o raciocínio do 
homem. (CARVALHO, F. de. 1930) 

Flávio de Carvalho também apresenta uma 

preocupação com a possibilidade de estagnação do 

pensamento moderno, que para ele deveria estar em 

constante mudança e evolução. Portanto não deveria cair na 

monotonia, nem na cópia e nem em fórmulas prontas de 

resolução de projetos. 
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88 Como os arquitetos modernistas de 
São Paulo encaram o próximo 
Congresso Pan-americano. Diário da 
Noite, São Paulo, 22/05/1930. 
 
 
 

37 - Residência de Nelson Otoni de 
Rezende, projeto de Flávio de 
Carvalho – quase foi construído em 
São Paulo - 1930.  
Fonte: Diário da Noite, São Paulo, 
22/05/1930. 
 

Em 1930, Flávio de Carvalho apresenta o seu 

primeiro projeto residencial no IV Congresso Pan-americano 

de Arquitetos, no Rio de Janeiro. Nos textos sobre o 

congresso não há citações sobre o projeto da residência de 

Nelson Otoni de Rezende, apresentado pelo engenheiro-

arquiteto, mas ele apresenta o projeto e discute as suas 

concepções de casa em uma declaração para o Diário da 

Noite, intitulada Como os arquitetos modernistas de São 

Paulo encaram o próximo Congresso Pan-americano 

(22/05/1930).  

No início de sua entrevista, dada à imprensa, Flávio 

de Carvalho apresenta a preocupação com a mudança na 

arquitetura, que agora deve se basear no método científico, 

na observação, na experiência e no cálculo. Mais uma vez, 

Flávio de Carvalho destaca sua postura contra a reprodução 

eterna e ilógica do passado. A idéia de seleção natural, de 

Darwin reaparece nas concepções de Flávio de Carvalho ao 

dizer que só o homem que pensa no novo, em novas idéias, 

sem repetir o culto ao passado que irá sobreviver.  

O culto ao passado destrói o raciocínio, faz parte 
de uma máquina de repetir, e, como uma 
maquina, só pode repetir alguns movimentos do 
cérebro de um homem! (CARVALHO, 1930) 88 

Após esses esclarecimentos sobre a sua visão da 

nova possibilidade de desenvolvimento de um novo mundo, 

Flávio de Carvalho apresenta o projeto arquitetônico da 

residência de Nelson Otoni de Rezende, projetado para ser 

construído na esquina da Avenida Anhangabaú com a 

Alameda Franca, em São Paulo. Além de uma descrição do 

programa desenvolvido na residência e de sua 

espacialidade, que será apresentada no próximo capítulo ao 

realizar uma leitura do projeto, Flávio comenta alguns 

princípios arquitetônicos.   

A ausência de detalhes minuciosos evidencia 
mais esta emoção no seu caráter brusco, 
esclarece a teoria de sua existência: caracteriza a 
natureza prismática das formas. Uma espécie de 
volta a idéia primitiva de forma. No exterior os 
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planos são coloridos diversamente, isto 
magnífica a idéia global do edifício. (CARVALHO, 
1930) 

Algumas das questões apresentadas não foram 

muito explícitas, talvez sua postura seja mais literária do que 

formalmente desenvolvida. Mas, ele procura corresponder 

suas concepções verbais em elementos formais. Outro 

ponto que é pertinente destacar é a vasta utilização de 

mobiliário fixo, como sua utilização de móveis de alvenaria, 

proposta em projetos na Europa por arquitetos como Le 

Corbusier. Outra informação importante é a sua utilização de 

concreto armado aparente no interior do edifício. 

Todos os armários serão embutidos, todos os 
sofás e mesas são fixos, e construídos de 
alvenaria e tijolo revestido de argamassa e areia.  

A estrutura será de concreto armado e ficará 
aparente internamente. Os planos diversos da 
estrutura serão coloridos diversamente. As cores 
da estrutura serão escolhidas conforme a 
emoção proveniente do destino do cômodo. 
(CARVALHO, 1930) 

Nesse trecho é interessante entender que Flávio se 

preocupa com o reflexo da planta, da distribuição interna, na 

elaboração das elevações. O espaço externo é reflexo do 

que acontece no espaço interno do projeto.  

Algumas características apresentadas em seu 

desenho e mesmo em seus argumentos refletem mais uma 

aproximação de sua formação na Inglaterra Pós-Primeira 

Guerra Mundial do que a teoria de Le Corbusier. Um dos 

pontos que mais se destaca é a exaltação do cimento e de 

sua tecnologia, suas possibilidades técnicas aplicadas na 

arquitetura, que Unwin e outros arquitetos e engenheiros 

ingleses apresentavam nas construções dos subúrbios-

jardins. Depois da Primeira Guerra Mundial, o tema principal 

discutido na Inglaterra era a “arquitetura doméstica”, 

segundo Zucconi (1982, p.80), e a forma de pensar esta 

arquitetura procurava absorver as novas técnicas de 

construção, com economia, redução das dimensões dos 
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cômodos e principalmente, a racionalização e simplificação 

da distribuição dos cômodos no interior da casa. Esta 

maneira de resolver os novos problemas econômicos e 

racionais da casa para uma sociedade pós-guerra, além de 

se repensar o modo de habitar nos subúrbios-jardins, era 

visto como uma prática do arquiteto e engenheiro inglês 

daquele período.  

Este raciocínio inglês para a arquitetura doméstica 

também incluía, além da racionalização dos cômodos 

internos, a redução dos ornatos e a redução das dimensões, 

provocadas pela elaboração de uma residência mínima, 

excluindo alguns cômodos para a classe operária.  

Flávio de Carvalho apresenta algumas destas 

questões em seu texto sobre esse projeto da casa de 

Nelson Ottoni Rezende, além de outros sobre a casa e a 

arquitetura, principalmente ao argumentar por uma 

arquitetura mais lisa, trabalhar com a composição de formas 

mais puras, utilizar os arcos e projetar com a simetria ou um 

equilíbrio formal, como na arquitetura inglesa deste período. 

Em sua exaltação ao cimento, vemos também na 

formulação de móveis de alvenaria, que além de poder 

remeter aos projetos de Weissenhof (1927) também procura 

destacar a possibilidade técnica e econômica do cimento.  

O discurso racional e moderno em Flávio de Carvalho 

apresenta-se muito mais teorizado do que propriamente 

formalizado em seus projetos, como é colocada a crítica a 

arquitetura inglesa desse período pós-guerra por muitos 

estudiosos. Interessante destacar que Flávio de Carvalho 

utiliza-se das concepções teóricas desenvolvidas por 

Corbusier em diversos de seus textos, analisados até agora, 

mas em sua arquitetura, como veremos no próximo 

capítulo, acaba sendo muito limitado à redução de 

ornamentos e a composições de formas puras, 

principalmente em seus primeiros projetos. 

Outro projeto que Flávio de Carvalho se utilizou da 
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38 – Foto da casa de esquina da 
Alameda Lorena com a Ministro 
Rocha Azevedo. Foto de Flávio de 
Carvalho. 
Fonte: Acervo particular de Rui 
Moreira Leite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 CARVALHO, Flávio de. Casas 
frescas no verão e quentes no inverno. 
Diário de São Paulo, 10 de junho de 
1930. 
 
 
 
 
 

imprensa para divulgação foi o conjunto de casas da 

Alameda Lorena, em 1938. Nos textos onde faz declarações 

sobre o projeto Casas frescas no verão e quentes no 

inverno, Novos modelos de casas de aluguel e Modos de 

Usar, Flávio de Carvalho apresenta suas principais 

preocupações em relação à construção da casa, conforme 

analisado anteriormente nos textos em que ele discute 

especificamente a casa do homem do século XX. Ou seja, 

ele procura por em prática questões sobre a casa que 

estava discutindo desde o final da década de 1920. 

Na verdade, este período é o mais rico sobre as 

discussões de habitação da obra de Flávio de Carvalho, 

quando escreve seus principais textos sobre o tema e 

aproxima-se mais das concepções de habitação de Le 

Corbusier. Ao mesmo tempo, a forma de conceber o 

conjunto de casas nos remete aos projetos urbanos para os 

subúrbios ingleses, principalmente as casas do interior do 

conjunto, que são geminadas. Porém, mesmo com algumas 

questões comuns a arquitetura doméstica inglesa, Flávio de 

Carvalho declara-se contra a fórmula britânica de valorização 

da casa como um espaço individualizado. Segundo ele, a 

“famosa fórmula britânica home sweet home cai em 

desuso: a morbidez que movia esse culto ao lar 

desaparece.” 89 

Dentro desse contexto, destaca-se a seguinte 

declaração destes textos de Flávio de Carvalho: 

A casa é hoje, um elemento mais sociável do que 
no passado. Ela abriu as suas paredes para o 
mudo exterior, substituindo espessas muralhas de 
pedra por frágeis placas de vidro. (...) A 
humanidade de hoje se exibe em vitrine através 
de placas de vidro, frequentemente anda semi-
nua, sem chapéu e procura carícias do sol e do ar 
livre. O recalque do indivíduo diminui a ponto de 
fazer que a cidade seja, toda ela, a casa do 
homem e a casa propriamente dita, um simples 
ponto de passagem do homem. (...) Novas noções 
de coletividade formam e determinam a 
arquitetura contemporânea. (CARVALHO, F.de. 
10/06/1938)  
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39 – Foto de uma das casas da 
Alameda Ministro Rocha Azevedo. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir dessa declaração, fica nítida a relação que 

Flávio de Carvalho procura estabelecer entre as suas 

concepções espaciais discutidas em seus textos e a 

arquitetura desenvolvida por ele, mesmo que em alguns 

momentos essa relação é muito mais teórica do que formal.  

Outra questão teórica presente na elaboração do 

projeto, segundo declarações do próprio Flávio de Carvalho 

à imprensa, é a construção do “jardim suspenso” na rua 

interna, colocada em seus textos anteriormente analisados 

em relação à cidade. Porém, neste caso a situação é 

inversa, pois este projeto data de 1938 e o texto onde Flávio 

propõe o uso destes jardins suspensos nas praças das 

cidades data de 1956. Segundo suas declarações e 

desenhos das pranchas originais, estes jardins suspensos 

eram construídos em cima das garagens.  

As casas, pelas suas disposições arquitetônicas, 
podem ser alugadas com ou sem garagem; 
quarto sobressalente, privada sobressalente, 
jardim sobressalente, escada de serviço. O jardim 
a que me refiro é um “jardim suspenso”, colocado 
por cima das garagens, o que constitui novidade 
entre nós, mas, além de sua utilidade, dá maior 
beleza ao conjunto arquitetônico. (CARVALHO, 
Flávio de. 10/06/1938) 

Além dessa questão dos jardins, Flávio de Carvalho 

destaca seu conselho, também escrito em seu texto “Casas 

de aluguel – Modos de usar”, sobre móveis que ocupem 

pouco espaço, “pois são mais estéticos, mais confortáveis e 

mais higiênicos”.  

Outra questão que se destaca em suas declarações à 

imprensa nessa inauguração das casas é quanto a formação 

de um homem mais civilizado do que os atuais, o que 

reforça o tom irônico de seu “manual para os futuros 

moradores”, onde ensina o funcionamento da casa, a forma 

apropriada de se habitar. Assim, ele declara em sua 

entrevista: 

Nas casas de aluguel que construí procurei olhar 
para frente, fazendo-as para homens mais 
civilizados que os atuais. (CARVALHO, Flávio de. 
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90 CARNEIRO, Dulce. A casa de 
Flávio de Carvalho. Casa & Jardim, 
são Paulo, (40): 32-41, jan. – fev., 
1958. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 – Foto de uma das vistas da 
casa da Capuava. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

41 – Foto de Flávio de Carvalho 
diante da porta do salão da casa, 
de frente para a piscina. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/06/1938) 

O projeto da casa da Capuava, em Valinhos, também 

apresenta uma entrevista de Flávio de Carvalho sobre o 

projeto, publicada apenas em 1958, com o título: A casa de 

Flávio de Carvalho. 90 Nessa entrevista destaca-se a 

preocupação da casa em relação a paisagem que se dá de 

forma semelhante as questões das construções dos 

subúrbios ingleses e sua relação com a paisagem com a 

natureza em seu entorno. Outro ponto deve ser destacado: 

esta casa não se encontra vinculada a uma malha urbana, 

mas na zona rural, a uma paisagem bucólica. Esse fato 

permite uma aproximação ainda maior das questões 

inglesas que procuravam construir na habitação, mesmo 

urbana, uma paisagem bucólica, que mudava a velocidade 

da vida e uma outra relação com a produção da máquina. 

Flávio de Carvalho, nesse projeto, teve que agregar 

certos programas ao funcionamento da casa, diferentes da 

casa na cidade. Por isso deixam de absorver certas funções 

que passam a fazer parte da cidade, como a biblioteca, 

escritório e a vida social, por exemplo.  

A concepção de toda a casa é um produto puro 
da imaginação, tentando criar uma maneira ideal 
de viver. A poesia é, aliás, indispensável à criação 
arquitetônica, como fator de elevação do homem. 
Idealizei a planta em 1929, tendo a casa sido 
construída no correr de 1930. Foram rápidos os 
planos, alguns dos quais alterados durante a 
construção. Na escolha do local fugi à prática 
comum de colocar a casa nos vales. Preferi os 
morros, com a paisagem que os circunda. Os 
ventos são controlados artificialmente pela 
disposição adequada da alvenaria e pelo plantio 
de árvores. Até o clima em cima do morro, no 
local onde foi construída a casa, foi alterado pela 
vegetação em torno. (CARVALHO, F.de in 
CARNEIRO, 1958)  

Ao mesmo tempo em que Flávio de Carvalho retoma 

a questão bucólica, a relação da arquitetura e da paisagem, 

assim como os ingleses, retoma também a questão dos 

cômodos a serem distribuídos racionalmente e do 

dimensionamento destes cômodos, sendo o mínimo 
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42 – Flávio de Carvalho na casa da 
Capuava, percebe-se o tipo de 
vegetação utilizada. 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

possível, nada além do necessário. Outro assunto retomado 

nesta questão, presente em seus textos de projetos desde o 

Palácio do Governo de 1927, é que o volume da construção 

e suas elevações são reflexos do desenho da planta e da 

organização interna, racional.  

A casa ocupa, aproximadamente, 600m2, talvez 
mais. Em si, não é tão grande. Tem-se essa 
impressão porque as peças estão bem 
distribuídas, de acordo com o uso que se deve 
fazer delas. Esse o motivo pelo qual parece 
extremamente ampla. Nenhuma das áreas 
projetadas são trambolhos ou áreas obsoletas. 
Todas têm uma razão de ser e uma função 
imediata.  (CARVALHO, F.de in CARNEIRO, 1958) 

A questão da paisagem e a sua relação com a 

arquitetura aparecem em outra declaração de Flávio de 

Carvalho, em uma palestra ministrada aos alunos da FAU na 

década de 1960, transcrita posteriormente para a Folha de 

São Paulo. Nesta palestra faz uma apresentação de toda a 

sua trajetória profissional e pessoal. Assim, ao declarar 

sobre a sua postura sobre a arquitetura ele declara: 

Agora, na arquitetura eu procuro estudar a 
paisagem. No projeto que eu fiz para a 
Universidade Internacional de Música levei um 
ano estudando a paisagem. Eu percorri o Vale do 
Paraíba com o maestro Eleasar de Carvalho 
durante um ano. Vales e montanhas, e tive de 
organizar us sistema de ponte, porque todas as 
cidades do Vale do Paraíba queriam que eu 
projetasse a Universidade Internacional de Música 
na sua cidade. (CARVALHO, F. de. 28/09/1975) 

Enquanto essas questões arquitetônicas de Flávio de 

Carvalho, e mesmo as suas colocações urbanas, podem ser 

analisadas como reflexos de sua formação como 

engenheiro civil na Inglaterra e de seu convívio com as 

diversas questões arquitetônicas discutidas sobre a cidade e 

a habitação, ele também traz algumas questões de 

nacionalidade. No que se refere à nacionalidade, podemos 

observar a sua preocupação em remeter-se ao primitivismo 

indígena, presente em sua postura antropofágica 

apresentada, principalmente na “cidade do homem nu”. 
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Enquanto outros arquitetos procuravam estabelecer estes 

vínculos culturais brasileiros com as habitações rurais e 

casas do período colonial, Flávio de Carvalho apresentava 

uma postura antropofágica. O que não significa que ele, em 

toda a sua trajetória profissional, apresente a “rotulação de 

um arquiteto antropofágico”, mas ao retomar o assunto da 

cultura brasileira apresenta tal postura, inclusive assumida.  

Esta questão aparece tanto em suas expedições e 

elaborações de roupas tropicais, o que não cabe aqui 

analisar, mas também em suas preocupações com a cultura 

indígena e primitiva expressa tanto em sua arquitetura, em 

suas formas puras, como em sua própria visão do homem 

moderno.  

Em uma declaração sobre Oswald de Andrade, Flávio 

de Carvalho, em 1964, disse ao repórter: 

No Congresso Pan-americano de Arquitetura de 
1930 apresentei uma tese. “A cidade do homem 
novo”, na qual em linhas gerais, pregou a 
necessidade de o homem morar numa cidade 
construída especialmente para ele, e não nas 
cidades antigas. Apesar de grande agitação, o 
meu defensor mais acirrado foi Oswald que não 
sendo arquiteto, participou do congresso. Fui 
“aderido” à Antropofagia como arquiteto. 
(CARVALHO, F. de. In MARSCHNER, J. 
24/10/1964)   

A partir de seus textos e declarações, é possível 

compreender algumas vertentes conceituais em Flávio de 

Carvalho, claro que em cada momento e em cada assunto 

algumas aparecem de modo um tanto quanto vago. Essas 

vertentes observadas foram: as concepções teóricas de Le 

Corbusier, tanto no campo da arquitetura como no 

urbanismo; a sua formação como engenheiro civil na 

Inglaterra e todo o contexto que aborda as discussões sobre 

cidade e habitação; o diálogo entre modernidade e tradição 

presente na arquitetura inglesa; e em relação à cultura 

brasileira e a tradição, a Antropofagia. 
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01 – Foto da casa 1052 da Alameda Ministro Rocha Azevedo de Flávio de Carvalho 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 


