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3.1______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Flávio de Carvalho: a arquitetura 
e suas interlocuções

 
Vimos que os conceitos sobre cidade, homem 

moderno, habitação e arquitetura estavam sendo discutidos 

em diversos lugares – Inglaterra, França, Alemanha, 

inclusive no CIAM de 1928. Flávio de Carvalho foi um dos 

profissionais que procurou participar, interagir e trazer para 

o contexto brasileiro todas essas questões. Porém, as 

formas de desenvolvimento destas questões, por mais que 

fossem comuns e muito próximas umas das outras, 

apresentavam formas de desenvolvimento espacial muito 

diversas. Aí está a nossa dificuldade atualmente de procurar 

rastrear o que podemos identificar como arquitetura 

moderna, e procuramos vincular a sua origem ao seu 

período – gerando “modernismos”, “movimentos 

modernos”, e outras classificações encontradas.  

Assim como Le Corbusier apresentava uma forma de 

elaboração espacial de suas questões sobre cidade e 

habitação, ou mesmo sobre o homem moderno e suas 
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funções de vida, eram muito diferentes das formas dadas 

por Mies van der Rohe, Mallet-Setevens, Gropius, entre 

outros arquitetos importantes do período, podemos 

identificar diferentes formas de arquitetura moderna no 

âmbito internacional, inclusive reforçada pelas discussões 

nacionalistas que eram muito presentes também neste 

período na Europa e América do Norte. No Brasil ocorre o 

mesmo processo de diversificação. Essa divergência 

arquitetônica ocorreu principalmente entre os arquitetos do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, evidenciada principalmente 

pela escolha do passado brasileiro utilizado como referência 

de nacionalismo na arquitetura.  

Observamos esse processo entre Flávio de Carvalho 

e Warchavchik, ou mesmo em relação a Lúcio Costa, 

Niemeyer, Rino Levi. Enfim, cada um, por mais proximidade 

conceitual que pudesse apresentar, como vimos em 

diversos textos publicados na época, a forma espacial acaba 

se configurando muito diversa e variável, mesmo dentro da 

produção de um mesmo arquiteto, como no caso, Flávio de 

Carvalho.  

Essa necessidade de rotular, separar, organizar essas 

diferentes arquiteturas acaba, de certa forma, 

marginalizando alguns processos arquitetônicos e 

iluminando preferencialmente uma outra produção. Assim, 

esta dissertação procura iluminar novamente a arquitetura 

de Flávio de Carvalho e as suas relações conceituais 

comuns ou díspares de seus contemporâneos e as 

possíveis aproximações entre a sua produção arquitetônica 

e suas conceituações sobre a cidade, a casa e o homem. 

Este capítulo procura abordar os projetos de Flávio 

de Carvalho e os diálogos entre projeto, habitação e cidade 

que ele elabora em seus artigos. Desta forma se propõe a 

repensar sobre a relação estabelecida entre a arquitetura de 

Flávio de Carvalho e suas concepções de cidade, espaço e 

arquitetura moderna, além de observar outras relações 
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possíveis com a arquitetura moderna brasileira. Uma nova 

leitura sobre a arquitetura de Flávio de Carvalho também 

permite rediscutir os processos de desenvolvimento desta 

arquitetura “moderna” em relação ao espaço da cidade. 

A discussão abrange as relações e possíveis diálogos 

que Flávio de Carvalho desenvolve com diferentes posturas 

modernistas européias e brasileiras. Essas relações 

procuram compreender como Flávio de Carvalho estava 

observando as diferentes vertentes internacionais, assim 

como também se preocupava com a evolução e valorização 

da cultura brasileira para o desenvolvimento de suas 

discussões e propostas para a cidade, para os projetos 

arquitetônicos e para o novo homem moderno. 

A conclusão mais relevante para a compreensão das 

concepções projetuais é a relação dos textos elaborados por 

Flávio de Carvalho e suas ações projetuais. As 

preocupações da postura do arquiteto diante da sociedade, 

que sofreria mudanças com o advento da máquina e poderia 

sofrer uma mudança política como na URSS, e a maneira 

pela qual poderiam ocorrer no Brasil, as adaptações a estas 

novas questões discutidas na Europa, estão em todas as 

suas ações, durante a década 30. 

Assim, segue o levantamento praticamente a partir 

de fontes secundárias, apresentadas anteriormente, com 

uma organização de seus projetos e de algumas das 

propostas de intervenção na cidade.  

Como a análise cronológica dos projetos não é 

suficiente para compreender as mudanças na elaboração 

dos projetos por volta dos anos de 1940, foi realizada uma 

reorganização dos projetos por programas, principalmente 

para a leitura dos projetos residenciais.  

A participação de Flávio de Carvalho em concursos, 

maior parte com projetos de edifícios representativos, 

apresenta uma série de edifícios monolíticos em um período 

inicial com a preocupação pela monumentalidade deste 
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programa. As propostas de intervenção na cidade também 

são mais fáceis com uma leitura, quando agrupados de 

forma cronológica, após serem organizadas pelo programa.  

Os projetos foram ordenados de acordo com os 

diferentes programas elaborados.  

 

• PROJETOS PARA A CIDADE – 
INTERVENÇÕES URBANAS:  

Estes projetos, ou estudos propostos para a cidade, 

incluem diferentes tipos de intervenção na cidade. Mas o 

foco principal apresentado por Flávio de Carvalho é a 

discussão do trânsito na cidade de São Paulo.  

Os projetos organizados neste programa foram: o 

Rebaixamento da Avenida Rangel Pestana (1932), o Viaduto 

do Chá (1934), uma Solução para o Trânsito (1937) e estudo  

de Linhas subterrâneas para transporte coletivo (1956). 

 

• PROJETOS MONUMENTAIS – PROGRAMAS 
REPRESENTATIVOS: 

Estes projetos, na maioria elaborados para 

concursos, foram organizados em ordem cronológica para 

ser possível observar as mudanças da elaboração projetual 

de Flávio de Carvalho a partir do projeto para o Paço 

Municipal de São Paulo de 1946, em que ele começa a 

explorar melhor a sua formação como engenheiro civil e a 

explicitar as formas dos edifícios com formas mais ousadas, 

mais leves e com estruturas mais plásticas. Os projetos 

incluem, em sua maioria, projetos para instituições de 

ensino e projetos para o poder público. 

Os projetos incluídos nesta seleção são os projetos 

propostos para: o Palácio do Governo do Estado de São 

Paulo (1927), a Embaixada da Argentina no Rio de Janeiro 

(1928), o Farol de Colombo na República Dominicana (1928), 

a Universidade de Belo Horizonte (1928), o Palácio do 
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Congresso do Estado de São Paulo (1929), a fachada de 

alumínio para uma loja em São Paulo (1935), Paço Municipal 

de São Paulo (1939), Paço Municipal de São Paulo (1946), 

Paço Municipal de São Paulo (1952), Universidade 

Internacional de Música, Artes Plásticas e Cênicas em 

Guaratinguetá (1955), Organização Pan-americana de Saúde 

em Washington (1961), a Assembléia Legislativa de São 

Paulo (1961), o Edifício da Peugeot em Buenos Aires (1961), 

o Paço Municipal de Valinhos (1966), o Teatro Municipal de 

Campinas (1967), a Biblioteca Municipal de Salvador (1968) e 

a Igreja Catedral de São Carlos do Pinhal (1969). Alguns 

destes projetos levantados, porém, não foram 

desenvolvidos neste capítulo pela indisponibilidade de 

material. 

 

• PROJETOS DE HABITAÇÃO – ESPAÇOS DE  MORAR: 

Estes projetos foram selecionados apenas com a 

preocupação da discussão do programa residencial e a 

inserção deste programa na cidade. Dentro destes projetos 

incluem-se também dois com inserção no meio rural, com 

outra leitura e outras preocupações em relação aos projetos 

de habitação no meio urbano.  

Os projetos organizados com este tipo de programa 

foram: o interior neocolonial da sede de fazenda Pinheiros 

em Valinhos (início da década de 1920), Idéia para Arranha-

céu (1928), Residência no Pacaembu (1928-1929), 

Residência de Nelson Ottoni de Rezende em São Paulo 

(1930), o conjunto de 17 casas na Alameda Lorena em São 

Paulo (1936), Casa da Fazenda Capuava em Valinhos (1938) 

e o Edifício Dona Ofélia (1950). Este último projeto, porém, 

não foi desenvolvido por falta de material disponível. 
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3.2________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Declaração de Flávio de Carvalho O 
rebaixamento do leito da Avenida Rangel 
Pestana como solução para o entrave 
que as porteiras da Ingleza offerecem 
ao tráfego. A Platea, São Paulo, 
03/06/1932. 
 
2 Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

projetos para a cidade –
intervenções urbanas

 

 

1932_ Rebaixamento da Avenida 
Rangel Pestana em São Paulo 

 

Flávio de Carvalho apresenta uma proposta para o 

problema do “entrave que as porteiras da Inglesa, na 

Avenida Rangel Pestana, oferecem ao tráfego”. Essa 

intervenção na cidade de São Paulo foi publicada em um 

artigo para o jornal A Platea 1 Nele, Flávio de Carvalho analisa 

a região da proposta, discutindo desde o fluxo de pedestres 

como também toda a circulação e a relação com o entorno.  

Segundo declaração de Flávio de Carvalho, a cidade 

de São Paulo precisava sofrer uma transformação em 

relação às passagens de trem, em nível: 

Cada passagem de trem provoca uma interrupção 
de trânsito de 5 minutos, em média. Isso paralisa o 
movimento de umas 1500 pessoas, no mínimo, nas 
horas de grande transito. E, o que sucede na 
avenida Rangel Pestana também se nota em todas 
as outras passagens em nível daquela estrada de 
ferro, dentro da cidade. (CARVALHO, 1932) 2 

Sua proposta é criar uma estrutura metálica capaz de 

vencer o grande vão do rebaixamento, facilitando o trânsito 

tanto para a ferrovia, como para o uso da cidade. Além de 

propor esta solução, ele já prevê até o orçamento e quanto 

ele é insignificante diante dos benefícios. 

Esta proposta de Flávio de Carvalho, articulando 

diferentes tipos de transporte em níveis diferentes, era uma 
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02 – Desenhos de Flávio de 
Carvalho publicado no jornal para 
explicar sua proposta. Intervenção 
da pesquisadora. 
Fonte: A Platea, S.P., 03/06/1932. 

questão presente desde seus textos, em que a preocupação 

com a circulação e eficiência da cidade destaca-se em todas 

as abordagens sobre o espaço urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1934_ Projeto para o Viaduto do Chá
             em São Paulo  

 

 

Esta proposta elaborada para o concurso de projetos 

para o Viaduto do Chá apresenta apenas esta prancha como 

material de acesso à pesquisa.  

A elaboração de Flávio de Carvalho apresenta seu 

domínio estrutural como engenheiro civil. Ele desenha uma 

estrutura sustentada por quatro pilares e duas vigas, como 

podemos supor pelo desenho. Estes pilares apresentam-se 

totalmente lisos e sem ornamentos, mas não menos 

elaborados. São formas puras e simples que contrastam 

com os edifícios a sua volta. Estes pilares avançam a 

estrutura da viga destacando ainda mais a sua forma pura e 

lisa em contraste com a arquitetura acadêmica ao redor. 

A proposta de Flávio de Carvalho aproxima-se muito 

da solução de Rino Levi, com uma estrutura simples e sem 
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03-Vista antiga do Viaduto do Chá 
Fonte: TOLEDO, 1996, p.173. 

 
 
 
 
 
 
 

04-Projeto de Rino Levi para o Viaduto 
do Chá (2º lugar no concurso), 1934. 

Fonte: TOLEDO, 1996, p.186. 
 
 
 
 
 

05-Projeto de Elisário Bahiana para o 
Viaduto do Chá (1º lugar no concurso), 

1934. Segundo Toledo (1996) estava 
dentro das premissas de Prestes Maia. 

Fonte: TOLEDO, 1996, p.187. 
 
 
 
 

06 – Vista do projeto 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 51. 

ornamentos. Ao mesmo tempo aproxima-se do projeto de 

Elisário Bahiana por desenhar pilares que avançam a altura 

necessária da viga, porém, este projeto, vencedor do 

concurso, apresenta uma série de ornamentos e um 

desenho acadêmico. 
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3 São Paulo – uma cidade angustiada 
pelo entupimento do trânsito. Diário da 
Noite, 27 de dezembro de 1937. 

1937_ Solução para o Trânsito de 
São Paulo 

Estudo do caso da esquina da Rua Barão de 
Itapetininga com a Praça da República 

 

Flávio de Carvalho analisa o esquema do trânsito na 

Rua Barão de Itapetininga com uma das ruas que contorna a 

Praça da República, como apresentado no croqui destas 

duas situações. Acima (Figura 07) apresenta a situação 

encontrada e abaixo (Figura 08), a partir de pequenas 

modificações que não alteram os acessos para o entorno, é 

apresentado no esquema.  

Flávio de Carvalho desenvolveu esta proposta por ter 

acompanhado a problemática do trânsito diariamente, pois 

era possível observá-la da janela de seu escritório. Assim, 

Flávio de Carvalho estudava a dinâmica da cidade e seu 

trânsito no cotidiano.  

Ele propõe uma resolução simples. Apenas a 

utilização de semáforos de trânsito e o contorno da praça, 

que evita o cruzamento de diversos sentidos dos diferentes 

veículos que se utilizam estas vias.  

Uma das coisas que mais afetam a eficiência e o 
bom funcionamento da cidade é o trânsito. (...) 
Uma cidade com um trânsito mal organizado é 
uma cidade com as suas energias entravadas e 
consequentemente com o seu rendimento 
prejudicado e a sua capacidade de progresso 
abafada. (CARVALHO, 1937) 3 

A preocupação com a circulação na cidade, 

apresentada em todas as propostas para a cidade de São 

Paulo, é uma das principais questões em todos os textos de 

Flávio de Carvalho sobre a cidade. Para ele, é o principal 

elemento para o funcionamento e o progresso da vida do 

homem, com mais eficiência e menos perda de tempo. A 

cidade tem que ser capaz de acompanhar as mudanças e o 
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ritmo de vida do homem moderno. 
 
 
 
07 – A FIGURA 1, segundo a 
legenda, diz: Tipo de situação 
angustiosa que se repete umas 
trinta vezes nos dias de trânsito 
regular na esquina da Rua Barão de 
Itapetininga com a Praça da 
República. 
 
 
 
 
08 – A FIGURA 2, segundo a 
legenda, diz: O mesmo trânsito 
desimpedido e, escoando rapidamente 
após a adoção das medidas 
preconizadas. Os veículos A, B, C, D, 
E, F que no diagrama anterior se 
encontravam completamente 
paralisados as vezes por dez 
minutos de cada vez escoam sem 
empecilhos. 
 
Fonte: Diário da Noite, S.P., 
27/12/1937. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1956_ Linhas Subterrâneas para 

Transporte Coletivo – Estudo para 
São Paulo 

 

Esta proposta é fruto de uma série de artigos 

desenvolvidos por Flávio de Carvalho para o Diário de São 

Paulo, em que ele discutia a “Casa, Homem e Paisagem”. 

Porém, ele já apresenta a preocupação com o trânsito de 

São Paulo desde a década de 1930, inclusive elaborando 

planejamentos para uma circulação subterrânea na área 

central e a sua preocupação com as modificações sofridas 

pelo centro da cidade ao longo de seu crescimento: São 

Paulo – a metrópole de amanhã (Diário da Noite 06/06/1930). 
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09 – A figura ao lado, conforme a 
legenda original diz: Corte mostrando 
duas linhas tubulares subterrâneas 
(ida e volta) embaixo de uma rua de 
dezesseis metros de largura. De um 
lado, fundações de um arranha-céu, do 
outro, fundações de um prédio comum. 
Observa-se que o trem cabe justo 
dentro do tubo não havendo quase 
folga. Os tubos são construídos com a 
pouca folga condizente com a 
segurança necessária. Os ingleses nas 
suas obras de engenharia, sempre 
procuram realiza-las com a máxima 
economia, neste caso evitando as 
onerosas escavações e construções 
que seriam desnecessárias com um 
diâmetro maior de tubo. 
Fonte: Diário de São Paulo, S.P., 
15/01/1956. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 CARVALHO, Flávio de. Mudanças na 
velocidade do habitante – A Cinta 
Teórica e as estações subterrâneas. 
Diário de São Paulo, São Paulo, 
11/01/1956. 

Em São Paulo, as estações subterrâneas devem 
ser localizadas, primeiro, nas duas grandes 
radiais perpendiculares, e, em seguida, nas 
outras radiais, à medida que estas forem 
construídas. Como primeira tentativa sugerimos 
o seguinte percurso para delimitar o Grande 
Centro: Avenida Paulista, Avenida Angélica, 
Avenida São João, Avenida Duque de Caxias, rua 
Senador Queiroz, Avenida Mercúrio, Avenida 
Ligação, rua dos Lavapés, Avenida Lins dos 
Vasconcelos, rua Basílio, rua Paraíso. As quatro 
estações situadas na Cinta do Grande Centro 
seriam: uma no cruzamento da rua Vergueiro 
com a Avenida Paulista; outra no cruzamento da 
rua Mauá com a Avenida Anhanguera; outra no 
cruzamento da Avenida Mercúrio com a Avenida 
Rangel Pestana; e outra, no cruzamento da 
Avenida Paulista com a Avenida Angélica. 4 

Como exemplo para a construção destas linhas 

subterrâneas, Flávio de Carvalho tem como referência a 

construção do metrô de Londres, devido ao barateamento e 

a rapidez com que essas linhas eram construídas, 

possibilitando essas construções no Brasil. 

Assim, Flávio de Carvalho propõe o uso de tubos 

para o barateamento da construção, com o mesmo 

raciocínio da construção inglesa, mesmo no que se refere à 

forma de resolver a energia elétrica, três fornecimentos 

separados.  

Flávio de Carvalho, ao pensar o acesso subterrâneo 

para o centro da cidade, desde a “cidade do homem nu” 

(1930), pensa na circulação subterrânea. Nota-se a relação 
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estabelecida com a sua vivência e formação na Inglaterra 

para estas soluções de cidade, como vimos, principalmente, 

em relação aos seus textos. 

 
 
 
 

3.3___________________     __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

projetos monumentais –

programas representativos

Os projetos com programas representativos e 

características monumentais explicitam, em sua maioria, a 

preocupação de Flávio de Carvalho com a importância do 

poder do Estado, presente e imponente, para a organização 

da cidade e da sociedade.  

Os primeiros projetos, em sua maioria, foram 

participações em concursos, em que Flávio de Carvalho se 

destacou sempre por polêmicas e não por premiações ou 

mesmo construções. Desta forma, esses projetos eram 

mais presentes em jornais e debates que propriamente no 

espaço da cidade.  

Em alguns desses projetos Flávio de Carvalho propõe 

uma intervenção urbana, implantando o projeto em praças e 

modificando a idéia de espaço cívico. A cidade está incluída 

na concepção de espaço cívico.  

A partir da década de 1940, com um dos projetos 

desenvolvidos para o Paço Municipal de São Paulo, Flávio 

de Carvalho começa explorar mais a sua formação como 

engenheiro civil e o seu domínio no cálculo de estruturas, 

explorando estas questões plasticamente. Posteriormente, 

por volta da metade da década de 1960, Flávio retoma as 

formas geométricas puras, mais pesadas e densas 

juntamente com estruturas leves, com vãos generosos.    
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10 – Perspectiva com efeitos da  
iluminação noturna. 
Fonte: OSÓRIO, 2000, p. 14. 
 
 

11-Pavilhão da Eletricidade e da Luz, 
Paris, 1937, Mallet-Stevens. 
Fonte: CHAMPENOIS, 2005, p.06. 
 
 

 
12 – Painel sobre dança 
Fonte: DAHER, 1982, p.12. 
 

 
13 – Painel da vida rural 
Fonte: DAHER, 1982, p.14. 
 

1927 _ Projeto para o Palácio do 
Governo do Estado de São Paulo 

 

Conhecido como o primeiro projeto modernista do 

Brasil, apesar de não ter recebido nenhuma premiação, 

gerou diversas discussões em diversos jornais da época. 

Mário de Andrade foi um dos principais defensores do 

projeto, apesar de questionar a volumetria, a simetria 

extremamente rígida e a proposta do programa bélico. Na 

verdade, este projeto é mais uma representação do espírito 

moderno oposto à rotina acadêmica e passadista. Ao longo 

das discussões sobre Flávio de Carvalho este projeto 

passou a ser analisado mais como um manifesto do que 

propriamente um exemplo da arquitetura moderna brasileira, 

principalmente a partir das discussões recorrentes em 

diversos jornais do período. 

Flávio de Carvalho apresentou um programa 

diferenciado dos outros concorrentes: como a sala de 

utensílios bélicos e uma plataforma de pouso de aviação, 

canhões, catapultas e holofotes. Dois salões de festas 

marcaram a simetria do projeto, segundo Flávio de Carvalho, 

por terem que comportar grande quantidade de pessoas 

dançando, segundo o edital do concurso. 

Defendendo-se das críticas de Mário de Andrade, 

Flávio de Carvalho faz uma declaração ao mesmo jornal 

utilizado por Mário de Andrade – o Diário Nacional. E assim 

apresenta o seu projeto a respeito da simetria: 

Estabelecida essa simetria, junta necessidade de 
colocar a casa administrativa e a 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. 
(...) O fracionamento analítico dos volumes foi 
determinado pela necessidade de 
fracionamento. Esta necessidade não é outra 
coisa senão a divergência dos destinos dados 
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5 O Palácio do Governo – a propósito 
do ante-projeto “Eficácia”. Diário 
Nacional, São Paulo, 07/02/1928. 
 
6 Idem. 
 
 
 
 

14-Mallet-Stevens, projeto para a 
Porte Maillot, Paris, 1931. 
A simetria também é marcante, 
assim como o uso do arco e o 
escalonamento da volumetria. 
Fonte: CASABELLA, 1980, p. 37. 
 
 
 
 
 
 
 

15 – Elevação principal do Palácio do 
Governo de  

São Paulo – 1927. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16– Vista de Aeroplano (como indicado 
no desenho) 

Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p.49 
 

aos vários andares, daí o contraste de andar para 
andar (...) cada andar possui a sua análise própria 
e podemos dizer que um andar é sempre função 
indireta do outro, tendo em comum apenas as 
artérias de comunicação.5 

Neste projeto o engenheiro-arquiteto ainda possuía 

poucos vínculos com os intelectuais modernistas, além de 

ser anterior a suas questões antropofágicas. Porém, já 

apresenta uma preocupação com a valorização da cultura 

mais tropical e brasileira nos temas dos desenhos 

apresentados para os painéis contendo: pessoas plantando, 

bananeiras, pessoas com traços fortes e exercendo forças 

do trabalho pesado no campo. A sua escolha da vegetação 

também discute esses valores, pela proposta do jardim com 

espécimes da flora brasileira e viveiros para 

aves.6

Neste projeto podemos rastrear uma série de 

questões presentes nos textos de Flávio de Carvalho sobre 

a cidade e sobre a arquitetura moderna. Dentre as questões 

presentes em sua concepção espacial e as suas 

concepções de arquitetura e cidade presentes nos textos 
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17-Maurice Leroux, “Arranha-céu” do 
centro da Villeurbanne, 1934. 
Fonte: CASABELLA, 1980, p. 41. 

 
18-Elevação - Volume que marca a 
entrada principal do Kennet House, 
complexo residencial em Manchester, 
de L.H. Livett, 1933-35. 
Fonte: CALABI, 1982, P. 219. 

 
19-Projeto de um complexo 
habitacional em Liverpool, de L.H. 
Keay, de 1936. 
Fonte: CALABI, 1982, P. 210. 

20-Projeto para um quarteirão 
industrial , do Grupo Asnova, 1925. 
Fonte: CASABELLA, 1980, p. 53. 

estão: o arranha-céu, a centralidade na cidade – marcada 

pela imponência e monumentalidade desta arquitetura - a 

forte presença do Estado na organização da cidade e da 

sociedade, a preocupação em ser anti-passadista – inclusive 

procurando desenvolver aspectos da cultura brasileira a 

partir da vegetação e dos painéis internos -, o uso intenso 

da vegetação no desenvolvimento do edifício.  

O desenho em que apresenta a preocupação com a 

iluminação e presença do edifício à noite também trazem 

questões do ideário moderno por destacar o uso da cidade 

ao anoitecer, estendendo as horas de convívio comum. A 

permanência na cidade estava sendo prolongada e mais 

vivenciada neste período.  

A arquitetura lisa e composta de formas geométricas 

puras também são questões apresentadas nos seus textos 

e também faziam parte do ideário moderno do período. Esta 

arquitetura moderna, num primeiro período, preocupava-se 

em romper com o decorativismo desnecessário na 

arquitetura, com uma postura anti-passadista, tendo como 

principal respaldo as formas geométricas puras e elevações 

lisas, compostas apenas pelas aberturas das janelas e 

portas. Mesmo na arquitetura inglesa do início do século XX 

estas questões eram presentes como a forte simetria 

marcada com um volume central ou mesmo um elemento 

de composição – eixo vertical central – e o uso dos arcos 

nos volumes laterais.  

A simetria evidenciando o acesso principal do edifício 

no centro da elevação principal é uma característica 

marcante da arquitetura inglesa deste período, como 

podemos observar nas residências do Jardim América em 

São Paulo, de Barry Parker entre outros exemplares da 

arquitetura inglesa no início do século XX.  

O escalonamento e a fragmentação do volume do 

edifício também eram características comuns à arquitetura 

que procurava desenvolver um ideário moderno. Pode-se 
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21-Edificações de Topham Forrest 
em East Hill, 1923-29, Londres. 
Fonte: CALABI, 1982, P. 155. 

 
22-Bloco de edifício, posterior, de 
1935 em East Hill,Londres. 
Fonte: CALABI, 1982, P. 155. 

 
23-Vista superior do Palácio das 
Nações de Le Corbusier, 1927-28. 
Nota-se a volumetria simétrica. 
Fonte: LE CORBUSIER, 1952, vol.1 p. 
163. 
 

24 – Estudo de Daher sobre a 
elevação do edifício. 

Fonte: DAHER, 1982, p. 15. 
 
 

25-Vista frontal do Palácio das 
Nações de Le Corbusier, 1927-28. 
Nota-se a volumetria simétrica e 
fragmentada. 
Fonte: LE CORBUSIER,1952,vol.1,p. 161. 

observar esta volumetria fragmentada nos arranha-céus 

americanos ou mesmo em edifícios europeus. Como 

exemplo, pode apresentar a proposta de Le Corbusier para o 

concurso do Palácio para a Sociedade das Nações (1927-28).  

Alguns aspectos comuns podem ser observados 

entre estes dois projetos – de Flávio de Carvalho e de Le 

Corbusier – como, por exemplo, a volumetria fragmentada e 

simétrica, a presença de vegetação nos terraços laterais e a 

escala monumental do edifício, como se pode observar nos 

desenhos de ambos. 

Segundo Cohen (1995), a arquitetura deste período 

apresentava uma preocupação com a verticalização e 

procurava responder as questões colocadas pela nova vida 

moderna. A discussão sobre os arranha-céus é uma destas 

conseqüências espaciais e conceituais. Porém, a forma que 

mais se destaca, segundo o levantamento iconográfico 

apresentado por Cohen é a volumetria fragmentada e 

simétrica. E é uma forma que se repete em diversos 

programas e aos poucos acaba deixando de fazer parte da 

“arquitetura moderna”.  
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26-Projeto para a Embaixada da 
Argentina no Rio de Janeiro de 
Lúcio Costa, 1927-28. Ilusão 
“Florentina”. 
Fonte: COSTA, 1995, p. 31. 
 
 
 

27-J.J.P. Oud, Projeto para um 
edifício fabril em Purmerend, 1919. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 127. 
 

28-Willem Marinus Dudok: 1921. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 478. 
 

1928 _ Projeto para a Embaixada da 
Argentina no Rio de Janeiro 

 

O concurso para o projeto da Embaixada da 

Argentina, no Rio de Janeiro, foi alvo de diversas discussões 

entre Flávio de Carvalho e Christiano das Neves, um dos 

membros do júri do concurso que era contra a arquitetura 

moderna, pois era extremamente tradicionalista e eclético. 

Segundo Flávio de Carvalho, teria ele jogado as pranchas do 

projeto na latrina.  

Esse projeto, diferentemente do projeto para o 

Palácio do Governo de 1927, apresenta uma preocupação 

com o desenvolvimento das outras elevações, não apenas 

com a “fachada principal”. O projeto é menos monolítico do 

que o anterior por elaborar a volumetria fragmentada mais 

solta do volume principal, desenvolvendo planos soltos e 

distintos. Estes planos destacam-se principalmente nas 

varandas com vegetação.  

As aberturas das janelas são bem horizontais e 

estreitas, o que permite um diálogo com os projetos de Le 

Corbusier e outros arquitetos modernos. A torre vertical que 

marca certa noção de volumetria tem a mesma força da 

torre vertical do Palácio. Como percebemos, algumas 

elaborações e formas são constantes nestes primeiros 

projetos.  

Ao mesmo tempo em que Flávio de Carvalho 

apresenta este projeto, rejeitado pelo concurso, é pertinente 

destacar a participação de outro arquiteto moderno neste 

concurso – Lúcio Costa. Costa (1995) apresentou uma 

proposta que ele mesmo intitula “ilusão florentina”, ainda 

desenvolvendo uma arquitetura eclética repleta de 

ornamentos.  

Importante destacar a participação de Costa e a 
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29-Jan Buys, Edifício para a Loja de 
Departamento “De Volharding, Haag, 
1928. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 486. 

 
30-Pavilhão de Exposição do país, 
de Szymon Syrkus, Posen, 1929. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 512. 

tipologia do projeto apresentado, inclusive para contrapor a 

arquitetura de Flávio de Carvalho com a arquitetura ainda 

passadista e acadêmica que estava sendo desenvolvida no 

período pela maioria dos arquitetos brasileiros, inclusive o 

arquiteto que se tornaria, a partir da década de 1930, um 

dos principais arquitetos modernos brasileiros.  

A verticalização apresentada neste projeto aproxima-

se muito mais da arquitetura moderna apresentada por Oud, 

Buys, Rietveld ou mesmo por Gropius e Le Corbusier em 

alguns projetos, principalmente ao apresentar uma 

preocupação com todas as faces – elevações – do edifício, 

muito diferente do projeto anterior repleto de paredes lisas 

e cegas nas laterais.  

O mesmo acontece com o escalonamento, que 

passa a ser mais suave ao mesmo tempo em que os planos 

e volumes são mais fragmentados e soltos.  

Flávio de Carvalho, em diversos projetos, chega a 

soltar ainda mais o volume monolítico tão denso e pesado 

do seu primeiro projeto, mas, ao mesmo tempo, ele retoma 

algumas características formais, como iremos observar ao 

longo da apresentação dos outros projetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 – Uma das elevações da Embaixada 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p. 50. 
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32 – Outra elevação da Embaixada. 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p. 50. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1928 _ Projeto para o Farol de 
Colombo na República Dominicana 

 

O concurso para a construção de um Farol em 

homenagem a descoberta da América por Cristóvão 

Colombo foi elaborada pela União Pan-americana, na forma 

de um concurso internacional, com a participação de 

arquitetos de diversos países. Uma das colocações do 

memorial do concurso para a elaboração do projeto era a 

idéia do passado com o presente. O arquiteto teria que 

elaborar um projeto capaz de trazer questões do passado, 

mas que fosse atual. Desta forma, trazer questões do 

passado do continente americano sem apresentar uma 

arquitetura passadista. 

Segundo Cohen (1995), a competição de projetos foi 

dominada por soluções acadêmicas, ao mesmo tempo em 

que o tema do arranha-céu estava presente numa boa 

variedade de propostas.   
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33 – Vista de 160m de distância, de 
uma altura de 2 metros acima. O 
nível do disco preto, e fazendo um 
ângulo de 57º costa. A fachada do 

monumento.7 Fonte: FAIA,1930, p.94. 
 
 
 
 
7 Texto original em inglês da legenda 
das pranchas, publicadas no material do 
concurso por: FAIA, A. K. 1930, p. 
94.  Seen from a distance of 160m, 
from a height of 2m above. The black 
disc level, and making an angle of 57º 
cost. The face of the monument. 
 
8 Texto original em inglês da legenda 
das pranchas, publicadas no material do 
concurso por: FAIA, A. K. 1930.  Snr. 
Carvalho is an extreme modernist who, 
however, does not ignore or despite the 
spiritual or the intellectual. On the 
contrary he designs with a deeply 
founded sympathy and an almost 
mystical belief, anxious to interpret 
hieroglyphs and ideograms and the 
books of magic of various Indian 
civilizations. 

Na publicação do material dos projetos participantes 

deste concurso, em que foram apresentados as pranchas 

dos projetos e um breve comentário do júri sobre cada 

arquiteto e o correspondente projeto, há três páginas 

dedicadas ao projeto de Flávio de Carvalho. Um ponto 

importante colocado neste texto é a visão de um arquiteto 

modernista que se preocupa em decifrar o material do 

passado indígena, interpretar os hieróglifos e ideogramas 

destas civilizações que habitavam o continente.  

Sr. Carvalho é um modernista ao extremo que, 
no entanto, não ignora [...] o espiritual ou o 
intelectual. Ao contrário, ele projeta com uma 
tristeza profunda fundada e uma convicção 
quase mística, ansioso para interpretar 
hieróglifos e ideogramas e livros de magia de 
diversas civilizações indígenas.8   

Nos desenhos e nos comentários de Flávio de 

Carvalho escritos nas pranchas nota-se a preocupação em 

desenvolver um projeto capaz de interpretar o passado 

americano, fazer ver o passado primitivo, anterior à 
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34 – Projeto de Helmle, Corbett and  
Harrison, Robert P. Rogers e Alfred 
E. Poor;  W. K. Oltar (representante 
dos Estados Unidos) Estava 
selecionado para a segunda etapa, 
primeiro prêmio. 
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 19. 
 
 
 

 
35 – Enrico Miniati;  Giovanni Masini 
(representante da Itália). Menção 
Honrosa no concurso. 
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

colonização, sem perder de vista a preocupação com uma 

linguagem mais contemporânea, não passadista.  

Vale lembrar que esta preocupação em desenvolver 

um diálogo com o passado a partir do presente é uma 

questão que Flávio de Carvalho está desenvolvendo neste 

período devido, principalmente, ao seu vínculo, assumido, 

com o grupo antropofágico. Inclusive, ele utiliza argumentos 

antropófagos em diversos textos de combate a uma 

arquitetura passadista e copista.   

O uso de cores fortes (vermelho, amarelo, preto e 

verde) no exterior do projeto também remete a este 

passado e as relações da cultura americana com as culturas 

pré-colombianas, ao mesmo tempo em que Flávio de 

Carvalho projeta utilizando-se de formas puras e 

equilibradas. 

Assim como os projetos anteriores, ele utiliza-se da 

simetria marcada com um volume fortemente vertical, 

marcando certa imponência do projeto e de seu programa. 

Claro que neste projeto a necessidade da torre é exigida 

pelo próprio programa – um farol. Mas ele mantém uma 

linha de elaboração projetual com relação aos projetos 

anteriores pela forma de organizar a volumetria, densa ao 

mesmo tempo em que é fragmentada.  

Na elaboração dos espaços internos, a preocupação 

com o diálogo com o passado pré-colombiano torna-se 

muito mais evidente e, talvez, mais presente que uma 

arquitetura modernista, mesmo com o uso de materiais 

modernos, como o vasto uso do ferro em grades vazadas.  

Estas grades não têm uma localização muito clara no 

desenho geral do edifício por não haver nenhuma prancha 

com a planta ou esboço da distribuição do programa no 

edifício. Pelo formato delas podemos supor que estas 

poderiam estar localizadas nestes arcos que vemos, 

intermediando o espaço interno e externo, o que torna o 

desenho destas grades mais interessante e pertinente, 
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36 – Projeto de Prof. Pippo Medori, 
Engr. Vinceso Palleri, Geom. Aldo 
Vercelloni (representante da Itália). 
Estava selecionado para a segunda 
etapa, primeiro prêmio. 
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 19. 
 
 
 
9 Texto original em espanhol na 
prancha sobre a implantação do projeto, 
publicado junto com o material do 
concurso por: FAIA, A. K. 1930, p. 
187. La perspectiva sera tomada de um 
punto situado 5000 pies al Sur franco 
de la Punta Torre cilla y 4000 pies 
sobre la línea de terra. 
 
 
10 Texto original em inglês da legenda 
das pranchas, publicadas no material do 
concurso por: FAIA, A. K. 1930, p. 
96. Grille for nation’s rooms in Guarany 
style single motif taken from document. 
Made of painted iron. Grille for nation’s 
rooms in Guarany style single motif 
taken from document. Made of painted 
iron. Grille for nation’s rooms: painted 
sheet iron birds flying over aluminum 
clouds. In Guarany style. Grille for 
nation’s rooms: painted iron and 
polished brass, represents palm trees. 
The leaves are held by radiating stays 
which are so used to a circularly bent I 
beam with on each side are placed the 
polished cut brass. Iron grille for 
nation’s rooms – represents a swarm of 
Aztec birds in flight, unit motif from 
document of pottery stamp. 

como elementos vazados.   

A planta do projeto não consta no material publicado 

sobre o concurso, porém, o material disponibilizado para os 

arquitetos projetarem o edifício do Farol de Colombo foi 

anexado no final do livro. Um dos pontos que vale lembrar, 

inclusive a volumetria vertical que marca o projeto, é a 

informação disponibilizada sobre a altura de visualização do 

local pelo sul, o mar. Assim segue a nota da implantação: 

A perspectiva será observada de um ponto 
situado a 5000 pés ao sul da extremidade da 
torre e 4000 pés sobre a linha de terra. 9 

O terreno disponibilizado para a construção do 

edifício estava situado em um encontro do rio da cidade 

com o mar, possibilitando a orientação do Farol para os dois 

tráfegos pela água, além de um visual para o projeto. Uma 

das poucas exigências do programa do concurso era a altura 

máxima de 122 metros.  

Outros pontos que o arquiteto deveria se preocupar 

era um lugar para receber um monumento de Colombo que 

estava em uma igreja local, com 18,30 metros de altura, o 

museu e a biblioteca, que poderiam funcionar juntos ou 

separados, mas deveriam ser amplos para receber diversas 

relíquias históricas.  

Quanto ao funcionamento, o Farol deveria abrigar 

esses diferentes usos com certa independência do 

funcionamento do Farol em si. Mesmo sendo um edifício-

monumento, deveria ser capaz de orientar navios no mar e 

aviões no céu. Desta forma, o visual do edifício, que deveria 

ser um único edifício, teria que proporcionar um belo visual 

tanto do mar quanto do ar.  

O edifício deveria abrigar dois armazéns, um do lado 

esquerdo e outro do lado direito para uso das embarcações. 

Estes armazéns deveriam ficar logo abaixo dos terraços, 

também voltados para o mar. Outros diversos terraços 

também eram sugeridos pelos organizadores. 
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37 – A legenda segue a seqüência da 
esquerda para a direita, começando nas 

figuras superiores: 10  
• Grade das salas da nação no estilo 

guarani, único tema tirado de 
documento. Feito de ferro pintado 
• Grade para as salas da nação: 

pássaros voando em chapas de ferro 
pintadas sobre nuvens de alumínio. No 

estilo guarani.  
• Grade das salas da nação: o ferro 
pintado e metal polido representam 

palmeiras. As folhas são presas por 
arrimos radiais que são usados para 

circundar a viga inclinada em cada lado 
foram colocadas cortes de metal polido 
• Grade de ferro das salas da nação – 

representa um bando de pássaros 
astecas em vôo, único tema de 

documento de estampa de cerâmica. 
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 96. 

 

 

 
38 – A legenda segue a seqüência da 

esquerda para a direita.   11 
• Grade em ferro pintado para as salas 

da nação em estilo guarani, tirado de 
documento (apenas o tema, é claro). 

Guarani é uma tribo brasileira com uma 
das civilizações mais interessantes.  
• Grade para as salas da nação em 
estilo guarani: tema único tirado de 
documento. Feito em ferro pintado e 

metal polido.  
• Grade de ferro pintado de aparência 

igual em ambos os lados para as salas 
da nação. Construído no princípio 

similar de outro previamente descrito. 
A grade simboliza bambu será 

reconhecido por toda a América. Eu 
gostaria de avisar que todos os 

desenhos e esboços são absolutamente 
originais e saiu completamente da minha 

cabeça. Eles não são cópias ou 
inspirados em nada, exceto quando 
mencionado. Eu sou contra cópia e 
acredito que não há benefício pela 

cópia.  
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 95. 

 
11 Texto original em inglês da legenda 
das pranchas, publicadas no material do 
concurso por: FAIA, A. K. 1930, p. 
95.  Grille in painted iron for nation’s 
rooms in Guarany’s style, taken from 
document (just the motif of course). 
Guarany is a Brazilian tribe with a most 
interesting civilization.  Grille for nation’s 
room in Guarany style: single motif 

 
 

 

O que podemos observar das exigências do 

programa no projeto de Flávio de Carvalho é supor que os 

dois volumes trapezoidais simetricamente situados no 

projeto seriam estes armazéns. Também podemos pensar 

que acima dos arcos seriam amplos terraços. Mas vale 

lembrar que não há documentos com descrições de Flávio 

de Carvalho sobre a localização do programa dentro do 

edifício; é apenas uma possibilidade gerada a partir do 

programa do concurso. 
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taken from document. Made of painted 
iron and polish brass. Painted iron grille 
of equal appearance on both sides for 
nation’s rooms. Built on a similar 
principle to the one previously described. 
The grille symbolizes bamboo will know 
to all Americas. I should like to notice 
that all designs and sketches are 
absolutely original and entirely out of my 
head. They are not copied or inspired 
from anywhere except when mentioned. 
I am against copying and believe that 
there are never gains by copying.   

 
39 – Posição do terreno para a 

implantação do Farol de Colombo. 
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 189. 

40 – Vista aérea de uma porção do 
terreno e de parte da cidade antiga. 
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 178. 
 

 
41 – Projeto de Will Rice Amon 
(representante dos Estados Unidos) 
Estava selecionado para a segunda 
etapa, primeiro prêmio 
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 13. 

Ao lado (Figura 40), podemos observar a 

implantação, no canto da esquerda superior da foto. A 

cidade poderia observar o alto edifício, este poderia orientar 

a circulação de navios e outras embarcações no mar do 

Caribe.  

Seguindo as exigências do programa do concurso, 

Flávio de Carvalho desenha algumas perspectivas internas e 

outros detalhamentos que julgava pertinente para a 

caracterização de sua idéia e de sua concepção de um 

projeto atual, capaz de não ser ultrapassado pelo tempo, ao 

mesmo tempo em que traz questões da origem da América 

e do novo mundo. 

Segue abaixo o desenho do Hall de Festas, decorado 

com pinturas que trouxessem as questões da origem 

americana para sua arquitetura. O pé-direito é monumental, 

como podemos perceber, com a escala humana desenhada 

e as portas em arco nas laterais do desenho.  

Neste projeto Flávio de Carvalho retoma o uso do 

arco, assim como no Palácio do Governo, de 1927, e em 

projetos posteriores. 
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42 – Perspectiva do hall de festas: as 
paredes são decoradas com pinturas 

de figuras totêmicas em frente há 
três figuras pertencentes aos 

períodos totêmicos e maias, elas são 
esculpidas em pedra, a coluna tem 

bases antigas, o período maia também 
é esculpido em pedra. Os capitéis 

representam folhas de borracha. Os 
deuses, as figuras esculpidas e 

também colunas astecas foram tiradas 
de documentos. 12 

Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 96. 
 

12 Texto original em inglês da legenda 
das pranchas, publicadas no material do 
concurso por: FAIA, A. K. 1930, p. 
96. Perspective of feasting hall: the 
walls are decorated with painted Toltec 
figures in front are three figures 
belonging to the Toltec and Maya 
periods, they are sculptured in stone; 
the column bases are early, Maya 
period and are also sculptured in stone. 
The capitels represent rubber leaves. 
The gods, the sculptured figures and 
also column Aztec were taken from 
documents. 

 
43-Projeto de Gropius e Meyer para 
o concurso do Chicago Tribune, em 
1922. 
Fonte: BENÉVOLO, 2004, p.455. 

Outro desenho do interior do projeto esboçado por 

Flávio de Carvalho para o concurso é uma perspectiva do 

Museu. Assim como no Hall de Festas, desenvolve o 

espaço interno a partir de uma escala monumental, como 

podemos notar com a diferença das esculturas no centro do 

desenho em relação às pessoas desenhadas, cerca de sete 

vezes maior que a escala humana. Mas, segundo Flávio de 

Carvalho, este grupo de estátuas no centro do museu era 

para lembrar o homem e a mulher do novo mundo e o 

primitivismo que os antecederam enquanto indivíduos da 

sociedade moderna.  

Flávio de Carvalho, segundo o texto de suas 

pranchas, preocupava-se com a reflexão sobre homem e 

seu passado primitivo, sobre a natureza da origem das 

coisas, e assim, se livrar de sua visão acadêmica e 

progredir. Desta forma, conforme podemos entender nos 

textos de Flávio de Carvalho, o homem estaria mais próximo 

do progresso e da evolução, livrando-se do passadismo e 

dos vínculos coloniais.   
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44 – Perspectiva do Museu. 
No meio do museu será colocado um 

grupo de estatuária gigante 
representando o homem e a mulher do 

novo mundo. As estátuas serão 
formadas por um número de superfícies 

planas primitivas com caráter 
expressionista e simbolizando a 

essência de base da arte do 
pensamento, para tanto falar em sua 

simplicidade, mas agressiva e 
verdadeira forma. Foi desenhado para 
fazer o homem pensar sobre a real 

natureza das coisas. O painel na 
parede representa o deus da água 

(asteca) banhando-se do mar [...]. Os 
deuses foram tirados de documentos 

astecas. Os guerreiros são zapotecas e 

os monstros são totêmicos. [...]13 
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 95. 

 
 
 

13Texto original em inglês da legenda 
das pranchas, publicadas no material do 
concurso por: FAIA, A. K. 1930, p. 
95.  Perspective of Museum. Half way 
in the museum will be placed a gigantic 
statuary group representing the man and 
woman of the new world. The statues 
will be formed of a number primitive 
smooth surfaces expressionistic in 
character and symbolizing the essence 
of art the basis of thought so to speak 
in its simple but aggressive and true 
form. It is designed to make man think 
about the real nature of things. The 
panel on the wall represents the 
Godden of water (Aztec) bathing by 
the sea and being wood by various – 
gods, however approaching coambers 
who came earth similar intentions dislike 
the godly maner and prepare for battle. 
The gods were taken from Aztec 
documents. The warriors are zapotec 
and the monsters are totemic. It should 
be mote cad that the monsters above 
has just slept from the sea show cases 
with relies of the American man are 
placed between the pillars.   

 

Outro desenho que procura retomar a cultura pré-

colombiana é o desenho para os ladrilhos do piso, baseados 

em desenhos da cerâmica Marajoara, estabelecendo 

vínculos da cultura americana e as civilizações indígenas. 

O projeto de Flávio de Carvalho, diferentemente do 

que ele escreveu em seu currículo ou em depoimentos, não 

recebeu menção honrosa no concurso. Foi selecionado 

como um projeto interessante, junto com diversos outros, 

mas sem premiação alguma. Para entender melhor a 

arquitetura apresentada neste concurso, além de uma noção 

da arquitetura modernista desenvolvida em outros países, 

serão apresentados alguns projetos selecionados para a 

segunda etapa do concurso e outros que receberam 

menção honrosa. 
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45 – Desenhado para piso de cerâmica: 
os desenhos foram tirados das 
cerâmicas (vasos e potes de cerâmica) 
dos índios marajoaras do Brasil, no 
entanto o colorido é por mim mesmo 
(eu tenho visto estes apenas por 
fotografia 14). Os marajoaras são livres 
de todas as restrições acadêmicas e 
inspiradas em si mesmos na simplicidade 
da natureza e na força viril das 
florestas tropicais. O desenho na 
figura 1 [primeira à esquerda] tem uma 
forte semelhança com a cerâmica do 
período asteca. 15   
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 94. 
 
 

14 No período a fotografia era apenas 
em preto em branco, sem informações 
de cores, apenas da tonalidade e dos 
contrastes dos tons de cinza. 
 
15 Texto original em inglês da legenda 
das pranchas, publicadas no material do 
concurso por: FAIA, A. K. 1930, p. 
94. Design for ceramic floors: the 
designs were taken from the ceramics 
(pottery) of the Marajoara Indians of 
Brazil, however the coloring is my own 
(I have only seen them in 
photographs). The Marajoaras were 
freed from all academicals restrictions 
and inspired themselves in the simplicity 
of nature and in the virile strength of 
the tropical forests. The design in Fig. 
1 has a strong resemblance with Aztec 
period pottery. 
 
 

 

Os projetos selecionados para a segunda etapa 

apresentam muitos pontos em comum com a arquitetura 

apresentada por Flávio de Carvalho. Um dos pontos 

principais é a preocupação com o desenvolvimento de 

formas geométricas puras e com uma arquitetura capaz de 

responder a nova época da máquina. Porém, como se pode 

notar, a busca por um passado pré-colombiano não está 

presente nestes outros projetos, ao contrário, quando se 

utiliza alguma forma ou elemento do passado, recorrem ao 

passado colonial e a representação da cultura colonizadora, 

da igreja ocidentalizando a cultura indígena e a chegada dos 

colonizadores. 

Tanto Flávio de Carvalho como a maioria dos 

arquitetos e engenheiros participantes recorreram ao tema 

do arranha-céu para desenvolver o projeto, principalmente 

pela questão da altura fazer parte da exigência principal da 

proposta. Desta forma, ao recorrer a esta questão muitos 

desenvolveram o volume fragmentado e escalonado que 

fazia parte da arquitetura desenvolvida no período, 

principalmente nos Estados Unidos.  

O concurso, por se tratar de uma homenagem e 

abrigar um programa imponente, influiu para o 

desenvolvimento de projetos monumentais, inclusive na 
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46 – Projeto de Roger Kohn 
(representante da França).  
Fonte: FAIA, A. K. 1930, p. 47. 

 

 
47 – Pavilhão da Informação de Mallet-
Stevens, 1925. 
Fonte: CHAMPENOIS, 2005, p. 06. 
 
 
 

recorrência de ornamentos que simbolizassem a conquista 

da América por Cristóvão Colombo.  

Ao elaborar esta monumentalidade, Flávio de 

Carvalho utiliza-se de outros artifícios como: a fragmentação 

acentuada, planos horizontais no volume vertical, aberturas 

horizontais e arcos, além do uso de cores fortes para 

representar a cultura primitiva, não recorrendo a 

ornamentos. Os únicos elementos que podem ser 

considerados decorativos foram os desenhos das cerâmicas 

para o piso e os gradis vazados nos arcos.  

Outro projeto que podemos apresentar no mesmo 

período, embora com outro programa, apresentando uma 

plasticidade pertinente para o projeto de Flávio de Carvalho 

para o Farol de Colombo, é o projeto de Mallet-Stevens para 

o Pavilhão da Informação em 1925, selecionado para a Expo 

Art Déco. O projeto apresenta os mesmos formatos 

geométricos e os planos horizontais colocados no volume 

vertical do projeto apresentado alguns anos depois por 

Flávio de Carvalho.  

O interessante de trazer o arquiteto Mallet-Stevens 

para um diálogo com a obra de Flávio de Carvalho é a sua 

postura moderna e por ter sido excluído do grupo principal 

selecionado para representar a arquitetura moderna oficial, 

no caso, excluído por Giedion, segundo Michèle 

Champenois (2005). 

Podemos, inclusive, discutir como Flávio de Carvalho 

procura aproximar-se de questões colocadas por Le 

Corbusier em seus textos na imprensa e também em seus 

memoriais de projeto, ao mesmo tempo em que, 

formalmente, ele experimenta outras questões plásticas e 

espaciais, inclusive aproxima-se de algumas formas 

desenvolvidas por Mallet-Stevens.  
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16 CRISPIM, Antônio (pseud. Carlos 
Drummond de Andrade). Um anteprojeto 
da universidade. Diário de Minas, Belo 
Horizonte, 04/11/1928. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 – Vista frontal do projeto 01 
Fonte: DAHER, 1982, p. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1928 _Projetos para a Universidade 
de Belo Horizonte 

 

O concurso de anteprojetos para a Universidade de 

Belo Horizonte, segundo Antônio Crispim 16 (pseudônimo de 

Carlos Drummond de Andrade), contou com a participação 

de Flávio de Carvalho assinando “Eficácia”, que foi muito 

criticado e ironizado pela população.  

Segundo Crispim, os outros projetos participantes 

eram cópias de estilos diversos e passadistas, porém 

elogiados pelos observadores. Diferentemente da postura 

referente aos que observavam o “Eficácia”, como ele se 

refere no trecho: 

Poucos, raríssimos foram os que 
compreenderam a intenção do autor, ou que a 
vislumbraram apenas. A maioria achou uma 
graça infinita e foi se extasiar diante das duas 
dezenas de projetos assírios, bizantinos, grego-
romanos, epicenos e assexuados que lá se 
achavam. (CRISPIM, 1928) 

O memorial do projeto, como colocado no artigo de 

Crispim, dizia que a concepção de um edifício universitário 

era baseada na lógica. O autor critica a falta do humano na 

concepção de projeto, extremamente lógico e racional.  

Outro ponto citado sobre o memorial do projeto, 

apresentado no concurso por Flávio de Carvalho, é o uso da 
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49-Otto Kohtz – Projeto para um 
arranha-céus residencial para 
Berlim, inicio da década de 1930. 
Fonte: COHEN, 1995, p. 156. 
 
 
 
 
 

50 – Vista frontal do projeto 02 
Fonte: DAHER, 1982, p. 135. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frase de Le Corbusier: “A casa é uma máquina de habitar”. 

Crispim ainda elogia a postura desbravadora de Flávio de 

Carvalho em trazer questões tão atuais para o país, com 

trazendo assuntos pertinentes que eram restritos à Europa.  

Novamente, assim como o projeto para o Palácio do 

Governo, o paisagismo, ao que consta nos comentários de 

Crispim sobre o memorial, era elaborado com o plantio de 

milho, amendoim e bananeira. Enfatizou o uso de plantas 

que remetem à cultura brasileira, além de serem plantas 

frutíferas, de acordo com as suas discussões sobre a 

vegetação na cidade e o plantio de café no Rio de Janeiro.   

Para este concurso Flávio de Carvalho elaborou dois 

desenhos com poucas diferenças entre eles, apresentando 

a mesma monumentalidade observada nos projetos 

anteriores. Estes projetos têm a mesma simetria 

rigorosamente desenhada, com um volume vertical que 

evidencia essa simetria.  

O programa educacional não interfere no 

desenvolvimento do projeto, como Flávio de Carvalho 

defende em seus textos, ao contrário, poderiam ser um 

projeto para o Paço Municipal ou mesmo para um teatro.  

Os volumes horizontais com arcos nas laterais do 

volume também se repetem neste primeiro momento de 

atuação de Flávio de Carvalho em projetos arquitetônicos, 

como podemos ver nos projetos para o Farol de Colombo e 
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51 – Perspectiva aérea do projeto 01 
Fonte: DAHER, 1982, p. 25. 

 
 

52-Casa das indústrias, na Ucrânia, 
1929. Projeto de S.S. Serahimoff, 
M.D. Felguer e S.M. Kravetz. 
Arquitetura com a volumetria 
extremamente fragmentada. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 511. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mesmo no projeto residencial para Nelson Otoni, em 1930. 

Assim, também acontecem com a volumetria pesada e 

fragmentada, também características marcantes deste 

momento de projetos desenvolvidos por Flávio de Carvalho, 

que começa a apresentar certas mudanças mais efetivas na 

maneira de projetar a partir do início da década de 1940. 

A simetria marcada com o volume central e vertical, 

evidenciando ainda mais o uso de formas geométricas 

puras, assim como os arcos, são questões que também 

estavam presentes na arquitetura inglesa no período de sua 

formação como engenheiro civil.  

A volumetria mais horizontal formando uma base 

com arcos acaba sendo algo recorrente em outros projetos 

de Flávio de Carvalho como: o Palácio do Governo (1927), o 

Paço Municipal de 1939 e 1946. Gradativamente esta base 

apresenta-se mais limpa e lisa, com menos volumes 

fragmentados intermediando o volume vertical central. 

Assim, a arquitetura de Flávio de Carvalho passa a 

apresentar-se com um elemento vertical apoiado sobre uma 

base horizontal, que faz a intermediação entre o edifício e a 

cidade. 
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53-Iakov Chernikhov, grande fábrica 
e seu elevador, 1923. 
Fonte COHEN, 1995, p. 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 

54– Vista do projeto. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 135. 

 
 
 
 
 
 

55-City of Giant Skyscrapers in a 
vertical composition, de Iakov 
Chernikhov, Leningrad, 1931.  
Fonte: COHEN, 1995, p.128. 

1929 _ Projeto para o Palácio do 
Congresso do Estado de São Paulo 

 

Este projeto para concurso do edifício do Palácio do 

Congresso do Estado de São Paulo apresenta a mesma 

monumentalidade já observada nos projetos anteriores, com 

uma volumetria muito semelhante ao projeto para a 

Universidade de Belo Horizonte, fragmentada com uma 

graduação da verticalidade do centro para as laterais. 

Inclusive, poderia abrigar o projeto para a universidade de 

Belo Horizonte ou qualquer outro programa desenvolvido 

até agora por Flávio de Carvalho, conforme comentado a 

respeito do projeto anterior.  

Um dos pontos que diferencia o projeto dos 

anteriores é a ausência dos arcos e uma verticalidade mais 

acentuada, principalmente através dos pilares presentes nas 

elevações. A volumetria é mais fragmentada, possibilitando 

a ilusão de ser vários edifícios ao invés de um único volume. 

Ele decompõe a volumetria, mas ao mesmo tempo a 

simetria possibilita a noção do conjunto, dando uma 

unidade. A base horizontal com os arcos desaparece com a 

retomada dos volumes ainda mais fragmentados. 
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56 – Propaganda da Tropicalumínio 
na RASM, 1939. 
Fonte: RASM,1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 – Foto da fachada da loja, 1935. 
Fonte: MATTAR, 1999, P.17. 

 
 
 
 
 
 

1935 _ Projeto com a Fachada de 
Alumínio em São Paulo 

 

Desta primeira seleção de projetos, este é o único 

que foi construído. Na verdade o projeto é apenas uma 

intervenção em um edifício já existente. O projeto, uma 

intervenção na fachada de um imóvel, com o uso de 

comércio, foi incluído nesta primeira seleção juntamente 

com projetos de escala mais imponente e monumental por 

ser uma intervenção de Flávio de Carvalho na cidade em que 

procurava impressionar e se impor, indiferentemente de sua 

escala e programa.  

O projeto realizado no edifício que se situava na 

esquina das ruas Barão de Itapetininga e Dom José de 

Barros, em São Paulo, era todo revestido em alumínio. O 

contato com o alumínio, como material presente na 

arquitetura, influenciaria alguns anos depois na sua pequena 

fábrica, em 1938, Tropicalumínio, fábrica de persianas de 

alumínio. Outro uso que chama a atenção do alumínio é no 

revestimento interno para áreas úmidas, teto da sala e na 

lareira no projeto da casa da Capuava, também em 1938. 



 
 

Flávio de Carvalho: questões arquitetura e urbanismo 
232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Aluminum in Architecture – 
Architectural Aluminum Handbook. 
Pittsburgh, P.A.: Aluminum Company of 
America, 1932. Este livro apresenta as 
propriedades do alumínio, a maneira de 
produzir, as qualidades do material e, 
principalmente, a sua utilização na 
arquitetura. O exemplar pertencente ao 
acervo pessoal de Flávio de Carvalho 
está organizado e administrado pela 
Unicamp no IEL – CEDAE. 
 
 
 
 
 

O uso do alumínio na fachada, como revestimento, 

chama a atenção por se tratar de um pequeno edifício 

comercial, mas que com o uso do material torna-se 

imponente e muito diverso para o período. Esta 

preocupação com um edifício, independentemente do uso, 

que seja imponente na cidade torna-o monumental através 

do uso do material. Além disso, o material possibilitava uma 

imagem de modernidade, de uma atualização para a época 

da máquina. Traz todas as questões de cidade e de uma 

vida moderno para um pequeno edifício, pouco 

representativo enquanto programa.  

Outro ponto que pode ser considerado neste projeto 

é a iluminação noturna que a partir da vida moderna torna-se 

mais vivenciada e mais prolongada no uso da cidade. Desta 

forma, assim como o Palácio do Governo, em 1927, o 

projeto poderia se destacar apenas com a iluminação da rua, 

refletindo por todo o material. Mas esta é apensa uma 

suposição, baseada na leitura de outros projetos e de textos 

de Flávio de Carvalho sobre a cidade e a vida moderna, pois 

pouco material, além desta imagem da fachada, está 

disponível para um maior aprofundamento do assunto. 

O interesse por este material para revestimento 

aparece também na leitura de Flávio de Carvalho, que 

possui material especializado sobre o uso na arquitetura e 

questões técnicas sobre o alumínio, especialmente o livro 

Aluminum in Architecture – Architectural Aluminum 

Handbook. 17 

O uso do alumínio remete-nos a outros projetos com 

o uso de material metálico na arquitetura que apresentam 

um discurso moderno, como o edifício da Chrysler, de 

William Van Alen em Nova Iorque, 1930, e mesmo no 

Pavilhão de Barcelona de Mies Van der Rohe, de 1929 , 

onde foram utilizados o material metálico como elemento 

arquitetônico – primeiro como revestimento e segundo 

como elemento estrutural aparente – com a intenção de 
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evidenciar uma idéia de modernidade a partir das 

propriedades do material metálico. 

Esta concepção de época da máquina utilizando o 

artifício material para representar a relação da arquitetura, 

do espaço, com a máquina e sua modernidade, aparece 

também na “Casa Modernista” de Gregori Warchavchik. Os 

móveis, mesmo sendo feitos em madeira, foram pintados 

na cor prateada, remetendo a esta idéia do novo, da 

máquina, da vida moderna e da transformação dos 

costumes do homem moderno.  

Flávio de Carvalho, da mesma forma como esses 

arquitetos modernos, estava experimentando as 

possibilidades materiais e mesmo a idéia de modernidade 

no espaço arquitetônico e urbano, no caso desta 

intervenção na elevação principal. Mesmo na Bauhaus, 

percebemos a experimentação plástica deste material em 

máscaras, revestimentos e no design dos objetos, além dos 

reflexos e das luzes também observadas a partir do material 

metálico aparente. 

 

 
58-Projeto de Ramos de Azevedo, 
primeiro lugar do concurso, 
provavelmente de 1921. 
Fonte: SOMEKH, 1997, p. 140. 

1939 _ Paço Municipal de São Paulo (1)

Este concurso organizado para a elaboração do 

projeto para o Paço Municipal de São Paulo se repetiu mais 

duas vezes, em que Flávio de Carvalho também participou. 

Desde 1921, com o primeiro concurso para o 

concurso do edifício que abrigaria o Paço Municipal, a 

questão deste edifício estava mal resolvida em São Paulo. 

Em 1930, no Plano de Avenidas, Prestes Maia também 

chegou a elaborar uma proposta para o edifício e sua 

localização.  

Segundo Lira (2005), a proposta de Maia era um 
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59-Projeto do Paço Municipal, 1929, 
de Prestes Maia. 
Fonte: SOMEKH, 1997, p. 63. 
 
 
 
 

60– Proposta para o Paço Municipal. 
Prestes Maia, 1930. 
Fonte: TOLEDO, 1996, p. 183. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“grande conjunto monumental de inspiração norte-

americana – americano no motivo neoclássico característico 

dos arranha-céus da época”. Esta “imagem” do edifício 

monumental e grandioso, de acordo com Lira, apareceria 

repetidamente nos sucessivos concursos para a construção 

do edifício para o Paço Municipal, principalmente após 

1939, com os diversos concursos para o projeto.  

Dentre os concorrentes destacados por um crítico da 

época estavam Flávio de Carvalho (“Paraquedas”) e Gregori 

Warchavchik (“Praça Cívica”). Segundo Lira (2005), estes 

foram os únicos projetos, conforme a análise do crítico da 

época, que se preocupavam com a dimensão urbanística. 

Sob o pseudônimo “Paraquedas”, Flávio de Carvalho 

elaborou de acordo com o edital, uma torre vertical, 

praticamente de vidro, que marcaria o eixo da Avenida 

Rangel Pestana. Esta torre de mais de trinta andares tinha 

uma base que seria uma praça cívica, intermediando o 

espaço da cidade com o espaço do Paço Municipal.  

De acordo com a comissão julgadora, segundo Lira 

(2005), neste projeto “Paraquedas” apresentava uma 

“distribuição funcional das plantas”, porém, não obedeciam 

a outras exigências da comissão julgadora como: evitar o 

excesso de paredes de vidro; formação de uma praça cívica 

para certos eventos cívicos. 

As diversas discussões e as colocações da comissão 

julgadora fizeram com que nenhum dos projetos fosse 

construído. Esta discussão, retomada em 1946, abriu 

espaço para um novo concurso que também iria se repetir 

em 1952, ambos também cercados de polêmicas e 

divergências. 

Estes concursos foram marcados com várias 

polêmicas e discussões em relação à burocracia e, como 

sempre, mais uma vez, Flávio de Carvalho ficou com uma 

menção honrosa, mas não foi o responsável pelo projeto 

vencedor. 
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61 – Foto da maquete do projeto 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p. 56. 

 
 
 
 
 
 

62-Projeto para o Paço Municipal de 
São Paulo, 1929, arquiteto Christoff. 
Influência do Zoning de Prestes 
Maia, segundo Somekh. 
Fonte: SOMEKH, 1997, p. 138. 
 
 
 

63-Projeto para a reconstrução da 
Potsdamer Platz e Leipziger Platz 
em Berlim, 1929, de Martin Wagner. 
Fonte: COHEN, 1995, p. 123. 
 
 
 
 

No período deste concurso de 1939 para o Paço 

Municipal, São Paulo já tinha sofrido uma série de 

mudanças em sua estrutura, principalmente a partir do 

Plano de Avenidas de Prestes Maia. A construção de 

arranha-céus estava sendo aceita pela população e por 

grande parte dos arquitetos e engenheiros paulistas. Assim, 

a cidade já havia sofrido uma enorme transformação em 

suas características urbanas e em seus arranha-céus 

escalonados – influência dos arranha-céus norte-americanos 

e o seu estilo neoclássico – ou modernos – mais esbeltos e 

sem nenhum tipo de ornamento. (Somekh, 1997) 
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64-Maquete do projeto “Praça 
Cívica” de Warchavchik e Artigas 
para o Paço Municipal, 1939 (2º 
lugar no concurso) 
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 217. 
 

 
65-Corte do projeto “Praça Cívica” 
de Warchavchik e Artigas para o 
Paço Municipal, 1939 (2º lugar no 
concurso) 
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 217. 
 

 
66-Croqui do projeto “Praça Cívica” 
de Warchavchik e Artigas para o 
Paço Municipal, 1939 (2º lugar no 
concurso) 
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 217. 
 

 
67-Salão de Festas do projeto “Praça 
Cívica” de Warchavchik e Artigas para 
o Paço Municipal, 1939 (2º lugar no 
concurso) 
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 217. 

A legislação também já facilitava a construção destes 

edifícios altos na cidade, além do uso de elevadores já estar 

mais acessível. Muitas moradias, na região central 

principalmente, já estavam absorvidas por estes arranha-

céus, porém para a parte mais abastada da sociedade, pois 

o custo de um apartamento ainda não era muito viável a 

população menos favorecida. (Somekh, 1997) 

A partir deste projeto, principalmente, Flávio de 

Carvalho desenvolve com mais propriedade as suas 

abordagens sobre o arranha-céu em sua arquitetura, mesmo 

discutindo a questão desde 1928, trazendo, mais 

efetivamente, algumas colocações discutidas em seus 

textos. A partir do arranha-céu, ele aborda melhor a relação 

do edifício com a dinâmica da cidade e a questão do espaço 

comum e coletivo. 

Ao observar o projeto, já podemos notar o início de 

uma mudança no desenho de Flávio de Carvalho. Seria 

como se ele tivesse prolongado aquela volumetria vertical 

central de seu edifício e mantivesse a base, sem fragmentar 

ou decompor o volume. Outra mudança em sua arquitetura 

é o uso do vidro em todas as elevações, tornando o edifício 

mais leve, muito diferente dos volumes densos e fechados, 

praticamente monolíticos e com poucas aberturas. 

O domínio na elaboração e no cálculo da estrutura de 

Flávio de Carvalho está mais explícito neste projeto, e nos 

próximos que ele projeta a partir, principalmente, da década 

de 1940. A volumetria torna-se mais leve e evidencia mais a 

estrutura no projeto, antes mais escondida e mais “pesada”.  

           Pudemos observar nos desenhos de Flávio de 

Carvalho que a partir de seus textos e da comparação com 

os projetos posteriores para o mesmo programa esta base 

do edifício horizontal poderia abrigar o uso público da 

cidade, uma praça coberta, ou mesmo uma praça cívica – 

exigida pelo edital do concurso.   

A preocupação de Flávio de Carvalho em relação ao 
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68 – Desenho do térreo, parte 
horizontal, do edifício 

Fonte: MATTAR, 1999, p. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69-Entrada principal do projeto 
“Praça Cívica” de Warchavchik e 
Artigas para o Paço Municipal, 1939 
(2º lugar no concurso) 
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 217. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

térreo do edifício, como discutida nos textos publicados na 

imprensa, evidencia a preocupação da liberação de espaços 

públicos no térreo do edifício, intermediando o espaço 

vertical, trazendo o espaço da cidade para o edifício. 

 

Este edifício, além de um estudo para o arranha-céu 

de 1928, é o primeiro projeto de Flávio de Carvalho em que 

ele deixa de fragmentar a volumetria do edifício. Depois 

deste projeto ele deixa de desenvolver as volumetrias 

pesadas e fragmentadas. Os projetos passam a ser mais 

leves e com uma volumetria mais limpa, pura e com a 

estrutura cada vez mais evidente.  

Importante compreender também que este projeto 

com uma volumetria vertical dada a partir de uma base 

horizontal é uma tipologia muito freqüente neste período, 

tanto nas propostas européias como nas brasileiras, como 

podemos observar no Ministério da Educação, em 1936. 

Mesmo entre algumas propostas de Le Corbusier, 

ele utiliza esta base horizontal para apoiar o edifício, 

permeando o espaço térreo do edifício com o espaço da 

cidade 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. 
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70 – Esboço da perspectiva 
Fonte: DAHER, 1982, p. 77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1946 _ Paço Municipal de São Paulo (2)

Este segundo projeto para o Paço Municipal de São 

Paulo pode ser analisado como um desenvolvimento do 

projeto anterior, que também interfere no desenvolvimento 

do terceiro projeto para o Paço.  

A base horizontal é mantida, assim como a 

importância da verticalidade. Porém, o edifício principal se 

distribui em quatro edifícios sobre a mesma base. Esta 

base, ao que parece, retira os pilares intermediários, 

aumentando o vão livre, podendo, inclusive, abrigar o 

trânsito de veículos.  

Na verdade, a concepção deste projeto é o mesmo 

do projeto anterior. Mas o interessante é entender o 

processo de desenvolvimento do raciocínio arquitetônico de 

Flávio de Carvalho ao apresentar o terceiro projeto para o 

Paço Municipal, como um processo de mudança na 

volumetria e tornando-a cada vez mais leve.  

Neste segundo projeto, Flávio começa a soltar estes 

volumes, que serão totalmente livres no terceiro.  
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71-Projeto de Fritz Nathan, em 1928. 
Observa-se a liberação do térreo e 
uma base horizontal. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 429. 
 
 
 
 
72 – Perspectiva (1º versão) 
Fonte: DAHER, 1984, p. 155. 
 

1952 _ Paço Municipal de São Paulo (3)

Este terceiro projeto, elaborado para o Paço 

Municipal de São Paulo, tem a mesma preocupação inicial 

dos dois projetos anteriores a esse, isto é, criar um espaço 

público onde o térreo seria capaz de organizar e permitir a 

melhor articulação entre a cidade e o edifício. Porém, 

diferentemente dos anteriores o térreo não é coberto, não é 

uma estrutura rígida, mas passa ser uma praça que organiza 

os quatro edifícios soltos no terreno. 

Flávio de Carvalho, neste projeto, rompe com a 

limitação do lote, desenhando uma proposta de re-

elaboração da quadra, possibilitando o desenho de uma 

praça. Esta abrigaria o uso e organização espacial do 

elemento horizontal dos dois projetos anteriores,  

preocupando-se com a questão de um espaço cívico, de 

manifestações na cidade e com a relação entre o espaço do 

edifício e da cidade.  
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73 – Perspectiva na altura do olho 
(2º versão). 

Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p. 57. 
 
 
 
 
 
 
 
18 Não há informação de qual projeto 
foi elaborado primeiro e nem qual deles 
foi enviado para o concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
74 – Implantação do projeto (2º 
versão) com os pontos de 
observação e perspectivas. 
Fonte: DAHER, 1984, P.157. 

Flávio de Carvalho apresenta duas versões para este 

concurso. A primeira versão 18 para o projeto que ainda 

mantém o elemento horizontal na base de um dos edifícios 

(Figura 72). Já a segunda versão do projeto (Figuras 73 e 74) 

libera totalmente esta base. Os edifícios estão em contato 

direto com a praça que organiza este espaço. A relação 

entre edifício e cidade não precisa mais da base horizontal, 

função realizada a partir do espaço da praça – espaço de 

uso público e cívico. 
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75 - Projeto de Oscar Niemeyer, 
Parque Ibirapuera, 1954. 
Fonte: MINDLIN, 1999, p. 211. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Flávio de Carvalho apresenta a sua 
solução para o Paço Municipal. Diário 
da Noite, São Paulo, 03/09/1946. 
 
 
 

No desenvolvimento deste projeto, em ambas as 

propostas, é possível perceber como Flávio de Carvalho 

estava acompanhando o desenvolvimento da arquitetura 

brasileira moderna desenvolvida tanto pelos arquitetos 

paulistas como pelo grupo carioca, esta última reconhecida 

tanto no Brasil como no exterior, além do conhecimento da 

arquitetura moderna européia.  

Podemos analisar esta arquitetura como um possível 

diálogo que Flávio de Carvalho desenvolve com essa 

produção moderna nacional, como, por exemplo, a 

arquitetura de Oscar Niemeyer, no projeto do Parque 

Ibirapuera, o edifício do Palácio das Artes – conhecido como 

edifício da Oca hoje em dia.   

Pode-se entender como um processo de 

aproximação de Flávio de Carvalho com a produção 

brasileira desenvolvida pelos arquitetos do grupo carioca, ou 

mesmo uma facilidade de ousar mais as formas a partir da 

aceitação e formação de um público para esta arquitetura, 

ou também as questões técnicas. Mas é interessante 

destacar um trecho sobre o segundo concurso de 1946 para 

o Paço Municipal de São Paulo em que Flávio faz uma 

declaração na imprensa dizendo: 

[...] os arquitetos modernos de hoje, que 
baseiam seus argumentos teóricos na 
condenação da rotina e do formulário, nada mais 
fazem senão rezar dogmaticamente, sempre a 
mesma missa. Transformaram-se eles em 
verdadeiros copistas de ou outro mestre como 
Le Corbusier e se tornaram os relógios de 
repetição daqueles cavalheiros. Não pensem 
com isso que eu seja contrário à arquitetura 
moderna. Acho apenas que ela estagnou-se com 
o copismo [...] esquece-se de que a base 
fundamental da arquitetura não é o 
“funcionalismo” mas sim profundo, de mais 
telúrico, alguma coisa que brota da terra. 
(CARVALHO, 1946) 19 

A partir desse texto é possível entender como Flávio 

de Carvalho observava o desenvolvimento da arquitetura 

moderna brasileira que passou a ser encarada por ele como 
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mais um estilo copiado de fora, pura e simplesmente cópia, 

sem preocupação com a natureza do lugar em que o projeto 

se insere. Desta forma, cobra um pouco mais a 

preocupação com a natureza e o compromisso com o local, 

menos copismo, que faz com que a arquitetura moderna 

perca o sentido e se torna gratuita. 

Esta crítica de Flávio de Carvalho, porém, não afasta 

a possibilidade de uma tentativa de diálogo, ou de 

reconhecimento com a arquitetura desenvolvida pelos 

arquitetos cariocas, principalmente ao observarmos os 

edifícios projetados para a Universidade Internacional de 

Música, em 1955. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1955_ Projeto para a Universidade 
Internacional de Música, Artes 
Plásticas e Cênicas em Guaratinguetá 

 

O lugar escolhido para a construção da Universidade 

foi o Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá, na Serra 

da Cangalha, projeto encomendado pelo maestro Eleazar de 

Carvalho.  

Flávio de Carvalho foi o responsável tanto pelo plano 

urbanístico como também pelos projetos arquitetônicos 

desta gleba de 1.080.785 m², chegando a inaugurar o local 

com o seu monumento do marco inicial do projeto em 

setembro de 1958.  

O programa desenvolvido por Flávio de Carvalho 

inclui sete departamentos: Música, Ópera, Bailado, Teatro, 

Humanidades, Música Eletrônica e de Artes Plásticas. Além 

disso, a universidade abrigaria, num total de 18 edifícios, um 

teatro coberto, um anfiteatro natural, um pronto socorro, bar 

e restaurante, conjunto de residências para os diretores, um 

pequeno auditório, um edifício residencial, alojamento para 

os estudantes, igreja, casa de recepção, estacionamentos, 
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20 Documentário: Flávio de Carvalho: o 
Revolucionário Romântico. Brasil, 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 

uma pequena floresta natural, hospital, pequenos estúdios, 

e outros edifícios complementares.  

O lago que está idealizado no desenho da 

implantação seria construído artificialmente para estruturar o 

projeto urbano. Declara Wesley Duke Lee, em um 

documentário sobre Flávio de Carvalho, 20 que o arquiteto 

propunha uma mudança em todo o relevo da área do projeto 

e esse foi um dos problemas que aumentou demais os 

custos e dificuldades de relacionamento entre Flávio de 

Carvalho e o maestro Eleazar de Carvalho, responsável pela 

Universidade, que acabou não sendo construída. 

76-Implantação dos edifícios da 
universidade. 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p. 58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A implantação da Universidade, muito diferente das 

questões de centralidade e circulação propostas por Flávio 

de Carvalho em seus textos, apresenta uma localização dos 

programas de forma muito dispersa. A circulação não ocorre 

de forma radial para uma centralidade, de forma que as 

distâncias fossem menores para serem percorridas. Um dos 

fatores que podem ter influenciado esta maneira de 

trabalhar os percursos é a topografia. Mas, ao mesmo 

tempo, o distanciamento entre os diferentes edifícios que 
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77-Implantação da Cidade 
Universitária no Rio de Janeiro, 1936, 
proposta de Le Corbusier. 
Fonte: SANTOS [et al], 1987, p. 162. 
 

 
78-Perspectiva aérea da Cidade 
Universitária no Rio de Janeiro, 
1936, proposta de Le Corbusier. 
Fonte: SANTOS [et al], 1987, p. 
162. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abrigam os diferentes programas que compõem o 

funcionamento da universidade é grande, quando poderiam 

ser desenvolvidos mais verticalmente e mais próximos, de 

acordo com as discussões a respeito da cidade e do 

arranha-céu desenvolvidos por Flávio de Carvalho.  

Mesmo a circulação ocorre diretamente no solo. Não 

há passarelas ou estruturas que criam diálogos e acessos 

entre os edifícios, como discutido em alguns textos sobre a 

circulação e sobre os arranha-céus, mesmo estes todos 

fazendo parte de uma única questão – a Universidade.  

Se compararmos o projeto de Flávio de Carvalho para 

a Universidade com os estudos de Le Corbusier para a 

Cidade Universitária do Rio de Janeiro, em 1936, 

percebemos que Corbusier manteve a questão da 

circulação, discutida no espaço da cidade como uma das 

principais diretrizes, inclusive articulando e sobrepondo duas 

malhas distintas de circulação.  

No desenho de Flávio de Carvalho da implantação, a 

circulação não foi um dos pontos que estruturaram o 

projeto, como podemos ver no projeto do Ibirapuera de 

Niemeyer, onde os edifícios estão distantes um dos outros, 

mas a marquise organiza a circulação. Os volumes dos 

edifícios ganham uma plasticidade muito pertinente e que 

permite um diálogo com seus contemporâneos, mas afasta-

se das questões de cidade, circulação e centralidade, tão 

abordada nos textos de Flávio de Carvalho. 

O desenvolvimento dos desenhos de todos os 

edifícios é marcado pela preocupação com um volume do 

edifício que evidencia a estrutura, assim como os dois 

projetos anteriores. As formas puras estão presentes, assim 

como os projetos desenvolvidos desde 1927, porém, estas 

formas passam a ser vazadas, mais leves e mais soltas, 

ousando mais nos vãos e na própria elaboração da 

estrutura. 
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79 – Edifício de apartamentos 
Fonte: DAHER, 1984, p. 161. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 – Ensaio de Coro 
Fonte: DAHER, 1984, p. 161. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 – Residência tipo 
Fonte: DAHER, 1984, p. 164. 

 
 
 
 
 
 

 

O edifício de apartamentos (Figura 79), por exemplo, 

apresenta a estrutura a partir de pilotis e o térreo livre, 

apenas com uma volumetria que evidencia a estrutura e a 

leitura da planta livre. As paredes externas repetem o 

projeto para o Paço Municipal de 1939, elaborada a partir de 

caixilhos e vidro. O que muda neste projeto, assim como em 

outros edifícios também elaborados para a Universidade, é o 

caixilho formando um ângulo menor que 90º com o chão. 

Os caixilhos inclinam-se para o exterior, assim como alguns 

pilotis e pilares. 
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82 – Sede da fazenda 
Fonte: DAHER, 1984, p. 164. 

 

83 – Edifício do restaurante 
Fonte: DAHER, 1984, p. 161. 
 

84 - Projeto para o concurso do 
Esporte Club Sírio, São Paulo. 
Projeto de Ícaro de Castro Mello. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 37. 

85 - Cassino da Pampulha, de 
Oscar Niemeyer, Belo Horizonte, 
1942. 
Fonte: Underwood, 2002, p. 59. 

Os edifícios acima – o Ensaio do Coro, Residência 

Tipo, Sede da Fazenda e o Edifício do Restaurante – 

também articulam o espaço interno com o espaço externo 

verticalmente. O térreo é totalmente liberado permitindo um 

uso comum aos usuários da Universidade. Neste ponto 

Flávio de Carvalho retoma a idéia do térreo dos edifícios 

fazerem parte da cidade, do uso comum, de permitirem 

diversas apropriações e, assim, mudar a relação do edifício 

com o espaço público. 

Destaca-se também a presença da vegetação no 

térreo e o desenho das escadas, plasticamente bem 

elaboradas, soltas do volume do edifício e leves, não estão 

fechadas por uma estrutura ou mesmo vedação.  

Os pilares desenhados para o Ensaio do Coro 

também chamam a atenção pela proximidade da arquitetura 

desenvolvida por Oscar Niemeyer em seus pilares em “V” 

de concreto, como em seu projeto para o Cassino da 
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86 – Alojamento dos estudantes 
Fonte: DAHER, 1984, p. 164. 

87 – Museu 
Fonte: DAHER, 1984, p. 164. 

88 – Palácio da Música 
Fonte: DAHER, 1984, p. 161. 

 
89-Projeto de Josef Kalous, 1928. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 507. 

Pampulha, em 1942, entre outros.  

A transparência e os terraços também se tornam 

uma constante nestes edifícios projetados para a 

Universidade, independentemente de suas formas, 

estruturas e funções.  

Outro ponto a ser destacado nesta série de projetos 

que Flávio de Carvalho desenvolveu para universidade é uma 

questão já vista em outros projetos. Flávio de Carvalho 

apresenta uma forma que independe do uso e do programa 

que o edifício abriga, tanto na imponência do edifício como 

nas formas. Mas o que muda aqui é o programa da 

habitação também fazer parte deste raciocínio, como pode 

ser observado nos desenhos ao lado (Figuras 86, 87 e 88), 

onde temos o programa de habitação – alojamento dos 

estudantes – com uma arquitetura semelhante aos 

programas mais imponentes e monumentais, como o 

Museu e o Palácio da Música.  

O interessante desta série de projetos é destacar 

estruturas que depois da década de 1950, com a construção 

de Brasília, começam a ser mais difundidas e utilizadas na 

arquitetura brasileira. Entre estas estruturas e formas estão: 

os pilares em “V”, estruturas tencionadas na diagonal, as 

estruturas trapezoidais, as parabolóides e as cúpulas. Vale 

lembrar que estas estruturas já eram também bastante 

conhecidas nos projetos de Oscar Niemeyer para a 

Pampulha, em Belo Horizonte, no início da década de 1940. 

Destes edifícios para a Universidade, um dos poucos 

em que não há indícios do uso dos extensos planos de vidro 

e a estrutura é densa, fixada diretamente ao solo, com 

acessos laterais e não verticais, e a escala monumental 

retoma o peso monolítico, é o projeto para a Igreja. A 

monumentalidade também remete a visão de Flávio de 

Carvalho sobre a Igreja e religião. Segundo Flávio de 

Carvalho a religião seria contraditória à idéia de progresso e 

de liberdade das idéias, pois a religião limita a visão de 
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90-Projeto de dois prédios para a 
Companhia Nacional de Seguros de 
Vida, São Paulo, 1952. Projeto de 
Rino Levi e Roberto Cerqueira 
César.  
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 38. 

 
 
 

91 – Projeto da Igreja 
Fonte: DAHER, 1982, p. 86. 

 

mundo dos homens, sufoca a partir de tabus e não 

acompanha o desenvolvimento da ciência. 

 
92 – Projeto do Palácio das Artes 

Plásticas 
Fonte: DAHER, 1984, p. 164. 

 
93-Projeto de Carlos Frederico Ferreira 
para o concurso da psicina coberta da 
Sociedade Esportiva Palmeiras. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 37. 

 
94 – Projeto da Igreja de São 
Francisco, Pampulha, Minas Gerais, 
1943, de Oscar Niemeyer. 
Fonte: MINDLIN, 1999, p. 183. 

95- Conjunto Residencial de Pedregulho 
– Escola e Ginásio. Projeto de Affonso 
Eduardo Reidy, 1950-52. Rio de Janeiro. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 149. 

O Palácio das Artes, elaborado a partir de uma 

seqüência de quatro parábolas, como podemos observar 

melhor a partir do desenho da implantação, sobre uma laje 

elevada, também com acesso vertical, mostra o domínio do 

cálculo estrutural e dos materiais da formação como 

engenheiro civil de Flávio de Carvalho, especialmente o 

concreto armado. Podemos supor que o centro desta planta 

estruturaria a circulação vertical do edifício, que, 

internamente, seria separado em quatro partes – quatro 

parábolas.  

Tanto o Palácio das Artes Plásticas como o Palácio 

da Música apresentam a possibilidade de uma interlocução 

ou mesmo um reconhecimento de Flávio de Carvalho a 
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96 - Piscina coberta, projeto de 
Ícaro de Castro Mello, em São 
Paulo, 1952. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p.199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 – Pequeno auditório 
Fonte: DAHER, 1984, p. 164. 

 

respeito do projeto de Oscar Niemeyer para a Igreja de São 

Francisco, na Pampulha em Belo Horizonte. Outros 

arquitetos, como Ícaro de Castro Mello, no projeto da 

Piscina coberta em São Paulo (1952), e Affonso Eduardo 

Reidy, no projeto da Escola Primária e Ginásio do Conjunto 

Residencial de Pedregulho (1950-52), também estavam 

desenvolvendo uma arquitetura capaz de demonstrar o 

domínio tecnológico e do cálculo da estrutura desenvolvida 

a partir do concreto.  

Desta forma, o domínio da técnica e do concreto 

armado estava mais solidificado na arquitetura brasileira e 

permitia também maior ousadia dos arquitetos e 

engenheiros, principalmente em relação às coberturas 

curvas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98- Palácio dos Sovietes, Moscou, 
projeto de Le Corbusier em 1931. 
Fonte: LE CORBUSIER, 1952, vol.2, 
p.133.  
 
 

Esta cúpula desenvolvida para o Pequeno Auditório já 

havia sido desenvolvida na primeira versão do projeto para o 

Paço Municipal de 1952 e aqui se torna mais evidente sua 

preocupação com uma estrutura mais ousada, 

principalmente com a estrutura tencionada por tirantes do 

Grande Auditório.  

O Grande Auditório apresenta uma estrutura 

diferenciada dos edifícios anteriores, tanto pelo seu acesso 

através do nível do solo, como também o raciocínio da 

estrutura, que deixa de ser pensada a partir de pilares e 

pilotis e passa a ser pensada a partir de tirantes, utilizando 

uma estrutura de pórtico que suspende o resto da estrutura.  

Podemos ver outro exemplo de auditório que utiliza 

este raciocínio estrutural na obra de Le Corbusier, em seu 

projeto desenvolvido para o Palácio dos Sovietes, em 
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99-Oscar Niemeyer – Projeto 
apresentado no concurso para o 
Estádio Nacional, 1941, Rio de 
Janeiro. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 37. 
 
 

Moscou, 1931. Oscar Niemeyer também havia desenvolvido 

em 1941 o projeto para o Estádio Nacional, onde também 

um arco parabólico sustenta uma estrutura a partir de 

tirantes.  

A partir de uma visão global sobre a produção 

arquitetônica brasileira deste período, principalmente 

década de 1950, observamos certa repetição de resoluções 

estruturais e plásticas, principalmente os arcos parabólicos 

e cúpulas. 

 

100 – Projeto para o Grande 
Auditório  
Fonte: DAHER, 1984, p. 164. 
 
 
 

Neste período, a arquitetura moderna brasileira, 

principalmente o grupo carioca, apresenta uma série de 

projetos com formas e resoluções formais muito próximas 

destas elaborações projetuais de Flávio de Carvalho. Ou 

melhor, Flávio de Carvalho resolve de maneira semelhante, 

mesmo que alguns pontos do discurso sejam muito 

diferentes, ou até as justificativas colocadas nos memoriais 

e nos textos impressos em jornais sobre o assunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1959_ Projeto para o Edifício da 
Peugeot em Buenos Aires  

 

Neste projeto, (não há informações se foi concurso 

ou encomenda particular) Flávio de Carvalho apresenta uma 

retomada de resoluções formais anteriores, como o projeto 

para o Paço Municipal de São Paulo de 1939.  
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101- Edifício Seagram de Mies van 
der Rohe, Nova Iorque, 1954-58. 
Fonte: COHEN, 1994, p. 108. 
 

O edifício vertical está novamente apoiado sobre 

uma base horizontal que organiza a relação do edifício com 

a cidade. Porém, este edifício é plástica e estruturalmente 

muito mais ousado, mais leve e capaz de representar o 

domínio estrutural do engenheiro civil Flávio de Carvalho.  

Neste projeto, Flávio de Carvalho consegue dosar, 

muito bem, sua atitude, como arquiteto com a sua 

formação, como engenheiro civil, apresentando uma 

resolução formal harmônica e muito ousada.  

Ele desenvolve melhor o edifício do projeto anterior, 

da Universidade, para os apartamentos. Mantém a planta 

circular e as elevações em vidro ao mesmo tempo em que 

retoma a base horizontal.  

Neste mesmo período, Mies van der Rohe também 

desenvolvia uma série de arranha-céus envidraçados em 

Nova Iorque, principalmente. Segundo Cohen (1994), os 

primeiros quatro andares do edifício Seagram, de Mies, 

possuem uma outra circulação, conformação e uso diverso. 

Mesmo o edifício tendo um caráter individual, procura 

desenvolver uma arquitetura universal do período. Em 

outros projetos de arranha-céus, como o Federal Center, 

(1956-1964), em Chicago, Mies também procura articular o 

espaço da cidade com o edifício através de praças e do 

tratamento diferenciado para os primeiros pavimentos. 

No Brasil, Niemeyer também apresenta esta 

arquitetura vertical e com vidros na elevação para soluções 

arquitetônicas, como podemos observar no Hotel Nacional, 

inclusive resolve a planta de forma circular. O edifício, assim 

como o edifício da Peugeot, de Flávio de Carvalho, apóia-se 

em uma base horizontal mais ampla, diluindo o edifício para 

a cidade. Outro exemplo importante da arquitetura moderna 

brasileira em que o volume vertical desenvolve-se sobre 

uma base horizontal é o edifício do Ministério da Educação. 

Flávio de Carvalho, no edifício Peugeot, ousa um 

pouco mais do que estes arquitetos de renome em relação 
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102- Hotel Nacional de Oscar 
Niemeyer, Rio de Janeiro, 1968 – 
1972. 
Fonte: UNDERWOOD, 1994, p. 183. 
 
 

 
103- Projeto para o Concurso da 
nova sede do Banco do Brasil, Rio 
de Janeiro, 1951. Projeto de Ary 
Garcia Roza, Almir Gadelha, Aldo 
Garcia Roza e Waldir Leal da Costa. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 38. 
 
 
 
 
 
 

104 – Elevação do Edifício 
Fonte: DAHER, 1982, p. 90. 

 

à estrutura proposta. Além de afinar a estrutura no centro do 

volume do edifício, a base que liga o volume vertical com a 

base horizontal apresenta um diâmetro bem menor do que o 

diâmetro geral do edifício. 

Assim, Flávio de Carvalho começa a apresentar uma 

arquitetura que dosa sua atitude de uma arquitetura mais 

pesada e monumental com uma arquitetura mais leve, 

sendo privilegiado pela sua formação como engenheiro civil 

e calculista estrutural. Desta forma, ele contrapõe o peso, 

da década de 1920 e 1930, com a leveza desenvolvida 

posteriormente, na década de 1940 e 1950. 
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105 – Elevação do projeto (imagem com 
intervenções da pesquisadora) 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p.59. 

1966_ Projeto para o Paço Municipal
de Valinhos  

 

Este projeto, participante do concurso, não foi 

construído, assim como todas as outras participações em 

concursos, mesmo com a consideração que a cidade 

apresenta pela figura de Flávio de Carvalho e sua família.  

 

 

106 – Mural de azulejos para o saguão 
térreo. (imagem com intervenções da 
pesquisadora) 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p.59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O projeto para o Paço de Valinhos, assim como o 

edifício da Peugeot, dosa leveza e monumentalidade. Ao 

mesmo tempo em que o volume central apresenta um peso 

e uma estrutura densa numa forma geométrica pura e 

maciça, as marquises laterais dão um tom de leveza com os 

amplos vãos e sua horizontalidade. As varandas laterais 

proporcionadas a partir destas marquises são questões 

recorrentes na arquitetura brasileira desde a década de 

1930, porém neste projeto, assim como na Fazenda 

Capuava, a dimensão das varandas é bem mais ampla que 

de costume. 

Outra questão importante destacar em relação à 
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107- Vista externa do Salão de 
dança da Casa do Baile, 1942, de 
Oscar Niemeyer. 
Fonte: Mindlin, 2000, p. 189. 

arquitetura de Flávio de Carvalho com a produção dos 

outros arquitetos modernos brasileiros é o seu 

desprendimento com a forma cúbica. Assim como em 

outros projetos, Flávio de Carvalho compõe com outras 

formas geométricas puras, como prismas, pirâmides e 

cilindros. 

A arquitetura desenvolvida apresenta também certa 

semelhança com o projeto para a sede da Fazenda Capuava, 

construída na mesma cidade, principalmente com a 

presença das varandas laterais e pela volumetria triangular.  

Outro ponto retomado por Flávio de Carvalho é a 

elaboração de uma praça junto ao edifício, com a 

preocupação de elaborar os espaços cívicos para a cidade e 

para os cidadãos, como podem conferir no desenho da 

implantação. 

A vegetação, assim como o edifício, também é 

responsável pelo desenho da praça e deste espaço cívico, 

organizando, inclusive, os acessos para o edifício e a 

circulação na praça, compondo uma relação com as 

marquises.  

As varandas, cobertas pelas marquises, fazem o 

mesmo papel da base horizontal do edifício anterior e 

mesmo do Paço Municipal de 1939, articulando o espaço do 

edifício com o espaço da cidade. Uma das principais 

mudanças, em relação aos projetos desenvolvidos para o 

Paço Municipal de São Paulo é a diluição da 

monumentalidade no espaço da cidade. Ao mesmo tempo 

em que se aproxima do projeto de 1952, onde a praça 

organiza os edifícios e o espaço cívico.  

A articulação do espaço através da vegetação e da 

marquise remete-nos ao projeto do Parque Ibirapuera, de 

Niemeyer na década de 1950, onde articula os diversos 

edifícios e o espaço do parque através de uma imensa 

marquise. Outro projeto importante a ser citado como 

exemplo é o Salão de dança da Casa do Baile, onde 
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108 – Implantação do projeto na praça. 
(imagem com intervenções da 
pesquisadora) 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p.59. 

novamente, Niemeyer organiza o espaço externo com uma 

marquise e vegetação. 

Importante destacar que Flávio de Carvalho 

desenvolve as varandas laterais a partir de uma lógica que 

está presente desde seus primeiros projetos. O volume 

principal do edifício apresenta-se estruturado a partir de 

uma base horizontal. Primeiramente mais fragmentada e, 

posteriormente, sem escalonamento nenhum, agora mais 

leve e sem fechamento, apenas uma laje solta.  

 
 

Outro ponto que deve ser destacado neste projeto é 

a permanência do desenvolvimento da relação do edifício 

com a cidade, principalmente a partir da projeção de uma 

estrutura que resolve esta questão. Assim, esta relação, que 

era estabelecida pelo escalonamento ou por uma base 

horizontal, passa a ser resolvida a partir de uma praça e 

pelas marquises. 

A proposta de holofotes na implantação do edifício 

destaca o fascínio que o arquiteto desenvolve com a 

iluminação noturna dos edifícios desde 1927, na elaboração 

do Palácio do Governo. Outra questão presente desde seu 
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primeiro projeto é a proposta de painéis de azulejo, sempre 

desenvolvendo a temática sobre a natureza ou cultura 

brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109 – Perspectiva do edifício 
Fonte: DAHER, 1984, p.159. 

1967_ Projeto para o Teatro 
Municipal de Campinas  

 

O concurso de anteprojeto para o Teatro Municipal 

de Campinas marca a fase final de projetos de arquitetura 

de Flávio de Carvalho. Este projeto retoma a resolução 

estrutural e plástica do Grande Auditório, da Universidade 

Internacional da Música, onde apresenta uma estrutura 

sustentada por tirantes, pela parte superior, estruturada 

pelos pilares externos ao volume do edifício. 

 
 

 
110 – Elevação longitudinal 
Fonte: DAHER, 1984, p.160. 
 
 

A partir da elevação longitudinal percebe-se o outro 

volume do edifício, provavelmente o corpo de palco, devido 

ao pé-direito mais alto. Curiosa a elaboração de Flávio de 

Carvalho separando o volume do público com o palco, como 
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111- Edifício do Parlamento Latino 
Americano, de Oscar Niemeyer, 1989-
1992. A estrutura da cobertura é 
externa. 
Fonte: UNDERWOOD, 1994, p. 197. 
 
 
 

 
112 – Estudo de palco 
Fonte: DAHER, 1984, p.159. 
 
 

113 – Estudo de palco, orquestra e 
público. 
Fonte: DAHER, 1984, p.159. 

se fossem dois edifícios independentes. A diferença do 

cuidado estético e estrutural destes dois volumes se 

destaca, pois o corpo do palco não apresenta nenhum 

cuidado nas elevações, ao mesmo tempo em que o outro 

volume, destinado ao público, tem um cuidado e uma 

imponência muito destoante.  

A ausência de plantas do edifício dificulta a 

compreensão da relação destes dois volumes tão 

independentes e tão distintos. Enquanto um apresenta uma 

leveza, uma estrutura que organiza toda a volumetria do 

edifício e sua vedação toda em vidro, o outro volume é 

pesado e sem novidades. Nenhuma preocupação com as 

elevações cegas e lisas, como se fosse anulado pelo 

primeiro volume. 

A resolução formal e estrutural aproxima-se muito do 

projeto para o Grande Auditório da Universidade 

Internacional da Música, tanto pela estrutura por tirantes 

como pela forma de resolução do programa, que também é 

muito próximo. Em ambos os projetos ele separa a parte da 

platéia do espaço destinado ao palco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969_ Projeto para a Igreja Catedral 
de São Carlos do Pinhal  

  

Projeto elaborado por convite pessoal de Arnaldo 

Florence, segundo Leite (1994), para o lugar da Igreja 

Catedral da cidade. O projeto não foi construído, não há 

indícios dos motivos do convite e nem por não ter sido 

construído.  

O projeto apresenta diversas esculturas metálicas 

representando santos e anjos para o exterior do corpo da 

igreja. Ao que parece, segundo Leite (1994), estava previsto 

vitrais no altar e nas laterais do edifício.   
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114 – Vista do projeto 
Fonte: ZANINI; LEITE,1983, p. 59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
115- Primeiro lugar no concurso para a 
Capela de São Domingos, de Sérgio 
Bernardes. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 38. 
 
 
 

 

Neste projeto, Flávio de Carvalho desenvolve uma 

resolução espacial muito semelhante ao projeto para a 

Prefeitura de Valinhos, mas retira as varandas laterais. Na 

verdade ele substitui estas varandas pelas imensas figuras 

sacras em metal nas elevações laterais. Ele permite um 

movimento e uma delicadeza neste volume denso e pesado 

a partir dessas estruturas metálicas imensas. 

 

Comparando este projeto de igreja com o projeto da 

igreja para a Universidade Internacional de Música, Artes 

Plásticas e Cênicas, observa-se que Flávio de Carvalho não 

utiliza uma arquitetura tradicional para a igreja. Ao contrário, 

para evidenciar o programa do edifício, que 

volumetricamente é semelhante a outros projetos com 

diferentes programas, ele traz as imagens sacras para o 

exterior do edifício. 

Sérgio Bernardes, no projeto para a Capela de São 

Domingos, também utiliza uma arquitetura moderna e lisa 

para o programa de um ritual sacro. Para evidenciar a sua 

diferença em relação aos outros edifícios com usos 

diversos, ele utiliza imagens sacras no lado externo do 

edifício. 

Flávio de Carvalho em relação ao acesso para a 

Igreja, em ambos projetos religiosos, ele não coloca 

nenhum tipo de escada ou outro tipo de resolução que 

modifique a relação do espaço da cidade com o espaço da 
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Igreja. Ao contrário, ele desenvolve o acesso diretamente 

com o solo e traz os elementos sacros para o lado externo 

do edifício, subvertendo certas questões da construção de 

uma igreja convencional.   

 
 

3.4________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

projetos de habitação – espaços 
de morar

 

A questão da habitação foi muito presente nos textos 

de Flávio de Carvalho, como observado no capítulo anterior. 

A relevância destes espaços de morar destacados pelos 

seus projetos construídos, mesmo que tenham sido com 

financiamento próprio, mostram a grande preocupação do 

engenheiro-arquiteto com os modos de vida, as relações 

humanas no espaço da cidade e nos compartimentos de 

moradia. 

Outro ponto importante é o destaque que este tema 

aparece na trajetória profissional de Flávio de Carvalho e nas 

discussões contemporâneas sobre sua arquitetura. Segundo 

Correia (2004), o habitat moderno origina-se da articulação 

de um novo modelo de moradia e de uma nova relação 

entre a casa e o urbano. É a partir desta articulação entre 

casa e cidade que Flávio de Carvalho irá discutir e 

desenvolver suas concepções sobre o “habitat moderno”. 

A habitação, como também as transformações da 

cidade, já estava sendo exaustivamente discutida na 

Inglaterra no período de sua formação e recebe atenção 

especial nos debates da arquitetura moderna, 

principalmente no CIAM de 1929. 

Como fora destacado nos outros projetos de Flávio 

de Carvalho – Projetos para a cidade e Projetos 

Monumentais – havia acesso às discussões e às 

arquiteturas desenvolvidas, tanto na Europa, como nos 
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Estados Unidos, neste período de sua carreira. A 

“habitação”, exaustivamente discutido nestes diversos 

pontos do mundo e em diversos congressos, estava sendo 

o tema principal desde a década de 1920, principalmente, 

com as mudanças na vida do homem, em seu modo de vida 

e na própria percepção e uso da cidade. Flávio de Carvalho 

apresenta o conhecimento da importância deste assunto e 

procura acompanhar estas discussões como podemos ver 

tanto em seus textos como em sua arquitetura.  

 
 
21 A periodização foi suposta por se tratar 
do primeiro projeto de Flávio de Carvalho 
ao retornar ao Brasil e foi antes do 
desenvolvimento do projeto do Palácio do 
Governo. 
 

 

116, 117, 118 - Fotos publicadas 
sobre o projeto de decoração da 
fazenda. 
Fonte: DAHER, 1984, p.130. 
 
 
 

[1922-1927] 21 _ Projeto Interior 
“Neocolonial” da Sede da 

Fazenda Pinheiros em Valinhos 
 

Este projeto se trata de um projeto de uma sede de 

fazenda pertencente à família Rezende de Carvalho. O único 

material disponível é uma publicação em O Malho sobre 

fazendas neocoloniais do Brasil. Segundo a própria revista e 

alguns dos cartões de apresentação do próprio Flávio de 

Carvalho, este projeto foi desenvolvido a partir de questões 

do “neocolonial”.  

Desta forma, a relação com o passado colonial 

experimentado neste projeto apresenta uma fase anterior a 

Antropofagia, em que o passado defendido por Flávio de 

Carvalho passa a ser o passado primitivo, anterior às 

influências européias na cultura brasileira.  

Infelizmente o material iconográfico disponível é de 

pouca qualidade, o que dificulta qualquer tipo de análise, 

além do que foi colocado pela revista a rotulação de um 

“projeto de interiores neocolonial”. 

O que interessa entender a partir deste projeto é a 

tentativa de Flávio de Carvalho de interagir com as questões 

arquitetônicas que estavam sendo discutidas na arquitetura 

brasileira naquele momento e o novo contato estabelecido 
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119 e 120 - Fotos publicadas sobre o 
projeto de decoração da fazenda. 

Fonte: DAHER, 1984, p.130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

com a sua própria cultura que pode ser vista como uma 

visão um pouco estrangeira num primeiro momento, depois 

de tantos anos, afastado de seu país de origem. A questão 

do nacionalismo após a Primeira Guerra Mundial passou a 

ser uma constante temática absorvida nas discussões 

culturais e arquitetônicas no Brasil. A busca por uma 

identidade nacional reflete-se, tanto no neocolonial, como 

no modernismo a partir da Semana de Arte Moderna. 

Esta obra de Flávio de Carvalho também é 

importante por mostrar sua busca pela cultura nacional na 

arquitetura. Assim como Lúcio Costa, ele experimenta 

elaborar uma arquitetura neocolonial antes de desenvolver 

uma arquitetura moderna, mesmo que nesta arquitetura 

moderna eles partam de passados brasileiros distintos para 

compreender a identidade cultural brasileira. 
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122-Projeto de W. Gropius, 1929. 
Fonte: BENEVOLO, 2004, p. 501. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 – Perspectiva de um projeto para 
um arranha-céu. 

Fonte: DAHER, 1984, p.137. 
 
 
22 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 
 

1928_ Projeto de uma Idéia para 

Arranha-Céu 
 

Não há nenhuma indicação sobre concurso ou 

mesmo contratação de um projeto de arranha-céu. Ao que 

parece, Flávio de Carvalho desenvolve este projeto baseado 

em uma série de discussões que estava ocorrendo neste 

mesmo ano sobre os arranha-céus e as metrópoles.  

 
Em 1928, Flávio de Carvalho apresenta uma 

declaração ao Diário da Noite 22 sobre a questão dos 

arranha-céus. Segundo ele, o homem elegeu viver em 

comuna e isso justifica a presença de arranha-céus na 

cidade para reforçar este caráter comunista. 

Flávio de Carvalho discute uma maior socialização 
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123-André Luçart, projeto de um 
edifício de “pequenos apartamentos 
para empregados”, Paris, 1929. 
Fonte: CASABELLA, 1980, p. 39. 

124 – Vista do Centro da Cidade 
Contemporânea de 3 milhões de 
habitantes de Le Corbusier 
Observam-se os edifícios em cruz, 
com o térreo livre para a cidade. 
Fonte: LE CORBUSIER, 2000, p. 232. 

125 – Vista aérea do Plano Voisin 
de Le Corbusier 
Fonte: LE CORBUSIER, 2000, p. 274. 
 

dentro dos espaços dos arranha-céus, permitindo uma 

agilidade das relações e proximidade entre os habitantes e 

usuários destes. A questão da eficiência também é 

discutida, assim como, a centralização e setorização da 

cidade, muito próxima da proposta para A cidade do homem 

nu (1930). 

Nesta discussão, Flávio de Carvalho expõe o 

problema do edifício a partir das questões da cidade, ou 

seja, o urbanismo e o planejamento das cidades seriam 

responsáveis pela elaboração da arquitetura que seja capaz 

de responder às necessidades da própria cidade e de seus 

habitantes. 

Este projeto, assim como o Farol de Colombo, a 

Universidade de Belo Horizonte e principalmente o Paço 

Municipal de 1939, utiliza-se de uma base horizontal para 

organizar o volume vertical. Esta base não apresenta uma 

volumetria tão fragmentada e escalonada como o Farol e a 

Universidade, mas ao mesmo tempo a base horizontal é 

mais densa e fechada do que o Paço Municipal. 

Este edifício horizontal é marcado pela série de 

arcos; um arco em cada lado da base, deixando o edifício 

todo mais denso com uma volumetria mais sólida e pesada, 

pouco permeável na cidade. Este peso marca um pouco a 

idéia de uma arquitetura monumental, mesmo com um uso 

comum para a cidade, ou melhor, para a metrópole.  

A elaboração do edifício vertical, quase uma cruz em 

planta, faz-nos remeter ao edifício de Le Corbusier para Uma 

Cidade Contemporânea de três milhões de Habitantes, que 

libera o térreo dos edifícios, interligando-os com a circulação 

da cidade e apresentam uma planta em cruz, para melhor 

aproveitamento das condições naturais de iluminação e de 

ventilação. Outro projeto pertinente é a serie de edifícios em 

cruz do Plano Voisin, também de Le Corbusier, uma 

intervenção no centro de Paris.  
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23 Flávio de Carvalho publicou todos os 
seus projetos para concursos ou não, 
desenvolvidos entre 1927 e 1929, 
inclusive alguns monumentos. O material 
apresenta apenas algumas fachadas e o 
titulo do projeto. Para a pesquisa foi 
consultado uma das publicações originais 
pertencentes ao acervo pessoal de Rui 
M. Leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 – Elevação da casa do Pacaembu. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 

[1928-1929] _ Projeto para uma 

Residência no Pacaembu  

 

Este projeto publicado 23 por Flávio de Carvalho junto 

com uma série de projetos desenvolvidos entre 1927 e 

1929, maioria concursos, difere do conjunto por ser o único 

desenvolvido para habitação.  

Não há nenhum material além da elevação presente. 

Mas podemos entender porque Flávio de Carvalho publica e 

desenvolve no mesmo período dos projetos: Palácio do 

Governo, Embaixada da Argentina, Farol de Colombo, 

Universidade de Belo Horizonte e Palácio do Congresso. O 

projeto apresenta uma volumetria fragmentada e com certa 

verticalização central, além da rígida simetria. 

A elevação é muito semelhante à Embaixada da 

Argentina com este volume central e suas aberturas. 

Mesmo o volume escalonado e a diagonal na planta 

marcando a fachada, com a ausência de arcos na base.  

A vegetação também ganha destaque, assim como 

outros projetos do mesmo período, principalmente nas 

varandas.  
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127-Residência para o Dr. Nelson 
Ottoni de Rezende, a ser construída 
na Av. Anhangabaú, esquina com a 
Al. Franca. 
Fonte: Diário da Noite, S.P., 
22/05/1930. 
 

128-Projeto residencial de Erich 
Mendelsohn, 1923. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 377. 
 
 
 
 
 
 
24 Declaração de Flávio de Carvalho. 
Como os arquitetos modernistas de São 
Paulo encaram o próximo Congresso 
Pan-Americano. Diário da Noite, São 
Paulo, 22/05/1930. 
 
 
 
 
25 Idem.  

 
 

1930 _ Projeto para Residência de 
Nelson Ottoni de Rezende em 
São Paulo 

 

Este projeto de residência foi apresentado na 

exposição do IV Congresso Pan-americano de Arquitetos de 

1930, no Rio de Janeiro. Esta residência quase foi 

construída, mas aparentemente, apresentou problemas com 

a prefeitura e foi embargada.  

Estes dois desenhos apresentados sobre a 

volumetria do projeto são as únicas referências encontradas 

sobre o assunto. Porém, há uma descrição do próprio Flávio 

de Carvalho escrita em uma de suas declarações para o 

Diário da Noite.  

Segundo seu relato, os planos externos seriam 

coloridos e o grande hall para danças seria em estilo 

brasileiro, isto é, possuirá as emoções da flora e da fauna 

brasileira e da vida do homem primitivo. 24 

Este hall se comunicaria com a sala de refeições e a 

sala da vida. Esta primeira sala seria aberta para um jardim 

cubista atrás das arcadas. Provavelmente atrás destas 

arcadas visualizadas nos croquis. Continuando sua 

descrição: 

A mesa da sala de refeições é um segmento de 
círculo, sentando-se todos os convivas somente 
de um lado da mesa, avistando-se sem esforço 
um aos outros. (...) A parte da frente da sala de 
refeições pode ser completamente aberta, 
dobrando-se os caixilhos, e recolhendo-os dentro 
de recessos. Do lado externo da abertura há um 
toldo para os dias de grande calor. As pessoas 
na mesa (da sala de refeições) avistam sem 
interrupção o jardim cubista (...). Todo o serviço 
da casa está locado no primeiro andar, com 
exceção da garagem e lavanderia elétrica. As 
salas de vestir e dormir dão diretamente sobre 
um terraço, pelo qual uma pessoa sonolenta 
pode se atirar na piscina. 25   



 
 

Flávio de Carvalho: questões arquitetura e urbanismo 
266 

 
129 – Vista do projeto da 

residência 
Fonte: DAHER, 1984, p. 136. 

 
 

130-Projeto de Arnost Wiesner, 
1928, Brünn. 
Fonte: PLATZ, 1930, P. 502. 

131-Projeto De Josef Gocár, Prag – 
Bubenec, 1928. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 502. 

132-Casa Trapenard, em Sceaux, 1931-
1932. Projeto de Mallet-Stevens. 
Fonte: CHAMPENOIS, 2005, p.4. 

133-Villa Noailles, 1924-1933. De 
Mallet-Stevens. 
Fonte: CHAMPENOIS, 2005, p.4. 
 
 
26 Idem. 

 

A partir de algumas colocações de sua descrição é 

possível compreendermos um pouco mais deste projeto. 

Mas é visível que plasticamente este projeto apresenta 

muitos diálogos com o movimento moderno europeu, 

principalmente o início do movimento, primeiros anos da 

década de 1920, como Mallet-Stevens e Erich Mendelsohn. 

Uma destas características é a forma de elaboração 

das aberturas, como as janelas de canto, formando um 

ângulo de 90º de vidro, as janelas colocadas em seqüência, 

varandas em balanço, além das paredes lisas, livres de 

qualquer ornamento. A composição volumétrica é obtida a 

partir de diversos volumes puros, se apresentado 

fragmentada, como em seus primeiros projetos do final da 

década de 1920, mas não é desenvolvida escalonada. 

Outra informação que o aproxima de alguns projetos 

modernos europeus é o uso de alvenaria no mobiliário de, 

praticamente, quase toda a casa. 

Todos os armários serão embutidos, todos os 
sofás e mesas são fixos, e construídos de 
alvenaria de tijolo revestido de argamassa e 
areia. A estrutura será de concreto armado e 
ficará aparente internamente. Os planos diversos 
da estrutura serão coloridos diversamente. 26 

O programa apresenta-se ainda com cômodos de 

diversos usos, segundo a descrição de Flávio de Carvalho. 

Podemos observar que este projeto foi anterior ao Primeiro 

Congresso de Habitação de São Paulo, de 1931, o que pode 
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ter direcionado algumas mudanças presentes na arquitetura 

para habitação no contexto urbano para as casas da 

Alameda Lorena, alguns anos depois.  

1936_ Projeto do Conjunto de 17 Casas 
na Alameda Lorena em São 
Paulo 

 

Este projeto, por ter sido construído e 

completamente desenvolvido por Flávio de Carvalho, além 

do interesse sobre o desenvolvimento das concepções 

sobre a habitação, também muito presentes em seus textos 

e em discussões do período, possibilita uma série de 

discussões e análises espaciais e formais na arquitetura de 

Flávio de Carvalho.  

Este conjunto de dezessete casas possibilita 

compreender a forma de resolução espacial, de acordo com 

as suas concepções, tanto sobre a “casa” como sobre a 

“cidade”. Mesmo a qualidade e quantidade de material 

disponível, alem da própria visitação do espaço construído, 

permite uma outra leitura sobre a arquitetura de Flávio de 

Carvalho. 

Para a elaboração deste primeiro projeto construído, 

Flávio de Carvalho apresenta como principal característica a 

inserção arquitetônica na malha urbana e o próprio 

programa habitacional. A partir deste projeto foi possível 

uma compreensão do diálogo entre projeto arquitetônico e 

concepções modernas de Flávio de Carvalho, presentes em 

seus textos. 

Além de este projeto corresponder às questões 

apresentadas nos textos, ele também demonstra a postura 

do engenheiro diante do programa de habitação, cuja obra 

foi financiada por ele mesmo. Esta liberdade de atuação e a 

ausência de um cliente específico permitem uma leitura 
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134-Folheto de divulgação do projeto 
das casas da Alameda Lorena, em 1938. 

Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p. 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135 – Perspectiva do conjunto de 17 
casas, desenhos de Luiz Carlos Daher 
com intervenções da pesquisadora. 
Fonte: DAHER, 1984, p.151. 

ampla sobre as necessidades e programas que ele 

desenvolve em diferentes projetos que foram elaborados 

para esse conjunto de casas. 
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Tecnologicamente, esta obra é pouco significativa. 

Ele trabalhou com alvenaria, calculando vãos mais amplos 

para a escala da residência. Mas se compararmos a 

construção do Ministério da Educação e Saúde de Lúcio 

Costa e sua equipe, na mesma época, nota-se que não é 

plasticamente e tecnicamente tão significativo enquanto 

arquitetura moderna brasileira, pois a escala do projeto é 

outra também. Mas, enquanto projeto residencial, enquanto 

arquitetura modernista, marcados pela preocupação 

anárquica e antiburguesa, é muito significativa.  

Assim como Warchavchik, Flávio de Carvalho 

apresenta uma arquitetura com características modernas, 

mas restrito a uma estrutura de tijolo e telhado de barro 

tradicional, porém, utilizado para representar uma postura 

por uma arquitetura moderna. O uso de platibandas e vãos 

pouco ousados, mas presentes e plasticamente explorados, 

apresentam essas dificuldades tecnológicas para a 

construção de pequenas casas.  

Mesmo com uma restrição tecnológica, Flávio de 

Carvalho consegue utilizar a “laje cogumelo” na estrutura 

semi-cilíndrica de algumas das casas das alamedas, 

estrutura mais utilizada por outros arquitetos 

posteriormente.  

Flávio de Carvalho elabora os desenhos de ladrilhos 

hidráulicos utilizados em todas as casas, os peitoris e 

portões metálicos e vazados, janelas amplas e integradas 

com as portas metálicas e com vidro, desenhadas 

especificamente para estes projetos, a mistura de materiais 

mais sofisticados com materiais mais simples, 

característicos de uma arquitetura cotidiana e “tradicional” 

como madeira e ladrilho hidráulico.  

As paredes brancas ressaltam a volumetria e 

demonstram esse diálogo com a arquitetura moderna. Outra 

preocupação presente é a possibilidade de flexibilidade dos 

espaços, ao propor cortinas para o espaço da sala dividindo 
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136 – Situação do conjunto de casas na 
quadra. 
Fonte: MOREIRA, 1984. 
 
 
 
 
 
137 – Implantação do conjunto de casas  
Em cinza podem-se observar os 
acessos e áreas de circulação como 
pedestre, os dois acessos que as 
casas apresentam. Imagem com 
intervenções da pesquisadora. 
Fonte: MOREIRA, 1984. 

o ambiente e mesmo as lonas no teto-jardim. 

Neste projeto, a partir da resolução da estrutura, já é 

possível entender algumas resoluções espaciais e formais 

que Flávio de Carvalho desenvolveu a partir, principalmente, 

da década de 1940. Seria a presença de uma formação de 

engenheiro complementando a sua visão e leitura de uma 

sociedade moderna, de uma cidade moderna e 

principalmente, de um homem moderno.  

Flávio de Carvalho apresenta um desenho para estas 

casas muito semelhante ao projeto para a casa de Nelson 

Ottoni Rezende (1930), utilizando sacadas e janelas de 

canto, porém, arredondadas, acompanhando a curva das 

paredes. Apenas algumas casas, segundo desenhos do 

próprio Flávio de Carvalho, apresentam certos ornamentos 

geométricos.  
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          1239                    Rua Interna   1263         1267          1271           1285           1295  
138 - Elevação da Alameda Lorena, segundo os desenhos de Flávio de Carvalho. Organizados pela pesquisadora a 
partir de uma foto e das pranchas fotografadas por Rui Moreira Leite. Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 

          1239                    Rua Interna   1263              1267          1271           1285           1295 
139-Elevação da Alameda Lorena, segundo o levantamento de Daher. Fonte: DAHER, 1978, prancha 4. 

     Rua Interna      1263               1267                  1271                       1285                  1295 
140-Elevação da Alameda Lorena, segundo o levantamento da pesquisadora. Fonte: Fotos da pesquisadora, 2004. 

              
                 1076            1068           1060           1052        
141-Elevação da Alameda Ministro Rocha Azevedo, segundo os desenhos de Flávio de Carvalho. Organizados pela 
pesquisadora a partir de uma foto e das pranchas fotografadas por Rui Moreira Leite. Fonte: Acervo pessoal de Rui 
M. Leite. 

                     1076            1068            1060           1052         1239(esquina com a Alameda Lorena) 
142-Elevação da Alameda Ministro Rocha Azevedo, segundo o levantamento de Daher. Fonte: DAHER, 1978, prancha 4. 

             1076               1068                                  1060                             1052       
143-Elevação da Alameda Ministro Rocha Azevedo, segundo o levantamento da pesquisadora. Fonte: Fotos da 
pesquisadora, 2004. 
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144 – Foto do conjunto, sem data. 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 25. 

145-Foto do conjunto na década de 
1930, Alameda Lorena e a entrada 
para a rua interna, arquivo pessoal 
de Flávio de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 

146-Foto do conjunto na década de 
1930, Alameda Ministro Rocha 
Azevedo, arquivo pessoal de Flávio 
de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui 
Moreira Leite. 
 
 

147-Foto da casa 1052 da 
Alameda Ministro Rocha 

Azevedo à esquerda. 
Fonte: fotos pesquisadora, 1999. 

 
148-À direita, foto da casa 

1295 da Alameda Lorena. 
Fonte: CAVALCANTI, 2001, p. 94. 

 

Como podemos observar os diversos levantamentos 

das elevações das alamedas acima, há uma série de 

diferenças entre os desenhos de Flávio de Carvalho e o 

levantamento de Daher. Mesmo ao observarmos fotos da 

época da construção deste conjunto de casas, podemos 

observar uma série de diferenças entre ambos os desenhos. 

Provavelmente Flávio de Carvalho, por ser o responsável 

pela obra, fez uma série de modificações in loco nas 

características e mesmo na organização das casas na 

implantação que modificam as características do conjunto 

desenhado por ele mesmo.  

Como observamos nas fotos ao lado, do arquivo de 

Flávio de Carvalho mesmo, a casa “Tipo X” de seus 

desenhos, implantada no lugar da casa número 1076 da 

Alameda Ministro Rocha Azevedo localiza-se na verdade no 

número 1060 da mesma rua.  

Outra mudança foi a repetição do tipo com o volume 

semi-cilíndrico, ressaltado para frente no segundo 

pavimento, como na casa 1295 da Alameda Lorena, porém, 

o volume repetido não é cúbico, como observamos nas 

casas 1076 e 1052 da Alameda Ministro Rocha Azevedo. 

Mesmo na Alameda Lorena as casas número 1263 e 1271 

também repetem essa tipologia.  

  

Outras diferenças são observadas entre as plantas 

de Flávio de Carvalho e o levantamento de Daher. Para esta 

pesquisa foram considerados ambos os desenhos, devido 

às diferenças observadas entre as fotos e os desenhos de 

Flávio de Carvalho. Desta forma, a partir da observação de 
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149-Alameda Ministro Rocha 
Azevedo, década de 1970. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 63. 
  
 

 
150- Foto da Alameda Ministro 
Rocha Azevedo, da casa 1076 a 
1052. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 61. 
 
 

fotos da época foram observadas e comparadas as 

diferentes plantas e localizações das casas. 

A implantação é muito importante para compreender 

como seria possível que as casas se estendessem por toda 

a cidade a partir do uso e da apropriação por parte dos 

moradores da rua interna deste projeto. Flávio de Carvalho 

articula as casas entre si a partir de uma Rua Interna e os 

dois acessos para as casas. 

Segundo Daher (1982), a idéia inicial de Flávio de 

Carvalho era que todo o quarteirão acompanhasse esse 

projeto com rua interna e uma vida mais voltada para a 

cidade. Esta continuidade do projeto transformaria a 

circulação e a trama urbana neste trecho da cidade, porém 

isso não ocorreu. Ao invés disso, o conjunto sofreu 

diferentes intervenções e, com o passar do tempo, restaram 

poucos vestígios de sua arquitetura original, principalmente 

nas casas voltadas para as alamedas. 

 
 
 
 
 
 
151-Elevação da Alameda Lorena, sem 
data. Vista a partir da Rua interna, 

observando as cinco casas da Alameda 
Lorena. 

Fonte: Mattar, 1999, p.94. 
 

 

 

 
152- Foto da Alameda Ministro 
Rocha Azevedo. 
Fonte: SOUZA, 1982, p.70. 
 

As plantas das casas apresentam um programa ainda 

tradicional, com as separações entre as dependências dos 

quartos, áreas destinadas a serviços, uma parte mais social 

e outra mais reservada para os usos domésticos. Porém as 

reduções dos números e das dimensões dos quartos 

apresentam como Flávio de Carvalho elabora um projeto 

para uma família que está sofrendo diversas reduções, tanto 

em integrantes como na importância na sociedade, de 
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153-Foto da casa n°1267 da 
Alameda Lorena., sem data 
Fonte: SOUZA, 1982, p.71. 
 

 
154-Foto de uma das casas, 
provavelmente, segundo 
levantamento de Daher, a n° 1052 
da Alameda Ministro Rocha Azevedo, 
provavelmente com algumas 
alterações. 
Fonte: SOUZA, 1982, p.71. 
 

 
155-Foto de uma das casas do 
conjunto, provavelmente a mesma 
casa da foto acima antes de 
transformações. 
Fonte: SOUZA, 1982, p.70. 
 
 
 
 
 

acordo com seus textos. 

Ao ser restringida a local de vida familiar e repouso 
– desqualificada como local de trabalho - , a casa 
limita o acesso de estranhos em seu interior. A 
redução do acúmulo de pessoas na casa é 
reforçada pela diminuição da permanência nela dos 
moradores que trabalham ou estudam fora. A 
estabilização das relações e dos comportamentos 
da casa é uma das resultantes. Nela uma nova 
ordem é incorporada no uso, na organização do 
tempo e na ordenação do espaço doméstico. 
(CORREIA, 2004, p. 57) 

Como Correia aponta em seu texto sobre “habitat 

moderno”, a própria questão da reestruturação familiar, 

apresentada também nas concepções de Flávio de Carvalho, 

questiona, além da família, os valores tradicionais, as 

relações com os filhos e a sociedade.  

Estes pontos refletem na estruturação do projeto das 

casas como um todo, em sua implantação para a cidade, 

em suas dimensões reduzidas diante desta redução da 

família e de sua importância na produção. A base da 

sociedade no momento passa a ser o indivíduo formando o 

coletivo e não mais a família. Desta forma, ele está mais 

preocupado em inserir e estender as habitações para o 

espaço urbano do que a individualização destas residências.  

As dimensões dos espaços internos, reduzidas para 

os padrões da época, permitiam que o morador vivesse 

mais intensamente a cidade, o espaço público, do que no 

interior da casa, espaço privado.  

O espaço social deixa de ser privado e passa a ser 

público, pois algumas relações entre as famílias que 

ocorriam dentro das residências passam a ser resolvidas no 

âmbito público e não mais no interior das casas. A família 

deixa de interagir nessas questões de trabalho, ou mesmo 

outras funções que pertenciam anteriormente ao interior das 

casas, no âmbito privado, vistas agora, como de interesses 

da sociedade, agora se tornam totalmente públicas. Estas 

funções da casa agora estão em diversos equipamentos da 

cidade. 
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156 – Plantas da Casa da Alameda 
Ministro Rocha Azevedo nº 1052  

Este levantamento do pesquisador Luiz 
Carlos Daher apresenta reformas do 

moradores da década de 1970. Imagem 
com intervenções da pesquisadora. 

Fonte: MOREIRA, 1984. 
 
 
 

 
157- Fachada da casa 1052, segundo 
levantamento de Daher, 1978. 
Fonte: DAHER, 1978, prancha 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As dimensões mínimas, como podem observar nas 

diferentes plantas das casas, mesmo nas Alamedas que são 

mais amplas que as sete casas da Rua Interna, são bem 

articuladas entre os diferentes cômodos e não há muita 

perda de espaço com a circulação, como imensos 

corredores, que na verdade tornam os cômodos com pouca 

iluminação e restringe alguns acessos dentro da casa. 

Mesmo na planta original, como podemos observar, 

o corredor é curto, mesmo que fechado, e as portas dos 

dormitórios e banheiros são resolvidas em diagonal, assim 

como o projeto da casa da Rua Itápolis, de Warchavchik, em 

São Paulo, e mesmo outros projetos de Warchavchik. 

Na planta de Flávio de Carvalho, observa-se a grande 

quantidade de portas articulando os espaços, que no 

levantamento de Daher foram abandonadas. Estas 

mudanças podem ser vistas tanto como uma alteração de 

Flávio de Carvalho no local da construção, utilizando a planta 

da casa 1295, da Alameda Lorena, ou os próprios 
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158 – Vista do pé-direito 
duplo das casas voltadas para as 

alamedas. Nota-se que a circulação 
ocorre em espaço amplo, iluminado e 

ventilado, sem restrições de acessos. 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p. 52. 

 
 
 
 
159- Plantas da casa nº 1052 da 
Alameda Ministro Rocha Azevedo e 
nº 1263 da Alameda Lorena, de 
acordo com os desenhos de Flávio 
de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 

moradores e proprietários, a partir da década de 1940 com a 

venda das casas, teriam feito algumas alterações 

significantes.  
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160 e 161 - Locação, Cortes e Fachada 
da casa nº 1052 da Alameda Ministro 
Rocha Azevedo e nº 1263 da Alameda 
Lorena, de acordo com os desenhos de 
Flávio de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui Moreira 
Leite. 

162-Bruno Taut, casas em série, 
1927. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 352. 

 
163-Huib Hoste, conjunto de lojas, 
1929. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 352. 

As casas voltadas para as alamedas apresentam  três  

dormitórios, sendo um deles totalmente voltado para a 

cidade, transparente e solto sobre a calçada. As casas 

implantadas na parte interna do conjunto também 

apresentam três quartos, porém as dimensões são 

extremamente reduzidas. Em ambos os casos as dimensões 

e cômodos reduzidos diminuem as possibilidades do 

acréscimo de pessoas que constituiriam esse núcleo 

familiar.  

As diferentes plantas desenvolvidas por Flávio de 

Carvalho apresentam algumas relações com as concepções 

elaboradas em seus artigos através das dimensões com que 

trabalha o espaço interno das casas. Mesmo as questões da 

distribuição dos espaços, que ainda apresenta alguns 
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164-Foto das casas n° 4, 5 e 6 da 
Rua Interna. 
Fonte: Fotos da pesquisadora, 2004. 

165- Ernst May e Carl Hermann, 
Frankfurt, 1928. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 404. 
 

166 – Plantas da Casa nº5 da Rua 
interna. Não foi encontrado nenhum 

desenho de Flávio de Carvalho a 
respeito das plantas para as casas da 
Rua Interna. Por elas terem sido muito 

pouco modificadas considerou-se o 
levantamento de Daher a partir da 

visitação da pesquisadora a casa nº 1. 
Imagem com intervenção da 

pesquisadora 
Fonte: MOREIRA, 1984. 

 
167-Foto das casas 5, 6 e 7 da Rua 
Interna. Todas as casas da Rua 
interna são geminadas e com a 
fachada igual. 
Fonte: Fotos da pesquisa, 2004. 

aspectos tradicionais, como os resquícios de uma 

sociedade patriarcal devido a necessidade do dormitório de 

empregada, e a circulação, sofrem uma modificação a partir 

dos dois acessos utilizados em todas as plantas das casas. 

 

As casas deste conjunto apresentam dois acessos 

distintos, um para as alamedas e outro para uma Rua 

Interna. Mesmo as sete casas geminadas construídas no 

interior do conjunto apresentam dois acessos para a área 

comum – Rua Interna. 

Este segundo acesso, através da área destinada a 

serviços e empregada, também apresenta certa importância 

na circulação e acesso para a casa através da Rua Interna. 

Assim, percebe-se como a casa, mesmo de aluguel, tem a 
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168-Foto das casas da Rua Interna. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 52. 
 

169 – Apartamentos em Weissenhof, de 
Ludwig Mies van der Rohe. 
Fonte: POMMER; OTTO, 1991. 
 

 
170-Sacada de uma das casas da 
Rua interna, possivelmente 
estruturava a escada metálica 
externa, que permitia acesso a 
teto-jardim. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 56. 

 
 

171 – Plantas da casa nº1 da Rua 
interna. Algumas das casas da Rua 

Interna apresentam o terceiro andar 
como um terraço, um “teto-jardim”, mas 

sem solário – comum nas casas das 
Alamedas. Imagem com intervenção da 

pesquisadora 
Fonte: MOREIRA, 1984. 

preocupação de uma estrutura mínima para se viver, 

incluindo todos os serviços extremamente necessários. As 

funções domésticas da casa não se estendem para a cidade 

e nem mesmo para a área coletiva.  

As funções domésticas ainda integram o programa 

do projeto residencial. Não fazem parte de um espaço com 

uso coletivo para todos os moradores, apenas outras 

funções mais sociais conseguem se estender para este 

fragmento interno da cidade.  

O dormitório de empregada é o que mais evidencia 

essa questão, pois a presença de uma pessoa para 

realização dos serviços domésticos na casa deixa claro que 

este tipo de uso é exclusivo e privado dentro de cada 

unidade. 

Além de não haver usos de espaços coletivos para 

essas funções domésticas, o único uso coletivo é o espaço 

de convivência social, a rua interna. A Rua Interna 

transforma-se, na verdade, num “quintal” coletivo, comum 

aos moradores. 
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172-Projeto para conjunto de casas de 
Otto Haesler, 1925. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 396. 
 
 
 

 
173-Casas em série de Weissenhof-
Siedlung, Stuttgart, 1927. Vista da 
elevação dos fundos, com os acessos. 
Projeto de J.J.P.Oud. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 490. 
 
 
 
 

 
174-Casas em série de Weissenhof-
Siedlung, Stuttgart, 1927. Vista da 
elevação com o acesso ao jardim. 
Projeto de J.J.P.Oud. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 490. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A circulação, porém, procura subverter a hierarquia 

espacial das casas, principalmente nas casas voltadas para 

as Alamedas. Mesmo a partir de um programa tradicional – 

quartos; sala; cozinha; lavanderia; banheiros e quarto de 

empregada – os acessos aos quartos ocorre a partir de um 

mezanino que circunda a sala, permitindo uma visão plena 

da sala e rompendo com o corredor.  

A sala também não sofre distinção de usos e tem 

acesso direto para a cozinha e para as dependências de 

serviços. Os dois acessos às casas, mesmo as internas ao 

conjunto, apresentam um uso de serviços que, 

propriamente, frontalidades. Ambas as elevações teriam a 

mesma importância formal e de uso. Mesmo assim, esta 

circulação possibilita uma outra espacialidade e circulação 

interna a casa. 

Desta forma, mesmo que a circulação não mude o 

acesso principal da casa para a cidade, a hierarquia interna 

dos cômodos passa a ser diluída dentro da própria casa. 

Esta leitura independe das diferentes plantas levantadas, 

tanto nas de Flávio de Carvalho ou mesmo de Daher. 

Os acessos para as casas são projetados com 

importância e uso diferenciados, pois o acesso voltado para 

a rua interna tem uso mais particular e de serviços, mas não 

deixa de permitir e facilitar o contato entre os moradores. As 

entradas principais das casas são diretamente voltadas para 

as calçadas, jardins ou mesmo um hall de entrada, apenas 

com um gradil metálico baixo e vazado. Este contato direto 

da sala ou da área de serviços para os acessos à cidade 

também permite contato e continuidade entre a casa e a 

cidade. É como se a cidade permeasse todo o grupo de 

casas. 

O programa de funções da casa que o projeto 

apresenta demonstra a dificuldade de romper totalmente 

com a estrutura familiar, mesmo que esta estivesse 

sofrendo algumas reduções no tamanho e importância. 
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175 – Plantas da casa nº1068 da 
Alameda Ministro Rocha Azevedo. 

Imagem com intervenção da 
pesquisadora.  

Fonte: MOREIRA, 1984. 
 
 

 
176-Elevação da casa n° 1068, 
segundo levantamento de Daher em 
1978. 
Fonte: DAHER, 1978, prancha 4.  
 

Flávio de Carvalho ainda apresenta limitação à estrutura 

pais, filhos e empregada, com uma área destinada para cada 

uso – íntimo, serviço e social. Mas a circulação permite 

maior integração entre os espaços internos e também à 

relação direta destes espaços com a cidade. Ou seja, as 

funções da casa ainda não estão diluídas totalmente na 

cidade, mas estão diluídas dentro da própria casa. Apenas 

os interesses de âmbito público, como o trabalho, estudos, 

creches, as socializações dos momentos de lazer e de 

circulação fazem parte deste convívio coletivo.  

A partir desta colocação a rua interna poderia 

funcionar como um “quintal” dos moradores, como uma 

área de estar comum a estes, uma área de contato entre os 

habitantes e destes com a cidade. Esta relação espacial 

com um espaço comum também poderia ser uma forma de 

permitir e aproximar uma apropriação futura de outros 

espaços urbanos. Como uma forma de educar os 

moradores a vivenciarem o espaço da cidade e mesmo a 

idéia de coletividade aos poucos, a partir de uma escala 

reduzida de espaço público. 

 



 
 

Flávio de Carvalho: questões arquitetura e urbanismo 
282 

 

177- Planta “Tipo III” dos desenhos de 
Flávio de Carvalho. Mesmo com algumas 
diferenças, o programa e a forma de 
distribuição no espaço é muito 
semelhante. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
178- Fachada da casa “Tipo III” dos 
desenhos de Flávio de Carvalho. Mesmo 
com a fachada distinta do levantamento 
de Daher, ela assemelha-se muito com 
as casas da Rua Interna. Em destaque 
observamos o volume semi-cilíndrico na 
fachada, comum, mesmo que de forma 
diferente, nas elevações das Alamedas 
vistas em foto. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite.  
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179-Cortes da casa “Tipo III” dos 
desenhos de Flávio de Carvalho.  
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. 
Leite. 
 
 

180-Casa da esquina das Alamedas. 
Fonte: DAHER, 02/10/1982. 
 

181-Foto interna da casa da esquina 
das Alamedas. 
Fonte: DAHER, 02/10/1982. 

Essa diferenciação formal das casas permitiria uma 

adaptação dos habitantes do conjunto a uma vida menos 

direcionada para a vivência da casa, incentivando os 

primeiros contatos e apropriações destes moradores ao 

espaço da cidade. Desta forma, a relação estabelecida 

dentro do projeto poderia se estender pelo espaço urbano e 

se diluiria por toda a cidade, estabelecendo uma mediação 

entre o espaço privado e o espaço público. 

A implantação do conjunto apresenta-se com um 

caráter unitário, pois as casas não são isoladas entre si por 

jardins e fechamentos dos lotes, mas se conforma com 

maior contato entre as casas e seus moradores. As casas 

voltadas para as alamedas não são geminadas, porém são 

muito próximas uma das outras, mesmo sendo 

estruturalmente independentes. Os muros que separam a 

área de serviço destas casas da Rua Interna possuem, 

segundo Daher (1982), um jardim suspenso. O que nos 

permite remeter a questão da presença da vegetação 

mesmo em um espaço reduzido, como proposto os “jardins 

suspensos” na cidade, na década de 1950. 
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182-Foto interna da casa da esquina 
das Alamedas. 
Fonte: DAHER, 02/10/1982. 

183-Foto interna da casa da esquina 
das Alamedas. 
Fonte: DAHER, 02/10/1982. 
 
 

184-Ernst May e Carls Hermann 
Rudloff, Frankfurt, 1927. Série de 
casas com espaço comum para 
convívio, como podemos observar o 
lazer das crianças. 
Fonte: PLATZ, 1930, 402. 
 
 
 
 
 
 
 

As casas internas ao conjunto são geminadas, todas 

formando uma unidade entre si, uma coletividade. Contudo, 

não há uma unidade de todo o conjunto de casas, pois as 

elevações voltadas para as alamedas têm uma escala e uma 

presença mais urbana e presente. As casas localizadas no 

interior deste projeto, como também as elevações das 

outras casas voltadas para a rua interna, são projetadas em 

uma escala menos presente e mais intimista. Esta 

implantação é relevante e de extrema importância para a 

compreensão das principais questões sociais colocadas por 

Flávio de Carvalho por ser a implantação de um “conjunto de 

casas”. Estas residências implantadas como um conjunto 

têm como principal preocupação a sua unidade de uso 

enquanto conjunto e principalmente de convívio entre os 

próprios moradores e entre estes com a cidade.  

As relações entre o espaço público e privado 

também poderiam acontecer, além da proximidade das 

habitações, a partir do interior destas residências. As 

aberturas generosas, os terraços e os solários poderiam 

revelar as dinâmicas internas das casas para o exterior. A 

partir disto, os espaços privados relacionam-se 

constantemente com os espaços públicos, permitindo um 

diálogo mais direto dos moradores com a cidade, mesmo 

de dentro delas.  

Na verdade estas aberturas mostram a preocupação 

de Flávio de Carvalho com a sociedade, mais do que com a 

formação da família. A questão para ele era o indivíduo 

constituindo uma coletividade, indiferentemente de sua 

origem – família. O trabalho neste momento era mais 

voltado para as indústrias, portanto, economicamente, a 

família deixa de ter peso no trabalho do homem. Assim, a 

casa passa ser elaborada para uma vida mais produtiva para 

o “trabalhador”, um espaço de repouso e descanso para o 

individuo produzir e progredir cada vez mais. 
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185 – Plantas da Casa da Alameda 
Ministro Rocha Azevedo nº 1076 – Sem 
Escala. Este levantamento do 
pesquisador Luiz Carlos Daher 
apresenta reformas do moradores da 
década de 1970. Imagem com 
intervenção da pesquisadora. 
Fonte: MOREIRA, 1984. 
 
 

 
186-Elevação da casa n° 1076, segundo 
Daher. 
Fonte: DAHER, 1978, prancha 4.  

 
187-Plantas da casa “Tipo X” dos 
desenhos de Flávio de Carvalho. O 
desenho apresenta certa semelhança 
com os desenhos de Daher, com 
exceção da posição da escada sendo de 
lado oposto. Mas assim como os outros 
desenhos, apresenta uma semelhança 
com a forma de distribuição e o 
programa levantados por Daher. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 
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188-Fachada da casa “Tipo X” dos 
desenhos de Flávio de Carvalho. O 
volume semi-circular da elevação 

aparece em comum com o levantamento 
de Daher, orem a posição difere, assim 

como o fechamento do térreo deste 
mesmo volume. 

Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189-Cortes da casa “Tipo X” dos 
desenhos de Flávio de Carvalho. Fonte: 

Acervo pessoal de Rui M. Leite. 
 
 

 
 

 

 
190-Planta das casas “tipo III, IV, V e 
VI”. Desenho de Flávio de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 
 
 
 
191-Fachada da casa “Tipo IV”, segundo 

a implantação seria a casa número 
1060, diferente do levantamento de 

Daher, desenho abaixo. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite.  
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192- Elevação desenhada por Daher, 
casa n° 1060. 
Fonte: DAHER, 1978, prancha 4.  

 
 

193-Fachada das Casas “Tipo VI 
e V” (1267 e 1271), segundo 

desenhos de Flávio de Carvalho  
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. 

Leite. 
 
 
 
 
194-Elevação das casas n° 1267 

e 1271, segundo levantamento 
de Daher, 1978. 

Fonte: DAHER, 1978, p.  
 

 
 

 

    

 

 

Neste projeto, Flávio de Carvalho apresenta uma 

seqüência de variações, mas recorre diversas vezes aos 

corredores com portas na diagonal para economizar espaço 

para a circulação. A grande maioria também apresenta os 

terraços na cobertura no lugar de parte do telhado de barro. 

Como podemos observar nas diferentes plantas, 

tanto de Flávio de Carvalho como de Daher, há pouca 

variação na distribuição interna em ambos os pavimentos. A 

diferença mais marcante aparece nas casas que apresentam 

o pé-direito duplo na sala com a circulação superior ao redor 

desta abertura. 
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195-Foto da casa n° 1285, da Alameda 
Lorena. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 60. 
 
 
 

196-Desenhos de Flávio de 
Carvalho da casa 1285, da 

Alameda Lorena. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. 

Leite. 
 
 
 
 
 

197- Plantas da casas n° 1285, 
desenhos de Flávio de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 
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198-Foto da casa n° 1295. 
Fonte: CAVALCANTI, 2001, p. 94. 
 
199-Fachada da casa 1295, desenho de 

Flávio de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 

 

 
200-Plantas da casa 1295, desenho de 
Flávio de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite 

Nesta casa, Flávio de Carvalho utiliza planta 

semelhante em ambos os pavimentos, e provavelmente, 

deve ser semelhante às outras casas com volume avançado 

para frente, porém semicircular. A estrutura, a partir do 
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corte, apresenta o piloti na estrutura da frente, iniciado no 

térreo e avançando todas as lajes até o terraço na cobertura, 

formando o solário circular. Mesmo construído o “terraço-

jardim”, pode-se observar o uso de telhado de cerâmica 

escondido a partir das platibandas em todos os projetos 

destas casas. 

A planta apresentada para esta casa é muito 

semelhante ao levantamento de Daher para as casas com o 

volume semi-cilíndrica sobre a calçada, como por exemplo a 

casa número 1052 da Alameda Ministro Rocha Azevedo. 

Inclusive, foi esta a casa visitada e mais preservada do 

conjunto para as Alamedas. As fotos internas, colocadas 

com os detalhes da obra, como o solário, estão adiante. 

 
201-Cortes da casa 1295, desenho de 
Flávio de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal de Rui M. Leite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202– Vista da casa nº1052 da Alameda 

Ministro Rocha Azevedo 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
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203 – Foto interna da sala e do 
mezanino com a escada da Casa nº1052, 

Alameda Ministro Rocha Azevedo 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 
204–Foto da casa e seu contato com a 
cidade, vista do pé-direito duplo. Esta 
escada metálica liga o mezanino ao 
solarium. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 

205 – Foto interna da sala e do 
mezanino com a escada da Casa nº1052, 

Alameda Ministro Rocha Azevedo 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 
206 – Circulação que circunda a sala. 

Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 

 
207 – Vista da sala em direção a Rua 
Interna. 
Fonte: Foto da pesquisa, 2004.  

 

 
 

 
 

As fotos acima mostram a circulação ao redor do pé-

direito duplo da sala, casa número 1052. É possível observar 

a permeabilidade proporcionada pelas aberturas das janelas 

verticais para a calçada.  

A escada que dá acesso ao solário pode ter sido uma 

das modificações feitas pelos moradores, pois a partir das 

fotos é possível supor que a maioria das casas com terraço 

na cobertura possuía escada externa para este acesso. 
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208 – Foto da sala vista de cima, com 
o pé-direito duplo e a circulação ao 

redor.  
Fonte: MILANI; ELIAS; DAHER, 1989, p.72. 
 
 

 
 

 
209 e 210 – Fotos da casa e seu 
contato com a cidade, vista do pé-
direito duplo. Esta escada metálica liga 
o mezanino ao solarium. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 
 
 
 
 

211 – Foto do interior da sala em 
direção a rua, com o pé-direito cuplo e 

o acesso para o solário.  
Fonte: MILANI; ELIAS; DAHER, 1989, p.71. 
 
 

 

A circulação ao redor do pé-direito e as aberturas 

permitem uma compreensão espacial muito mais ampla que 

a dimensão real desses. Apesar de elaborar a casa a partir 

da tripartição, a forma de pensar toda a circulação e a 

própria resolução arquitetônica modifica completamente 

este espaço. 
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212 – Esquadrias das janelas e das 
portas são, em sua maioria, colocadas 
na mesma estrutura, encaixada 
posteriormente, vedando os vãos e 
aberturas 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 

 
213-Villa Muller (1928-1930) de Adolf 
Loos, escada com um desenho muito 
semelhante a escada das casas da Rua 
Interna, de Flávio de Carvalho 
Fonte: SARNITZ, 2003, p.75. 

 
214 – Vista das casas nº 4, 5 e 6 

da Rua interna 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesmo que a disposição dos espaços internos não 

pareça tão inovadora para a época, Flávio de Carvalho 

possibilita um questionamento sobre o modo de vida, a 

forma antiquada em que vivia a sociedade e a maneira 

anacrônica de utilizar tanto a casa como a cidade. 

A partir destas considerações, os principais 

conceitos que Flávio de Carvalho apresenta é que a casa 

moderna passa a ser um equipamento da cidade que 

permite ao homem “viver na cidade”, diferente das questões 

anteriores da casa representar uma fortaleza ou proteção da 

natureza. Assim, sua principal preocupação é que esses 

moradores tenham o convívio comum quando reproduz a 

rua no interior do conjunto de casas, conformando um 

exemplo desta nova sociedade mais coletiva, coerente com 

as questões sobre a cidade que Flávio de Carvalho 

apresenta em seus textos.  

Flávio de Carvalho apresenta, neste projeto, uma 

forma de pensar a arquitetura moderna e como esta é capaz 

de responder as suas concepções de cidade, habitação 

modo de vida e de uma nova sociedade. Porém, sua busca 

por um novo modo de vida aqui no Brasil é pouco 

apreendida, pois o predomínio do gosto burguês e a busca 

de uma cultura totalmente européia dificultavam que a 

população refletisse e aceitasse novas questões sobre o 

modo de ser e de viver, além da formação de um público 

para este tipo de arquitetura. Assim, restaram algumas 
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215 – Foto do terraço metálico do piso 
superior da também integração de 
porta e janelas casa nº 2 da Rua 
interna. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 

216 – Foto interna das esquadrias da 
casa nº2 da Rua interna, 

Fonte: Foto da pesquisadora, 2004 
 
 

217 – Vista das casas nº5, 6 e 7 da 
Rua interna 

Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 
 

218 – Foto do banheiro térreo da casa 
nº2 da rua interna, ladrilhos originais.  
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

incompreensões a respeito desta arquitetura apresentada 

por Flávio de Carvalho no projeto destas casas, como 

também houve em relação as seus conceitos apresentados 

em diferentes publicações deste.   

 

 
 

 

As questões discutidas, tanto neste projeto, como 

nos artigos, revelam que Flávio de Carvalho desenvolveu em 

seu trabalho uma preocupação mais direcionada para as 

relações sociais e com o desenvolvimento do homem em 

uma nova sociedade do que propriamente com a concepção 

formal. Contudo, a questão plástica é importante e 
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219 – Foto da junção de diferentes 
tipos de acabamento para o piso da 
casa nº2 da Rua interna, ladrilho 
hidráulico e madeira. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 
 
 
 
 

220 – Laje do segundo piso da casa 
nº1052 da Alameda Ministro Rocha 

Azevedo, A laje é interrompida antes 
de chegar ao limite, não encosta na 

esquadria para deixá-la contínua 
verticalmente, para a elevação da 

alameda. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 
 

 
222 – Foto da escada, em frente a 
abertura da janela, que tem vista para 
a cidade. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

inovadora, mas a proposta de um “outro morar”, um 

questionamento da própria forma de habitar e das propostas 

de apropriações do espaço coletivo que irão se refletir no 

projeto são mais inovadoras e pertinentes. Assim, a maneira 

que ele permite uma nova relação do homem com a casa e 

com o espaço da cidade são as questões mais relevantes 

nestas concepções e projeto de Flávio de Carvalho. 

Em textos, Flávio de Carvalho define a casa moderna 

como um equipamento da cidade que permite ao homem 

viver na cidade. Assim, a principal preocupação do 

engenheiro-arquiteto no projeto do conjunto de casas da 

Alameda Lorena (1936-38) é que esses moradores tenham o 

convívio comum. Quando reproduz a rua no interior do 

conjunto de casas, conformando uma concepção de vila, é 

muito coerente com as questões sobre a cidade que 

apresenta em seus textos em que formaliza essa questão 

sobre o espaço comum e coletivo na cidade.   

 

A volumetria desenvolvida apresenta, em sua 

maioria, uma composição de formas puras e pouco 

fragmentadas, menos que no projeto residencial anterior, de 

1930. As varandas, diferentemente do projeto da residência 

de 1930, não estão em balanço. Fazem parte da estrutura da 

casa, com exceção das pequenas sacadas metálicas para as 

escadas externas. 

Neste projeto, diferentemente dos primeiros projetos 
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223 – Detalhe da escada e do peitoril 
metálico, na casa nº1052, Alameda 
Ministro Rocha Azevedo. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 
224 – Foto da junção de diferentes 
tipos de acabamento. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 
225-Warchavchik, Casa da Rua Bahia, 
São Paulo, 1930. A janela vertical, 
marcada pelo pequeno recuo da laje do 
interior da casa evidencia ainda mais 
esta verticalidade. Flávio de Carvalho 
utiliza o mesmo recurso para as 
janelas verticais na Alameda Ministro 
Rocha Azevedo 1052. 
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 107. 

que abrigam um programa monumental, não há 

preocupação com uma base para articular o espaço da 

cidade com o espaço arquitetônico. Porém, neste projeto 

toda a articulação entre cidade e a habitação está resolvida a 

partir da Rua Interna. Ela resolve e permite uma outra escala 

que dilui um pouco da cidade no espaço coletivo das casas, 

assim como também, dilui um pouco da vivência comum 

dos moradores no próprio contexto urbano. 

Ainda há presença de certos ornamentos, mesmo 

que geométricos, como nas casas número 1285 e 1060, por 

exemplo. A grande parte de seus desenhos detalha a 

volumetria a partir dos gradis metálicos e aberturas para as 

janelas, principalmente verticais. 

Essas novas características que Flávio de Carvalho 

traz para a sua discussão da casa brasileira como: o pé-

direito duplo, o solário, as grandes aberturas, a dupla 

frontalidade, a preocupação com a flexibilidade dos espaços 

internos, são na verdade um diálogo com elementos que 

podemos ver presentes em projetos de grandes mestres 

europeus, como Mallet-Stevens, na construção da Rua 

Mallet-Stevens em Paris, 1927, ou mesmo em Pessac (1925) 

de Le Corbusier, assim como também projetos 

desenvolvidos em Stuttgart, Weissenhof, em 1927 por J.J.P. 

Oud, Adolf Loos na casa Moller, em 1927-1928, dentre 

outros.  

As distribuições de planta também podem ser 

observadas em resoluções de outros arquitetos como: os 

de Pessac (1925) e Citröhan (1920) de Le Corbusier, o 

projeto da Casa Modernista (1930) e das Casas de Aluguel 

para a Sra. D. Maria Gallo, ambos os projetos de 

Warchavchik, e as Casas sem dono (1932-1936) de Lúcio 

Costa. Assim, pode-se notar que os projetos brasileiros 

apresentam a mesma disposição dos cômodos e o mesmo 

programa do Conjunto Vila América – casas da Lorena – 

além de uma busca por uma linguagem arquitetônica 
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226 – Foto do da estrutura do 

solarium da casa nº1052, Alameda 
Ministro Rocha Azevedo, segundo 
Flávio de Carvalho, para pendurar 
cortinas para cobertura, ou mesmo 

gaiolas e vasos. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 

227-Le Corbusier e Pierre Jeanneret, 
Casa Miestchaninoff, 1924. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 458. 
 

 
228-Robert Mallet-Stevens, uma das 
casas na Rua Mallet-Stevens, Paris, 
1927. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 473. 
 

 
229-Robert Mallet-Stevens, uma das 
casas na Rua Mallet-Stevens, Paris, 
1927. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 473. 

moderna, dialogando com os modernistas europeus.  

 

A diferença mais acentuada desses outros projetos 

brasileiros apresentados, favorecendo uma relação com o 

projeto de Pessac, é a dupla frontalidade que permitia 

pensar em uma nova circulação e apresentava-se como uma 

forma de romper a hierarquia espacial tradicional. Outro 

projeto marcado pela dupla frontalidade, aqui no Brasil 

mesmo, foram as casas do Jardim América, implantadas 

pelo arquiteto inglês Barry Parker, na década de 1920, pela 

Cia City.  

Podemos observar no projeto de Warchavchik de 

1930, a diagonal do corredor dos quartos, as distribuições 

dos cômodos, a forma de locar o terraço e a janela de canto. 

Estas resoluções se repetem no projeto de Flávio de 

Carvalho, assim como outros projetos de outros arquitetos 

deste mesmo período, como características desta 

arquitetura moderna no Brasil.  

Outro elemento pertinente na arquitetura de Flávio 
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230-Casas geminadas de Werkbund, 
Viena, 1931. Projeto de Adolf Loos. 
Fonte: SARNITZ, 2003, p. 82. 
 

231 – Casa nº25, Stuttgart, Adolf 
Rading. O arquiteto propõe uso de 

cortinas no terraço superior 
Fonte: POMMER; OTTO, 1991. 

232-Casa Moller, Viena, 1927-1928. 
Projeto de Adolf Loos. Casa com duas 
frentes, esta é a fachada “pública”, 
pois a fachada para o jardim é mais 
“privada” e diminui o volume da casa a 
parti de uma grande varanda. 
Fonte: SARNITZ, 2003, p. 66. 

 
233-Casa Sem Dono, de Lúcio Costa, 
1932-36. 
Fonte: CAVALCANTI, 2001, p.184. 

de Carvalho, ausente na arquitetura brasileira, muito 

presente na arquitetura européia, principalmente na década 

de 1920, é o uso de lonas e outras coberturas móveis e 

flexíveis.  

Podemos observar as lonas presentes nos solários das 

casas das Alamedas, e mesmo as cortinas propostas para 

separação interna, quando necessária. Estas lonas podem 

ser observadas também em projetos, da década de 1920, 

de: Arnost Wiesner, Adolf Rading, Ludwig Hilberseimer, 

Adolf Schneck, Ernst May. 

 

A partir destas colocações, é possível analisar como 

a questão plástica é importante para compreender alguns 

possíveis diálogos que Flávio de Carvalho estaria 

procurando estabelecer, tanto com a arquitetura moderna 

européia, como com a arquitetura moderna brasileira. Mas o 

que é mais pertinente, em relação à obra de Flávio de 

Carvalho nesse projeto, é a proposta de um “outro morar”, 

um questionamento da própria forma de morar e das 

apropriações espaciais que irão ser refletidas no projeto.  

Flávio de Carvalho apresenta neste projeto sua busca 

por uma linguagem moderna relacionada, principalmente, 

com os arquitetos alemães e Le Corbusier na década de 20, 

período marcado pelas conseqüências do primeiro pós-

guerra europeu. Porém, sua busca por um novo modo de 
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234-Ernst May, Frankfurt, 1926. No 
terraço a direita o uso de cortinas. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 400. 

235-Ludwig Hilberseimer, casa em 
Stuttgart, Weissenhof, 1927. 
Fonte: PLATZ, 1930,p. 410. 

236-Adolf G. Schneck, casa, Stuttgart, 
Weissenhof, 1927. 
Fonte: PLATZ, 1930, p. 409. 

237-Casa Plainex, Paris, 1927. Projeto 
de Le Corbusier. 
Fonte: LE CORBUSIER, 1952, vol.1, p.159. 
 

vida aqui no Brasil é pouco apreendida, talvez porque o 

Brasil não tenha sido palco de grandes guerras que fizessem 

com que a população refletisse e aceitasse novas questões 

sobre o modo de ser e de viver. Assim, continuava a 

repetição dos modos de vida, segundo os padrões ainda 

coloniais, mesmo com inovações tecnológicas e científicas 

que permitiam inovações comportamentais e uma mudança 

na base da estrutura da sociedade, a família. 

A discussão mais pertinente deste projeto, e que na 

casa da Fazenda Capuava não pode ser desenvolvido, é a 

relação da casa com o urbano. Esta relação desenvolvida 

principalmente a partir da Rua Interna e mesmo das 

dimensões reduzidas no interior das casas pressupõe: 

(...) uma casa vinculada a redes de infra-estrutura 
(abastecimento de água, esgotos, sistemas viário, 
etc.), a equipamentos de uso coletivo (escolas, 
creches, etc.) e a lugares específicos de trabalho 
(indústrias, repartições, etc.), que permitem uma 
redefinição de formas e usos da moradia. 
(CORREIA, 2004, p.57) 

Desta forma, como Correia (2004) define algumas 

questões sobre o “habitat moderno”, sobre o tempo e o uso 

da casa e mesmo o convívio dentro da casa são questões 

discutidas neste período e profundamente discutidas por 

Flávio de Carvalho, tanto em seus textos, como 

principalmente em sua arquitetura no projeto para as casas 

da Alameda Lorena com a Alameda Ministro Rocha 

Azevedo. 

A preocupação da casa não ter mais como função 

essencial recepção de visitas para uma vida social e muito 

menos para trabalho – estas funções estavam distribuídas 

na cidade – permite uma nova organização funcional da 

casa, mesmo que esta se fundamente na tripartição – social 

serviço e íntimo. A forma de articular estes três usos da 

casa apresenta a preocupação de Flávio de Carvalho com a 

própria relação no interior desta, preocupado tanto com a 

higiene, como também a relação entre os vizinhos e destes 
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238-Foto do acesso ao solário. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 59. 
 
 
 

com a cidade, principalmente ao colocar parte da circulação, 

como as escadas de acesso para os solários, pelo lado 

externo da casa. Assim, mesmo o morador aproveitando a 

sua hora de lazer dentro de sua propriedade, no solário, ele 

vivenciava o espaço da cidade. 

 

 

 
 
 

 
239 – Foto de Flávio de Carvalho em 
frente ao salão principal. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, capa. 
 

 
240-Vista da casa a partir da 
piscina, sem água, onde podemos 
perceber a iluminação que seria 
abaixo da água.  
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

1938 _ Casa da Fazenda Capuava em 
Valinhos 

 

O segundo, e último, projeto construído por Flávio de 

Carvalho é sua residência, sede da fazenda da família em 

Valinhos. Esta casa foi construída em 1937-1938, porém 

sofreu reformas em 1942. A mudança mais significativa no 

projeto a partir da reforma foi em relação às coberturas das 

varandas laterais. Antes da reforma as varandas laterais 

eram menos leves, menores, e sem o balanço da pérgula, 

que foram construídas na reforma, engastadas na estrutura 

existente.  

Este projeto, muito diferente do projeto executado, 

no mesmo período, para as casas da Alameda Lorena, não 

estabelece a relação casa e cidade, uma das principais 

discussões sobre o “habitat moderno”. Ao contrário, 

algumas questões sobre casa de fazenda tradicional tiveram 

que ser retomadas como programa, abordando usos como: 

escritório, biblioteca, salão de festas, etc.  

Desta forma, a casa no meio rural, faz com que ele 

retome o uso de trabalho e de vida social, abandonados na 

elaboração das casas na cidade, inseridas num contexto 

urbano e seus equipamentos de uso coletivo e de trabalho. 

Neste momento, Flávio de Carvalho iniciava também 

um processo de mudança em algumas características de 
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241- Uma das vistas da casa a partir 
da piscina. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 
 

242 – Vista da casa com a piscina e 
vegetação, uso principal de cactos. 

Fonte: CARNEIRO, 1958, p.32. 
 
 
 
 
 
 
 
243 – Elevação da casa antes da 
reforma de 1942. 
Fonte: ISHIDA, 1995, p. 95. 

sua arquitetura. Ele havia abandonado o peso das estruturas 

fragmentadas, pesadas e maciças dos seus primeiros 

projetos da década de 1920 e procurava trabalhar uma 

volumetria mais leve e com estruturas mais aparentes e 

desenvolvidas na volumetria do projeto. 

 

 
244 – Elevação da casa depois da 
reforma de 1942. 
Fonte: ISHIDA, 1995, p. 100. 
 
 

245-Vista a partir de um dos terraços 
laterais.  
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 

Ao compararmos as duas elevações, percebe-se a 

leveza que a estrutura de 1942 consegue definir, mesmo 

com o volume central sendo tão maciço, monumental e 

monolítico. A partir da década de 1940, a arquitetura de 

Flávio de Carvalho procurava ser mais leve e mais ousada 

nas estruturas. Esta mudança na trajetória profissional de 

Flávio de Carvalho fica mais evidente a partir desta reforma. 

Esta leveza da estrutura, uma ousadia na elaboração 

estrutural, dialoga com os projetos desenvolvidos a partir da 

década de 1940, como nos projetos do Paço Municipal. 

Nota-se o domínio técnico de Flávio de Carvalho ao 
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engastar, numa estrutura já existente e com um vão 

generoso, uma pérgula com vigas de concreto pesadas e 

com um balanço também generoso. 

 
246 – Perspectiva de cima da casa. 
Imagem com intervenções da 
pesquisadora. 
Fonte: ISHIDA, 1995, p. 24. 

 
247- Foto da casa a partir da piscina 
e reflexo. Podemos observar as redes 
no terraço lateral da direita. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 32. 

248-Vista da casa a partir da Sala 
Ancestral e da Biblioteca. 
Fonte: MATTAR, 1999,p. 50. 

A partir desta perspectiva percebe-se a 

decomposição volumétrica também presente nos projetos 

do começo da atuação de Flávio de Carvalho, como os 

primeiros concursos para o Palácio do Governo (1927) e para 

a Universidade de Belo Horizonte (1928). Porém, a 

decomposição ocorre na planta e não tanto nas elevações.  

Este primeiro volume, com uma fachada, em forma 

de trapézio, possui um pé-direito duplo, de 

aproximadamente 6,50m e abriga um amplo salão com 

mezanino. Neste salão Flávio de Carvalho recebia as 

pessoas, em uma grande mesa de jantar, e passava suas 

horas de lazer.  

Os dois volumes posteriores com as esquadrias de 

canto, como podem perceber a partir da perspectiva, 

abrigam usos mais cotidianos da casa como: dormitórios, 

uma sala de estar, banheiros e cozinha. Nestes volumes o 

pé-direito é de aproximadamente 2,80m, numa escala mais 

proporcional ao homem, e menos monumental do que o 

salão principal do volume anterior.  
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249-Foto do salão para varanda 
lateral. 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 50. 

 
250-Foto da varanda lateral para o 
salão 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 50. 
 
251 – Planta da casa já com a reforma 
de 1942. Imagem com intervenções da 
pesquisadora. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 34. 

Finalizando, os dois últimos volumes, com telhado de 

uma só água, abrigam usos menos convencionais como 

uma Biblioteca pessoal e uma Sala Ancestral. Nesta Sala 

Ancestral, Flávio de Carvalho guardava memórias e 

pertences da família, além de objetos pessoais, de sua 

própria história.  

Todos os cômodos da casa, inclusive a Biblioteca e 

Sala Ancestral, dão para os jardins da casa por portas 

metálicas amplas e generosas, pintadas em amarelo e 

vedadas com vidro. Os banheiros são iluminados e também 

ventilados através de esquadrias amplas, não pequenas 

janelas, mas esquadrias verticais, que iam até o chão, como 

o resto da casa, como se observa na Figura 252. 
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252 – Foto de um dos banheiros da 
casa com a esquadria voltada para o 
jardim da casa 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

253-Vista noturna da casa com as 
cortinas coloridas. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 
 
254 – Foto do teto do Salão principal 
com a sanca revestida de alumínio e 

sua relação com a esquadria. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 

 
255 – Foto das sancas – iluminação 
indireta. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

Outra característica do projeto é o uso do alumínio 

como revestimento das áreas úmidas, como o banheiro, a 

cozinha e mesmo as pias existentes dentro dos quartos, 

além das portas dos armários. Na iluminação indireta do 

salão principal foi utilizado o alumínio para refletir a luz. No 

revestimento da lareira da sala de estar também foi utilizado 

o alumínio, refletindo um pouco as questões da Fachada de 

Alumínio, de 1935. 

Para a iluminação de toda a casa, com exceção da 

biblioteca e da sala ancestral, foi elaborado o sistema de luz 

indireta com o uso de sancas de gesso, mesmo nos 

corredores de circulação (Figura 255).  

No salão principal, para a iluminação indireta, Flávio 

de Carvalho utilizou alumínio na sanca para refletir mais a 

luz, mas apenas nesta faixa central, continuando a abertura 

vertical da esquadria. 

 

A fragmentação da casa dialoga com a preocupação 

de Flávio de Carvalho em refletir o uso e o desenvolvimento 

da planta na elaboração de todo o projeto, as elevações e 

sua forma. Segundo Flávio de Carvalho, as elevações, 

discutidas nos diversos textos no capítulo anterior, deveriam 

ser reflexo do desenvolvimento da planta e sua 

funcionalidade. Desta forma, ele separa o uso social (salão 
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256 -Vista externa da casa, onde 
observa-se as diferentes alturas do 
pé-direito da casa. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 
 

257- Montagem de fotos para 
percebermos as diferentes alturas do 

pé-direito da casa e as aberturas. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

 
 
 

 
258 – Foto da lareira do salão 
principal 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 

259 – Foto com escala humana da 
lareira do salão principal 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 
 
 
 
 
 
 

principal), cotidiano (dormitórios, sala, cozinha e banheiros) 

e intelectual (sala ancestral e biblioteca), tanto 

volumetricamente como espacialmente.  

Esta fragmentação na planta é presente na 

elaboração dos volumes, com pés-direitos variáveis, 

telhados diferenciados e acabamentos externos variados.   

 

Esta tripartição é muito diferente das casas da 

Alameda Lorena, que se dividia em social, íntimo e serviços. 

Neste projeto, Flávio de Carvalho também não apresenta a 

preocupação de expandir as funções da casa para a cidade 

porque, inclusive, a casa não estava inserida na cidade, ao 

contrário, a casa estava no meio rural, longe da cidade e de 

outras propriedades. Assim, Flávio de Carvalho abriga outras 

funções à casa, mas distingue-as tanto em planta como 

volumetricamente, como observamos nas Figuras 256 e 

257. 

A lógica de desenvolvimento desta casa é muito 

diversa das outras propostas de residência, mesmo com 

soluções muito próximas e mesmo a escala, em relação à 

parte mais cotidiana da casa – pé-direito, dimensões de 

dormitórios e corredores – principalmente ao retomar outros 

tipos de programas. A casa da Capuava estava fora da 

cidade, ela, então, abrigava usos que deveriam estar na 

cidade como o social e intelectual.  

A mudança do meio, em que casa no campo se 

insere, interfere em outras características, como a presença 

de lareiras em diversos ambientes, por se localizar em 

relevo alto e aberto, com muito vento, o que também foi 
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260 – Foto da lareira da sala 
ancestral, igual a da biblioteca. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

262 – Foto de Flávio de Carvalho na 
lareira da sala ancestral 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 39. 

 
263 – Foto de Flávio de Carvalho na 
biblioteca. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 40. 
 
 

264 – Foto da sala ancestral, década 
de 1950. 

Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 41.  
  

resolvido de diversas maneiras por Flávio de Carvalho.  

Lareiras estão presentes em quatro cômodos da 

casa: o salão principal, a sala, a sala ancestral e a biblioteca, 

sendo estas duas últimas com o mesmo desenho e material 

de acabamento. A lareira do salão principal é a mais 

conhecida, utilizada com cores e vapores diferentes, dando 

efeitos visuais no salão principal. Ela foi construída em 

material metálico e engastada na parede, sua altura é de 

aproximadamente 1,75m, como podemos ver na foto com 

escala humana. (Figura 259) 

As lareiras da biblioteca e da sala ancestral são feitas 

em madeira talhada e pedra, com podemos ver na foto. Em 

todo este projeto, Flávio de Carvalho contrapõe diversos 

materiais e desenhos tradicionais com características e 

formas modernas. Estas lareiras são um exemplo disto. 

Flávio de Carvalho desenha-as com um entalhe bem 

tradicional e rebuscado, oposto aos seus padrões 

apresentados no Modo de usar – Casas de Aluguel, no 

mesmo ano desta construção, para os moradores das casas 

da Alameda Lorena.  

Neste projeto ele retoma a idéia de articulação com o 

passado também nos bancos de pedra externos, que serão 

apresentados juntamente com os jardins. Vale lembrar que 

estes dois cômodos, que abrigam as lareiras de madeira, 
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265 – Foto da lareira da sala 
revestida em alumínio. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

266-Interior da Casa Modernista com 
móveis de Warchavchik, todos pintados 
em prateado, representando a idéia da 
maquina e da modernidade na casa. 
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 96. 

 
267-Casa de M. Errazuris, 1930, de Le 
Corbusier. Chama a atenção o desenho 
reto da lareira e a ampla abertura da 
esquadria. 
Fonte: LE CORBUSIER, 1952, vol.2, p. 51. 
 

268 – Foto da sala e da lareira de 
alumínio  

Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 41. 

possuem um uso tradicional, da velha casa que brigava as 

funções de trabalho intelectual.  

Estes cômodos – Sala Ancestral e Biblioteca – 

abrigam usos da casa que foram descartados na discussão 

da casa moderna. Assim, para desenvolver estes dois 

programas ele apresenta o forro de madeira, uma das 

paredes, revestidas até meia altura com madeira, também 

trabalhada, além da lareira e móveis com desenhos 

antiquados. 

Como esta casa é no meio rural não tem como estes 

usos tradicionais estarem dissolvidos na cidade, então ele 

resolve este programa dentro da própria casa, ao mesmo 

tempo em que diferencia o acabamento e o volume destes 

dois cômodos, como apresentado anteriormente. A 

colocação de duas lareiras com o mesmo desenho 

tradicional num cômodo com um programa tradicional 

destaca a distinção que Flávio de Carvalho faz com o resto 

do programa da casa, inclusive com um tipo de iluminação e 

de forro do telhado diferenciado do resto do projeto.   

Contrapondo o desenho da lareira anterior, de 

madeira entalhada e pedra, Flávio de Carvalho desenha esta 

lareira para a sala de estar totalmente reta, forma pura, e 

toda revestida com placas de alumínio. Nota-se nesta foto a 
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269 – Foto dos bancos e mesa, eles se 
localizam simetricamente ao lado das 
varandas 
Fonte: Foto da pesquisadora, 2004. 

 
270-Vista externa com os bancos de 
pedra e as esquadrias metálicas em 
amarelo. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 
 

271 – Desenho de Flávio de Carvalho 
chama a atenção às redes e vegetação 

das varandas 
Fonte: Documento original de Flávio de 

Carvalho, pertencente ao acervo do 
CEDAE/Unicamp. 

 
 

272 – Foto do salão principal para a 
varanda, visualização das redes no 
canto. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 39 

diferença dos móveis utilizados na sala ancestral com 

relação a esta.  

Em todo o projeto e mesmo no mobiliário da casa, 

Flávio de Carvalho contrapõe o moderno e o primitivo, com 

exceção da biblioteca e da sala ancestral, onde ele se utiliza 

do tradicional colonial. Como foi apresentado anteriormente, 

este uso do colonial é justificado pelo programa destes 

cômodos que não fazem parte de uma casa moderna na 

cidade. 

Os bancos e mesas de pedra inseridos nos jardins da 

casa também reforçam esta discussão de contraposição 

entre o moderno e o primitivo. Estes bancos apresentam um 

desenho rústico e todo feito em pedras. Estes dois 

conjuntos de bancos e mesa estão localizados 

simetricamente, um de cada lado, próximos às varandas, 

como indicados na planta. 

As varandas também dão continuidade a este 

raciocínio, ao mesmo tempo em que Flávio de Carvalho 

projeta uma estrutura toda em balanço e com grandes vãos 

livres construídos em vigas de concreto, ele mobilia esta 

varanda com cadeiras de madeira e redes penduradas por 

toda a varanda. Esta idéia é perceptível desde desenhos 

dele mesmo, como também em fotos publicadas em 

revistas da época.  
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273-Foto da Exposição na XIII Trienal 
de Milão, de Lúcio Costa, 1964. 
Fonte: COSTA, 1995, p.409. 
 

274 – Foto da varanda, é possível 
observar as redes ao fundo e a 
vegetação sobre as vigas. 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 50. 
 

 
275 – Foto de Flávio de Carvalho no 
jardim, ao lado de um mandacaru. 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 59. 
 

As redes associam ainda esta idéia de relacionar algo 

primitivo a características e materiais modernos. Costa 

também propõe o uso de redes em diversos projetos seus, 

desde as casas Sem Dono (1932-1936) ao pavilhão brasileiro 

na XIII Trienal de Milão, Riposatevi (1964).  

Quanto à preocupação com o uso de materiais que 

correspondem à vida moderna podemos observar o uso de 

alumínio em revestimentos internos, assim como 

Warchavchik pinta diversos móveis de prateado na Casa 

Modernista, em 1930. Esta idéia de modernidade em Flávio 

de Carvalho estava associada à idéia da máquina e na 

composição de formas puras, mesmo que o projeto esteja 

inserido no campo e não no contexto urbano. 

A varanda, além das redes, possui floreiras nas vigas 

externas da estrutura. A vegetação também procura 

trabalhar com a questão do tropical, utilizando plantas como 

cactos, bromélias, palmeiras e coqueiros. Também 

podemos observar este tipo de vegetação desde o inicio de 

sua trajetória arquitetônica, ao propor plantas tropicais para 

os edifícios monumentais e mesmo na cidade, opondo-se 

as plantas de topiaria, com influência dos jardins franceses. 

Mesmo outros arquitetos no Brasil trabalham uma nova 

forma de pensar a paisagem e sua relação com a 

arquitetura, como se observa em Warchavchik, nos jardins 

elaborados por Mina Klabin. Em todas as suas casas, os 

jardins são marcados por cactos, bromélias, mandacarus, 

dracenas e outras plantas para o clima quente. Le Corbusier 

também chegou a esboçar uma série de desenhos com 

plantas tropicais em sua visita ao Brasil, em 1929. 

Assim, podemos entender este projeto como uma 

proposta de casa moderna inserida no meio rural, que 

procura abordar as questões sobre o primitivo, o tradicional 

e o tropical, assuntos que nos outros projetos puderam ser 

pouco aprofundados, talvez por falta de material a ser 

pesquisado, ou mesmo por não terem sido construídos. 
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276-Sala principal da Casa Steiner, de 
Adolf Loos, 1910. 
Fonte: SARNITZ, 2003, p. 45. 
 

277 – Foto do salão principal, em 
destaque a lareira feita em metal. 

Fonte: CARNEIRO, 1958, p.37. 

 
278 – Fotos do salão principal vista do 
mezanino. Na parede revestimento de 
madeira até o piso do mezanino para 
dar escala ao mobiliário baixo. 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 50. 
 
279 – Foto do salão principal vista do 

mezanino para a lareira. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, p.36. 

 
280-Casa para artista, de Giuseppe 
Terragni. 
Fonte: SARTORIS, 1949, p. 247. 

 
 

 

A decoração utilizada no salão principal contrapõe a 

questão de modernidade e primitivo também. Flávio de 

Carvalho utiliza diversas peças indígenas como cocares, 

arcos, artesanato em palha e figuras de carrancas por todo o 

salão. Ao mesmo tempo, ele mobilia o salão com móveis 

leves, baixos e até mesmo mais requintados, como o piano 

de cauda e uma mesa de cristal e ferro.  

O revestimento em madeira nas paredes laterais do 

salão em meia altura permite uma escala para o ambiente, já 

que o pé-direito é muito alto, devido ao mezanino. As cores 

fortes no interior da casa (Figuras 147 e 149) também foram 

utilizadas por Warchavchik ma Casa Modernista, em 1930. 
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281 – Foto do salão principal com 
detalhes da decoração com objetos do 
folclore brasileiro e pré-colombiano. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 36.  
 

282 – Foto da mesa de cristal, 
localizada embaixo do mezanino. 

Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 33. 

 
283-Casa de M. Errazuris, 1930, de Le 
Corbusier. Chama a atenção as 
aberturas e a distribuição da sala, com 
mezanino. 
Fonte: LE CORBUSIER, 1952, vol.2, p. 51. 
 

284 e 285 - Fotos do salão em 1999, 
vista para o mezanino. 

Fonte: Fotos da pesquisadora, 1999. 

 
286 – Foto dos ornamentos indígenas 
da decoração do salão principal, 
próximos a mesa de cristal. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, p. 39. 

O lado externo da casa foi todo pintado em branco, 

com exceção das paredes com tijolo aparente, no volume 

da Biblioteca e Sala Ancestral, e com cores primárias nos 

pilares das varandas e algumas vigas, além das esquadrias 

todas terem sido pintadas em amarelo. 

 

  

Os dormitórios, assim como a casa proposta para 

Nelson Ottoni Rezende em 1930, apresentam todos os 

mobiliários em alvenaria. Destaca-se a presença das pias no 
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287-Dormitório da Casa de campo 
Khuner (1929-1930) de Adolf Loos. 
Detalhe da cama embutida, mobiliário 
fixo, mesmo em madeira. 
Fonte: SARNITZ, 2003, p. 81. 
 
 

288 e 289-Fotos do que restou dos 
moveis em alvenaria dos dormitórios. 
Observa-se o revestimento na pia e 

na porta do armário em alumínio. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

 

 
290-Cama de alvenaria de um dos 
dormitórios, foto sem data. 
Fonte:MATTAR, 1999, p. 28. 
 

 
291-Detalhe da fechadura da porta, do 
armário do dormitório. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 
27 Caissons seria uma caixa de alvenaria, 
com ar, que serve para a construção 
debaixo da água. Uma pessoa pode entrar 
dentro desta estrutura, que é oca. 

interior de todos os dormitórios e a dimensão mínima para 

armários. Todas as camas são tamanho casal, mas os 

quartos apresentam a dimensão mínima para os móveis 

existentes e a circulação. Todos eles apresentam portas 

metálicas com vidro para acesso ao jardim. 

    

A piscina, construída em frente ao acesso para o 

salão principal, era muito ampla. Ela foi toda construída com 

tijolo. Segundo declaração de Flávio de Carvalho: 

A piscina foi feita também por um processo muito 
econômico. É uma estrutura mista de alvenaria de 
tijolo e concreto armado. As paredes verticais são 
de alvenaria de tijolos assentados com cimento 
misturado na argamassa de cal e areia. O fundo da 
piscina é em lajes de concreto armado, tendo por 
baixo paredes verticais, em forma de caixas, feitas 
com alvenaria de tijolo, como se fossem 
“caissons”27. A finalidade desses “caissons” era a de 
fazer com que um rebaixamento de terreno, em 
determinado local, provocado por um formigueiro 
ou outra causa, permanecesse somente lá, isolado 
pelas paredes dos “caissons”. Dessa maneira, evitei 
as trincas. Os cantos das paredes verticais foram 
grampeadas com barras de meia polegada a cada 
vinte centímetros, com intuito também de evitar 
trincas. (CARVALHO, in CARNEIRO, 1958) 

Outra característica que chama a atenção da 

construção da piscina é a iluminação voltada para dentro da 

do volume de água. Novamente Flávio de Carvalho 

apresenta a preocupação com a forma da iluminação na 
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292-Vista da piscina, sem água, onde 
podemos perceber a iluminação que 
seria abaixo da água.  
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

 
293-Projeto para cozinha de Le 
Corbusier para Salon d’automne, 1929. 
Fonte: LE CORBUSIER, VOL 2, op. 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

294-Foto (esquerda) da cozinha 
revestida toda com placas duras de 
alumínio, observa-se a elaboração para 
a funcionalidade do armário, os 
diferentes tipos de prateleiras. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 
 
 
 
295-Foto (direita) da cozinha revestida 
toda com placas duras de alumínio. 
Esta janela era aberta para o corredor 
interno da casa. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 
 

arquitetura, assim como dentro da própria casa, com a 

iluminação indireta em quase todos os cômodos. 

A cozinha também se destaca neste projeto. Flávio 

de Carvalho, além de revestir todo o cômodo com placas de 

alumínio duro, ele procurou desenvolver um desenho 

eficiente para o uso e preparo de comidas.  

A resolução da cozinha faz parte deste processo de 

reorganização e mecanização da casa, e está presente na 

Capuava, mesmo ela inserida no contexto rural. Na verdade, 

Flávio de Carvalho constrói a casa a partir dos conceitos de 

moradia moderna para um contexto urbano, mas agrega as 

funções sociais e intelectuais. Ao mesmo tempo, por estar 

no campo, ele dilui a casa na paisagem, abrindo todos os 

cômodos para o jardim.  

A disposição dos armários e a dimensão reduzida do 

cômodo permitem uma visão sobre a preocupação com a 

eficiência da cozinha. Todos os armários em alvenaria ou em 

madeira são revestidos com alumínio, o que mostra a 

preocupação com a higiene e limpeza da cozinha. Os 

armários apresentam uma extensa bancada voltada para o 

lado da janela, o que permite o aproveitamento da luz 

natural. Esta preocupação com a bancada de preparo dos 

alimentos e a sua posição em relação à janela estava sendo 

discutida desde o final do século XIX nos Estados Unidos, 

pela reformadora social Catherine Beecher. (CORREIA, 2004) 
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296-Foto da cozinha revestida toda 
com placas duras de alumínio, inclusive 

nas portas dos armários. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 

 
 

 
297-Projeto para cozinha de Le 
Corbusier para Salon d’automne, 1929. 
Fonte: LE CORBUSIER, VOL 2, op. 47. 
 
 

 
298--Foto da cozinha revestida toda 
com placas duras de alumínio, parede 
oposta a janela. Os armários nesta 
parede são até o teto e mais 
fechados, provavelmente era fechado 
por portas que foram removidas com o 
tempo e abandono.. 
Fonte: Foto da pesquisadora, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do lado oposto a esta bancada, os armários são mais 

altos e fechados. Uma pequena janela permite o contato da 

cozinha com o corredor de circulação, voltado para o salão 

principal.  

Algumas características desta cozinha e mesmo a 

preocupação com a sua funcionalidade e higiene estão 

presentes em outros projetos que também procuravam 

interagir com as questões do ideário moderno discutido 

desde a década de 1920, principalmente.  

Neste projeto podemos caracterizar alguns aspectos 

importantes para a compreensão da interlocução que Flávio 

de Carvalho procurava estabelecer com as discussões sobre 

a concepção de modernidade e mesmo de arquitetura 

moderna, mas principalmente, a arquitetura e o homem na 

era da máquina. 

Flávio de Carvalho apresenta, como ponto principal, a 

articulação entre características modernas e primitivas da 

cultura brasileira. Em grande parte da casa a cultura 

brasileira aparece em algumas peças indígenas, no uso da 

pedra nos bancos externos, as redes e mesmo na presença 

constante da vegetação. Ao mesmo tempo, nos cômodos 

agregados na casa, que são necessários para o programa da 

casa por ela estar fora do contexto urbano – a Biblioteca e a 

Sala Ancestral – apresentam algumas características da 
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299-Foto de Flávio de Carvalho diante 
do salão principal da casa. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, capa. 
 
 
 

cultura colonial, como o uso da madeira, e alguns 

ornamentos também em madeira, e principalmente a 

escolha dos móveis, o forro e o desenho da lareira. 

Outra característica importante a ser destacada neste 

projeto é entender que mesmo fora do contexto urbano, 

Flávio de Carvalho não se distancia das questões do “habitat 

moderno”. Ele utiliza móveis em alvenaria, o pé-direito 

duplo, o revestimento em alumínio, as esquadrias metálicas 

com desenho muito próximo das casas da Alameda Lorena 

e mesmo as dimensões reduzidas dos cômodos e 

corredores. Assim, Flávio de Carvalho consegue elaborar 

uma proposta para uma construção no campo sem ter que 

recorrer a velhos modelos de arquitetura colonial. Ele 

consegue estabelecer uma relação da casa com a paisagem 

da mesma forma que na Alameda Lorena ele estabelece 

entre casa e cidade. 
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01 – O Abaporu, 1924, Tarsila do Amaral. 
Fonte: AMARAL, 2001, p.19. 


