
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
11

 
 
 
 
 
 
 
1 Declaração de Lúcio Costa, filmagem 
apresentada no documentário “Flávio de 
Carvalho: o Revolucionário Romântico”, 
Brasil, 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ele foi uma espécie de franco-atirador, no 
sentido do movimento que criou a 
arquitetura contemporânea. 1 

Lúcio Costa (sobre Flávio de Carvalho) 

 

Este trabalho de pesquisa pretende discutir a 

atuação de Flávio de Carvalho no campo disciplinar da 

arquitetura e do urbanismo, desde a sua formação na 

Inglaterra como engenheiro civil até a sua atuação no Brasil, 

projetual e teórica, como arquiteto, engenheiro civil e 

urbanista. 

A partir desta postura, a pesquisadora procura 

observá-lo com “novos olhos” dentro da historiografia da 

arquitetura e do urbanismo brasileiro, visto que sempre foi 

colocado na condição de marginalizado, com apenas uma 

realização a ser comentada – o primeiro projeto modernista 

no Brasil. 

Hoje, ao estudarmos a arquitetura moderna brasileira 

descobrimos diversos arquitetos, que antes eram 

desconhecidos ou colocados com pouca ênfase pela 

historiografia da arquitetura brasileira. Porém, muitos 

apresentam uma relevante importância para a compreensão 

de uma produção arquitetônica e urbanística brasileira que 
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se reflete na produção atual.  

As diversas lacunas que estão sendo observadas e 

desenvolvidas pelas pesquisas no campo da história da 

arquitetura brasileira enriquecem uma série de discussões e 

uma constante reconstrução da arquitetura moderna 

brasileira. A partir destas lacunas e destas constantes 

reconstruções teóricas sobre a arquitetura moderna 

brasileira tornou-se pertinente o estudo da arquitetura e 

urbanismo de Flávio de Carvalho. 

A partir desta perspectiva este trabalho procura 

compreender Flávio de Carvalho sob um olhar disciplinar 

dentro da arquitetura e urbanismo. Desta forma, não aborda 

questões pessoais de sua biografia, ou mesmo da pintura, 

escultura, cenografia, figurino, dentre outras diversas 

atuações pelas quais é mais conhecido, visto já terem sido 

exaustivamente estudadas e publicadas por diversos 

pesquisadores de extrema competência, principalmente no 

campo das artes plásticas.  

Para compreender as questões de arquitetura e 

urbanismo de Flávio de Carvalho, a pesquisa utilizou-se de 

um levantamento de textos e projetos em que foram 

abordadas estas questões iluminadas pelo contexto vivido 

por Flávio de Carvalho ao longo de sua formação (Inglaterra) 

e sua atuação profissional (Brasil). Desta forma, procurou 

delinear o campo disciplinar a partir de leituras dos textos 

publicados por Flávio de Carvalho e da atuação projetual. 

A leitura destas publicações de Flávio de Carvalho, 

que tem como principal temática as suas visões sobre 

cidade, arquitetura, habitação e o novo homem moderno, 

tornou-se de extrema importância para a compreensão do 

desenvolvimento de sua produção arquitetônica. Importante 

destacar que ao longo da pesquisa foi possível observar que 

suas abordagens sobre arquitetura e urbanismo foram mais 

presentes e polêmicas nas publicações em periódicos do 

que propriamente em suas construções, no espaço da 
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cidade. 

Para compreender melhor as perspectivas de Flávio 

de Carvalho apresentadas tanto em suas publicações como 

nos projetos arquitetônicos, tornou-se necessário um 

estudo sobre as idéias que estavam em circulação, tanto no 

Brasil como na Inglaterra, para iluminar e revelar os conflitos 

percorridos ao longo da atuação de Flávio de Carvalho no 

campo disciplinar em questão. 

Através de um olhar crítico e detalhado, foi elaborada 

uma extensa pesquisa e seleção dos textos e declarações 

de Flávio de Carvalho que desenvolviam temas 

interessantes para uma análise mais profunda de seus 

projetos arquitetônicos e de suas concepções e visões 

sobre a cidade. A partir desta seleção, foi possível 

compreender outras questões presentes em suas 

preocupações com o desenvolvimento da cidade e da 

arquitetura, como: as mudanças da sociedade; da família; 

do novo homem e como essas mudanças refletem no modo 

de habitar e morar – casa. 

O estudo sobre a arquitetura de Flávio de Carvalho e 

suas visões sobre a cidade permitiu uma outra perspectiva 

sobre a absorção brasileira da cultura moderna européia. O 

contato dos diferentes profissionais brasileiros, 

principalmente paulistas, que tiveram sua formação na 

Europa acabou trazendo para o Brasil diversas influências 

culturais no início do século XX, entre elas as principais 

vanguardas. Estas diferentes influências culturais acabaram 

sendo absorvidas e apropriadas de diferentes formas em 

nossa cultura, principalmente ao estudarmos os 

modernistas da Semana de Arte Moderna. Estes artistas e 

intelectuais transitavam pelas diferentes correntes de 

vanguarda procurando agregar algumas características 

próprias de nossa cultura. Assim, algumas classificações 

que estas produções acabam sofrendo em relação a estas 

correntes européias precisam, na verdade, ser 
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2 Os trabalhos acadêmicos e livros 
publicados sobre Flávio de Carvalho 
colocados e utilizados nesta pesquisa 
de mestrado foram:  
- DAHER, Luiz Carlos. Reconstituição 
visual de um conjunto residencial da 
década de 30. Trabalho disciplinar de 
Patrimônio Ambiental, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo – FAU/USP – 1978. 
- DAHER, Luiz Carlos. Arquitetura e 
Expressionismo: notas sobre a estética 
do projeto expressionista, o modernismo 
e Flávio de Carvalho. Dissertação de 
mestrado na FAU/USP, 1979. 
- DAHER, Luiz Carlos. Flávio de 
Carvalho: Arquitetura e Expressionismo. 
São Paulo: Projeto Editores, 1982. 
- ZANINI, Walter; LEITE, Rui Moreira. 
Flávio de Carvalho. Catálogo da 
Exposição Retrospectiva na 17º Bienal 
de São Paulo (14 de outubro a 18 de 
dezembro de 1983). São Paulo: IBM 
do Brasil; Fundação Bienal de São 
Paulo, 1983. 
- DAHER, Luiz Carlos. Flávio de 
Carvalho e a volúpia da forma. São 
Paulo: Edições “K”/ MWM Motores, 
1984. 
- SOUZA, Ricardo Forjaz Christiano de. 
Trajetórias da Arquitetura Modernista. 
São Paulo: Secretaria Municipal de 
Cultura; Departamento de Informação e 
Documentação Artística; Centro de 
Documentação e Informação sobre Arte 
Brasileira, 1982. 
- TELLES, Sophia S. A Arquitetura 
Modernista: um espaço sem lugar. In. 
TOLIPAN, Sérgio (et.al.) Sete ensaios 
sobre o modernismo. Rio de Janeiro: 
FUNARTE, 1983. 
- SANGIRARD JR. Flávio de Carvalho: 
o Revolucionário Romântico. Rio de 
Janeiro: Philobiblion Livros de Arte Ltda, 
1985. 
- MORAES, Antônio Carlos Robert. 
Flávio de Carvalho – o performático 
precoce. São Paulo, Brasiliense, 1986. 
- LEITE, Rui Moreira. Experiência sem 
número: uma década marcada pela 
atuação de Flávio de Carvalho. São 
Paulo, USP, 1987. 
- LEITE, Rui Moreira. Flávio de 
Carvalho (1899-1973): entre a 
experiência e a experimentação. São 
Paulo, USP, 1994. 
- TOLEDO, J. Flávio de Carvalho: o 
comedor de emoções. São Paulo; 
Campinas: Brasiliense; Editora da 
UNICAMP, 1994. 
- ISHIDA, Américo. Desenho, desejo e 
desígnio: na arquitetura de Flávio de 
Carvalho. São Paulo, FAU/USP, 1995. 
- MATTAR, Denise (org.). Flávio de 

compreendidas enquanto absorção brasileira e uma nova 

apropriação e desenvolvimento a partir das discussões de 

identidade nacional.  

Este mesmo processo de compreensão dos artistas, 

arquitetos e intelectuais com uma produção que representa 

uma adesão estreita a determinadas vanguardas européias 

ainda marcam muitos dos trabalhos de pesquisa 

historiográfica neste campo, inclusive sobre o próprio Flávio 

de Carvalho 2. Por esta questão e por dificuldades de acesso 

a muitas das fontes primárias no campo da arquitetura, foi 

necessária uma leitura crítica e comparativa entre todos os 

livros e trabalhos acadêmicos desenvolvidos sobre Flávio de 

Carvalho que tratassem diretamente ou indiretamente de 

assuntos de arquitetura e urbanismo. Desta forma, foi 

possível a utilização de dados e levantamentos existentes 

em trabalhos de terceiros, principalmente pela qualidade 

deste material.  

A disponibilidade de material sobre Flávio de 

Carvalho e a sua arquitetura desenvolvida é reduzido se 

comparado a outros assuntos e arquitetos presentes na 

historiografia da arquitetura moderna brasileira. Porém, não 

é tão limitado como parece inicialmente. Após o seu 

falecimento em 1973, surgiram estudos, discutindo, 

relatando e levantando a sua obra e, principalmente, a sua 

vida e trajetória pessoal. 

A maioria destes trabalhos, porém, focou muito mais 

efetivamente a sua produção nas artes plásticas e na moda, 

já que a sua produção nestes campos foi muito mais 

constante em sua trajetória. Alguns chegam a levantar 

algumas questões sobre a sua arquitetura, mas muito mais 

para mostrar a sua multiplicidade de atuações. Mesmo 

assim, estes trabalhos foram muito importantes devido ao 

levantamento de datas e dados pertinentes sobre a sua 

formação, sua vida na Europa, sua chegada ao Brasil e 

mesmo datas de projetos.  



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
15

Carvalho: 100 anos de um 
revolucionário romântico. Catálogo da 
exposição - curadoria Denise Mattar. 
Rio de Janeiro, CCBB, 1999. 
- OSÓRIO, Luiz Camillo. Flávio de 
Carvalho. São Paulo, Cosac & Naify, 
2000. 
- SOUZA, Ricardo Forjaz Christiano de. 
O debate arquitetônico brasileiro 1925-
36. Dissertação de Doutorado 
FFLCH/USP, São Paulo, 2004.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Assim, esta pesquisa procura ampliar a leitura destes 

outros trabalhos, desenvolvendo uma questão ainda pouco 

discutida, que significa uma lacuna no estudo de sua 

trajetória profissional. Ou seja, mesmo que a presente 

pesquisa utilize esses outros trabalhos como suporte de 

levantamento de dados, procura uma outra interpretação 

das informações presentes e uma outra leitura deste 

percurso de Flávio de Carvalho. Portanto, esta pesquisa 

procura lançar um olhar sobre Flávio de Carvalho apenas sob 

a perspectiva da arquitetura e do urbanismo. 

Outro ponto constatado em diversas pesquisas e 

livros, talvez a exceção seja o texto de Sophia Telles, é a 

procura dos rastros das vanguardas européias na arquitetura 

de Flávio de Carvalho. Mesmo quando analisam sua pintura, 

estes trabalhos não consideram a análise a partir de um 

contexto e uma leitura da própria cultura brasileira e a suas 

interpretações e apropriações do modernismo. Outro 

trabalho que permite uma leitura diferente da obra e das 

concepções desenvolvidas por Flávio de Carvalho, a partir 

de um quadro da cultura brasileira, é o trabalho de Ricardo 

Forjaz de Souza de 2004, apesar de classificá-lo como uma 

arquitetura futurista. 

A partir das lacunas deixadas pelos trabalhos 

anteriores e que foram aqui levantadas, este trabalho 

procura separar a obra de Flávio de Carvalho, de seu 

personagem e de sua pessoa. Assim, considera material 

pertinente para a pesquisa a sua própria obra, o que restou 

de sua atividade, construída ou não, em desenhos, em 

textos relevantes para a compreensão de um momento da 

arquitetura e da cultura moderna brasileira. O que 

transcende o tempo é a sua obra, mas não a obra a partir de 

uma leitura restrita de sua própria visão e interpretação do 

autor. 

Esta forma de olhar a obra de Flávio de Carvalho no 

campo da arquitetura e do urbanismo procura re-visitar 
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algumas hipóteses gerais já formuladas na arquitetura 

moderna brasileira, desmistificando alguns aspectos já 

consolidados das interpretações dadas a esta obra. 

A organização desta dissertação foi estruturada em 

três partes, além das Considerações Finais e Introdução. O 

capítulo 1, intitulado “Inglaterra e São Paulo: formação e 

atuação”, apresenta sucintamente o personagem Flávio de 

Carvalho, suas atuações multifacetadas e as suas principais 

questões desenvolvidas ao longo de toda a sua trajetória. 

Posteriormente, são apresentadas algumas considerações 

sobre a formação de Flávio de Carvalho como engenheiro 

civil na Inglaterra e o quadro disciplinar no campo das Belas 

Artes que ele poderia ter freqüentado também, como 

contam em alguns levantamentos e mesmo em seu próprio 

currículo. Além de apresentar esses dados, o capítulo 1 

também contextualiza o período de sua formação na 

Inglaterra, iluminando as principais discussões sobre 

arquitetura e cidade que estavam presentes e, também, 

procurando compreender as principais características da 

formação em engenharia civil naquele período.  

Flávio de Carvalho retorna ao Brasil em 1922, logo 

após se formar como engenheiro civil, mudando-se para São 

Paulo. Para compreender algumas discussões trazidas por 

Flávio por volta de 1927, foi necessária uma 

contextualização da arquitetura, desenvolvida em São Paulo, 

na década de 1920, inclusive as principais mudanças 

urbanas e as características da arquitetura eclética 

paulistana. Estas questões também foram necessárias para 

entender a atuação de Flávio de Carvalho nos principais 

escritórios de arquitetura e construtoras, principalmente o 

escritório de Ramos de Azevedo.  

Outro ponto, amplamente desenvolvido neste 

primeiro capítulo, foi o questionamento deste contexto 

eclético a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, pelos 

modernistas paulistas. Essas discussões sobre a cultura 
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brasileira foram muito necessárias para a compreensão das 

divergências entre modernistas e tradicionalistas, 

principalmente com as questões neocoloniais presentes 

naquele mesmo momento abordando as questões sobre a 

identidade nacional.  

A atuação de Flávio de Carvalho como profissional, 

primeiramente atuando apenas como engenheiro civil, 

responsável apenas por cálculos e dimensionamentos de 

estruturas e, depois como engenheiro-arquiteto, foi 

analisada e apresentada na quarta parte do capitulo 1. A 

partir da trajetória desenvolvida por Flávio de Carvalho foi 

possível compreender a evolução dos seus projetos, assim 

como, a evolução da própria arquitetura moderna brasileira.  

Concluindo o capítulo 1, abordamos como a questão 

da busca do passado na arquitetura de Flávio de Carvalho é 

discutida em relação às outras questões trazidas por Lúcio 

Costa, principalmente a partir de 1936, com a construção do 

Ministério da Educação no Rio de Janeiro. 

O capítulo 2, intitulado “Cidade, arquitetura e homem 

moderno nos textos de Flávio de Carvalho”, analisa as 

principais discussões relacionadas à arquitetura, trazidas por 

Flávio de Carvalho a partir de uma série de textos de autoria 

ou de declarações do próprio Flávio de Carvalho. Estes 

textos procuram levantar as principais questões pertinentes 

para a compreensão do desenvolvimento da arquitetura de 

Flávio de Carvalho, assim como as suas propostas de 

intervenções urbanas. Os principais pontos procurados por 

esta seleção de textos foram: a concepção de cidade; as 

discussões de circulação na metrópole; o modo de habitar a 

casa e a própria cidade; a discussão sobre a nova casa; a 

nova concepção de família; sociedade e do próprio homem 

moderno.  

A segunda série de textos procura as discussões 

sobre as intervenções reais em cidades, como São Paulo e 

Rio de Janeiro, discutindo a cidade a partir de intervenções 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
18

como os planos de intervenção de Alfred Agache e o Plano 

de Avenidas de Prestes Maia. A terceira seleção de textos, 

que finaliza o capítulo, aborda a visão de Flávio de Carvalho 

sobre a arquitetura moderna. Estes textos são referentes 

aos projetos desenvolvidos pelo próprio Flávio de Carvalho. 

Há também críticas recebidas de outros autores, como 

Mário de Andrade, e as respostas de Flávio de Carvalho a 

elas. Apresenta também as críticas de Flávio de Carvalho a 

projetos desenvolvidos por outros arquitetos.  

O capítulo 3, “Flávio de Carvalho: arquitetura e 

urbanismo”, analisa uma leitura dos projetos arquitetônicos 

de Flávio de Carvalho e as possíveis relações com as suas 

discussões, presentes nas suas publicações. A análise 

procura evidenciar principalmente a preocupação com a 

relação do projeto arquitetônico com a cidade, assim como 

a preocupação sobre as mudanças na sociedade e a 

habitação.  

Para organizar melhor a análise desses diálogos com 

as discussões levantadas nos textos e declarações de Flávio 

de Carvalho para a imprensa da época, os projetos foram 

organizados de acordo com o programa desenvolvido. Os 

projetos foram separados em: projetos para a cidade 

(intervenções urbanas), projetos monumentais (programas 

representativos) e projetos de habitação (espaços de morar). 

Dentro desta classificação, os projetos foram reorganizados 

em ordem cronológica, permitindo compreender as 

mudanças que as formas e as concepções arquitetônicas se 

desenvolvem a partir dos mesmos temas e do mesmo 

programa.  

No primeiro conjunto de projetos – para a cidade – 

de intervenções urbanas – foram abordadas as propostas de 

Flávio de Carvalho para a cidade de São Paulo, 

principalmente em relação ao trânsito. Essa preocupação do 

trânsito, da circulação e da velocidade, interferindo na vida 

do homem é uma discussão que ocupa mais os textos de 
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Flávio de Carvalho que propriamente os seus projetos. 

Já o segundo conjunto de projetos – os 

monumentais – de programas representativos, a maioria dos 

projetos foi elaborada por Flávio de Carvalho para a 

participação de concursos de projetos e anteprojetos 

públicos. Enquanto o terceiro grupo de projetos aborda as 

concepções para o espaço de morar – projetos de habitação 

– tanto no meio urbano como no meio rural. As 

preocupações para uma residência no campo, onde não há 

a noção de lote e nem rua, são muito diversas das 

preocupações para um projeto na cidade, onde há a 

preocupação com a casa na cidade, na rua, no lote e no 

bairro. 

Para concluir o desenvolvimento da dissertação, a 

pesquisadora optou por não colocar um capítulo conclusivo, 

mas citar algumas Considerações Finais a partir de toda a 

análise e levantamento organizado e discutido neste 

trabalho. Deste modo, a pesquisa aponta algumas possíveis 

perspectivas sobre a obra arquitetônica de Flávio de 

Carvalho, sua relação com a cidade moderna e o seu diálogo 

com a cultura moderna brasileira, ao mesmo tempo em que 

abre a possibilidade de novas questões.  
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01 – São Paulo, 1924, Tarsila do Amaral. 
Fonte: AMARAL, 2001, p.19. 
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1.1_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 - Foto de Flávio de Carvalho. 
Fonte: Decoração do Municipal: 
entre elogio e “piche”. Folha de 
São Paulo, 04 de janeiro de 1968. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

uma concisa apresentação de
Flávio de Carvalho

 
Flávio de Carvalho, nascido em Barra Mansa (RJ), em 

10 de agosto de 1899, iniciou seus estudos no Brasil, na 

Escola Americana de São Paulo. Assim como muitos filhos 

de importantes e abastadas famílias burguesas de São 

Paulo no início do século XX, Flávio de Carvalho teve toda a 

sua formação intelectual na Europa, onde estudou a partir 

dos onze anos de idade.  

Após completar a sua formação como engenheiro 

civil na Inglaterra, Flávio de Carvalho retornou ao Brasil em 

julho de 1922, após a Semana de Arte Moderna. Esta, 

conhecida como Semana de 22 ocorreu em fevereiro do 

mesmo ano, com fortes influências e conhecimento das 

discussões de arte e cultura moderna européia, procurando 

construir uma cultura propriamente brasileira.  

São Paulo, naquele momento, encontrava-se com a 

polêmica entre os tradicionalistas e os modernistas. Alguns 

anos depois, Flávio de Carvalho acabou aproximando-se de 
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03 – Folder de apresentação de 
Flávio de Carvalho. 
Fonte: DAHER, L.C. 1984, p. 129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diversos desses intelectuais modernistas, que pensavam, 

elaboravam e questionavam o quadro cultural brasileiro.  

Através das correntes artísticas européias, como o 

futurismo, expressionismo, purismo, dentre outras questões 

e formas de pensar que estavam sendo discutidas durante o 

período de sua formação na Europa, Flávio de Carvalho 

poderia apresentar uma outra visão sobre a cultura brasileira 

ao retornar ao país. Por ter iniciado sua formação na Europa, 

ele talvez pudesse ter desenvolvido inicialmente uma visão 

um pouco “estrangeira”, procurando re-estabelecer suas 

relações com a sua própria cultura, após tanto tempo 

distante de suas origens. 

Logo em 1923, Flávio de Carvalho iniciou a sua 

atuação profissional como engenheiro civil no Brasil. Até o 

final da década de 1920, atuou nos principais escritórios e 

construtoras de São Paulo. Entre 1923 e 1924, Flávio de 

Carvalho trabalhou na Construtora Barros, Oliva & Cia. como 

calculista estrutural. Posteriormente, entre 1924 e 1926, 

trabalhou também no cálculo e dimensionamento de 

estruturas no escritório Ramos de Azevedo/ Severo & 

Vilares. Estabeleceu o seu escritório de arquitetura – e ateliê 

– em 1926 e depois trabalhou ao longo de 1929 na 

Sociedade Comercial e Construtora, também como 

calculista estrutural.  

Responsável pelo primeiro projeto modernista 

elaborado no Brasil, não construído, para o concurso do 

Palácio do Governo em 1927, Flávio de Carvalho começou a 

discutir questões de arquitetura e urbanismo em diversos 

jornais e, conseqüentemente, tornou-se alvo de críticas e 

interesses diversos. A partir do concurso para o Palácio do 

Governo, com o pseudônimo “Eficácia”, Flávio de Carvalho 

iniciou uma série de propostas de projetos para diferentes 

concursos, principalmente entre 1928 e 1929, que refletiram 

suas concepções de cidade e arquitetura, presentes 

também em alguns textos posteriores.  
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04- Esboço de Le Corbusier ao 
longo da entrevista, em novembro 
de 1929.  
Fonte: Diário Nacional, São Paulo, 
21/11/1929. 
 
 
 
 
 
 
1 Segundo relato de Ferraz em seu 
livro “Depois de tudo”. Ed. Paz e 
Terra: Rio de Janeiro, 1983. 
 
 
 

05 – Capa de um pequeno catálogo 
dos projetos arquitetônicos de 
Flávio de Carvalho, com projetos de 
1927 a 1929. 
Fonte: Foto do original, acervo 
pessoal de Rui Moreira Leite. 

A Cidade do Homem Nu, tese apresentada por Flávio 

de Carvalho no IV Congresso Pan-Americano de Arquitetura 

de 1930, no Rio de Janeiro, acabou significando um reflexo 

das discussões do campo artístico e cultural que efervescia 

em São Paulo entre 1922 e 1930. Essa tese apresentava o 

vínculo estreito do engenheiro-arquiteto Flávio de Carvalho 

com o Movimento Antropofágico de Oswald de Andrade. 

Essas discussões modernistas em São Paulo tinham em 

comum o desejo de ruptura com o passado, a crítica à 

mimese artística acadêmica e a busca de referências mais 

recentes da arquitetura e das artes na Europa. Desta forma,  

os modernistas buscavam um diálogo com as correntes 

artísticas como o futurismo, expressionismo, purismo, entre 

outras tendências ideológicas e estéticas, sem representar, 

no entanto, uma adesão estrita a elas.   

A visita de Le Corbusier, em 1929, à América Latina 

marcou esses diálogos e circulação das idéias que estavam 

acontecendo entre artistas de vanguarda brasileiros e 

europeus. Esta primeira estada de Le Corbusier no Brasil 

permite um contato direto de Flávio de Carvalho com as 

questões urbanísticas discutidas por Le Corbusier nesta 

fase de sua carreira. Flávio de Carvalho e o jornalista Geraldo 

Ferraz são os únicos a realizarem uma entrevista com o 

arquiteto durante esta viagem em sua estada em São 

Paulo1. Nesta entrevista são levantados alguns pontos 

pertinentes das discussões de Le Corbusier que acabam se 

refletindo no conteúdo de alguns textos de Flávio de 

Carvalho, como na tese sobre a cidade do homem nu, 

quase um ano após esse encontro entre Flávio de Carvalho 

e Le Corbusier.  

As questões sobre a cidade discutidas por Flávio de 

Carvalho estão também presentes em diversos textos e 

declarações publicados em jornais da época, ocasião em 

que ele problematiza desde intervenções urbanas em São 

Paulo de Prestes Maia como também discutia intervenções 

urbanas de Alfred Agache no Rio de Janeiro. Também 
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06 – Capa do livro de Flávio de 
Carvalho “A Experiência nº2”. 
Fonte: TOLEDO, J. 1994, p. 248-P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 – Propaganda de Flávio de 
Carvalho na RASM. 
Fonte: Revista Anual do Salão de 
Maio, 1939. 
 
 
 
 
 
 
 

apresenta preocupações com o trânsito de São Paulo, 

discussão sobre um transporte subterrâneo e até a 

plantação de café nos jardins públicos.  

Em 1931, apresenta a sua Experiência nº 2, que 

tornou um livro, publicado no mesmo ano com o título: 

Experiência nº 2 – realizada sobre uma procissão de Corpus-

Christi: uma possível teoria e uma experiência. Essa 

experiência, segundo Flávio, é uma análise da psicologia das 

multidões. Para a realização dessa análise, atravessou a 

procissão de Corpus-Christi no sentido contrário usando 

chapéu. Ao longo de sua travessia, Flávio deparou-se com 

diferentes públicos, com diferentes envolvimentos com sua 

presença e com a própria procissão, chegando a ser 

praticamente linchado pela multidão. Assim, foi salvo pela 

polícia que o chamou para prestar esclarecimentos na 

delegacia, onde descobriu que estava sendo até acusado de 

ser comunista e de estar atirando bombas na procissão, 

mas fisicamente só ganhou ferimentos leves.  

Para a análise, Flávio de Carvalho utiliza-se de 

referências ao trabalho de Freud, discutindo idéias como a 

de Deus e de pátria, totemismo, a conduta feminina, relação 

estabelecida entre a multidão e a sua figura e da multidão 

com o próprio Cristo. Assim, também discute questões de 

fetichismo, a diferente reação dos jovens e dos mais idosos, 

concluindo alguns assuntos destes com fórmulas 

matemáticas e a própria pré-experiência da idéia da morte, 

ao se refugiar desesperadamente em um pequeno cômodo 

em cima da leiteria, de onde foi retirado com a ajuda da 

polícia.   

As religiões são pontos de refúgio muito 
procurados pelo homem para esconder a sua 
inferioridade; a pátria, como idéia derivada do 
patriarca, tem sempre ajuntando grandes grupos 
de homens; ultimamente porém o seu 
encantamento anda em perigo. A introdução de 
novas formas econômicas no cenário mundial, 
como o advento da máquina e o interesse 
demonstrado pela palavra eficiência, parecem 
querer criar uma nova filosofia da vida, um novo 
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08 – Flávio de Carvalho com Oswald 
de Andrade, 1933. 
Fonte: TOLEDO, J. 1994, p. 248-A. 
 
 
 
 
 
 
 

 
09 – Abaporu, pintura de Tarsila do 
Amaral, símbolo do Movimento 
Antropofágico, 1928. 
Fonte: AMARAL, 2003, p. XI. 
 
 
 
 
 
 

mundo ideológico que orientará os laços afetivos 
do homem para um internacionalismo mais 
intenso, aumentando a visão de cada um. A pátria 
é a imagem sagrada nacionalista (...). Tem a força 
religiosa de criar submissão e de implantar o 
tradicional na rotina. Todos os patriotas são iguais 
como na religião todos (...) são tidos como iguais; 
ela é a imagem encantada que recebe a adoração 
de todos os iguais, colocando todos em 
segurança; a sua santidade é mantida pelo 
sentimento de insegurança do homem quando 
em contato agressivo com outros povos; ela em 
conseqüência desse contato, vem como uma 
defensiva, como a astúcia da nação (CARVALHO, 
1931, p. 157).  

O seu vínculo com a Antropofagia está presente 

também nesse texto, principalmente por questionar essa 

relação do homem moderno com a religião e a idéia de 

Cristo ao discutir a idéia de totemismo e da forma como e 

por que o homem se aproxima da idéia de Deus. Assim, ele 

analisa o processo de contato de submissão do homem 

com a religião: 

Cada indivíduo se sente com direitos sobre o 
personagem divino e o grande conforto da 
religião consiste em nivelar a ele, em ficar 
parecido com ele. Daí o hábito de devorar 
periodicamente o Cristo na comunhão da missa. 
(...) Quando o católico engole o corpo de Cristo 
e às vezes bebe o seu sangue em forma de 
vinho, ele pretende por esse ato absorver as 
qualidades de Cristo. Ficar sendo igual de 
Cristo. (...) O contato provoca nivelamento. 
(CARVALHO, 1931, pp. 50-51).  

E conclui o livro, discutindo essas relações da 

religião e da pátria com o homem moderno dentro das 

questões elaboradas pelo Manifesto Antropófago e de sua 

tese A cidade do homem nu: 

Para satisfazer ao instinto gregário do homem 
moderno, do homem que começa a nascer 
com as novas forças econômicas, é preciso 
alguma coisa mais que um mero boneco com o 
céu feito sob medida. (CARVALHO, 1931, p. 
163). 

No ano seguinte a esta experiência, além de 

combater na Revolução constitucionalista, de 1932, em que 

atuou como capitão-engenheiro na construção de fortes de 
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10 – Apresentação do Teatro “O 
Bailado do Deus Morto” 
Fonte: MATTAR, D. 1999, p. 59. 
 

11 – Estudo do cenário e do 
figurino do teatro “O Bailado do 
Deus Morto” 
Fonte: ZANINI, W; LEITE, R.M. 1983, 
p. 62. 
 

 
12 – Ficha de inscrição para o clube 
dos Artistas Moernos. 
Fonte: ZANINI, W; LEITE, R.M. 1983, 
p. 64. 
 
2 Declaração de Flávio de Carvalho 
sobre o CAM ao Diário da Noite, 
24/12/1932. Publicado por DAHER, 
L.C., 1982, pp. 44-45. 
 
 
 

barreiras de estratégia, também liderou grupos de soldados, 

defendendo o governo paulista do governo getulista. No 

mesmo ano, após o domínio das tropas federais sobre os 

paulistas, Flávio de Carvalho retorna a São Paulo e funda o 

Clube dos Artistas Modernos (CAM), junto com Di 

Cavalcanti, Carlos Prado e Antônio Gomide. No CAM, 

organizou diversas exposições e conferências, tornando-se 

um dos principais locais de discussões de assuntos 

artístico-culturais e políticos, dividindo parte dos artistas 

modernistas, assim como, a Sociedade Pró-Arte Moderna 

(SPAM), que teve, praticamente, a mesma duração, até 

1933.  

O CAM foi fechado após algumas apresentações do 

Teatro da Experiência, elaborado por Flávio de Carvalho, 

com a encenação da peça O Bailado do Deus Morto, escrito 

e montado por ele mesmo. Esta peça sofreu algumas 

censuras da polícia, principalmente a partir de críticas 

diversas da sociedade em relação a este clube, ao ter 

apresentado palestras e exposições que permitiram 

discussões de assuntos como as idéias comunistas ou 

mesmo sobre a arte soviética. 

Este clube não tem limites dentro destas paredes 
claras. Viemos no mundo, e num mundo hoje 
estreitamente ligado pela radiotelefonia, pelo 
telefone, pela aviação, pela Graf Zepelin. 
Embora o Brasil seja um dos países mais 
longíques da terra (...) nós decidimos centralizar 
em São Paulo, neste clube, um intercambio de 
informação e de realizações com todos os meios 
cultos e universais, com os seus intelectuais e 
artistas. (CARVALHO, 1932) 2 

Em 1936, publica o seu segundo livro - Os Ossos do 

Mundo - a partir de anotações de sua viagem de 1934 para a 

Europa, ao participar dos Congressos de Filosofia e 

Psicotécnico realizado em Praga. Nesse livro, Flávio de 

Carvalho discute, a partir de sua viagem a diversos países da 

Europa, a questão da forma de pensar a história e o ponto 

de vista para a sua elaboração, o distanciamento do tempo 

para a análise do objeto, para vê-lo em sua amplitude, suas 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
29

 

 
13 – Capa do livro “Os ossos do 
mundo”, 1936. 
Fonte: TOLEDO, J. 1994, p. 248-P. 
 
 
 
 

   
15 – Cadeiras desenhadas por Flávio de 
Carvalho aproximadamente na década 
de 1940. 
Fonte: Revista Design & Interiores, 
nº24, maio- junho 1991, p. 97. 
 
 
 

16 – Anúncio das persianas de 
alumínio na RASM. 
Fonte: Revista Anual do Salão de 
Maio, 1939. 
 
 

circunstâncias e suas relações.  

O valor da época não é perceptivo dentro da 
época porque não há ponto de vista, não há 
contraste, falta comparação, e sem contraste 
não pode haver julgamento (CARVALHO, 1936, 
p.42.).      

Essa reflexão sobre o objeto analisado e pesquisado 

ao longo da história, na verdade, seriam esses ossos do 

mundo, vestígios e distância necessária entre o pesquisador 

e o objeto. Mas até chegar a discutir essas abordagens 

sobre a reflexão do passado, Flávio de Carvalho elabora 

alguns temas pensados por ele ao longo da viagem, desde 

sua partida de São Paulo. Uma destas questões que nos 

chama a atenção por sua relação com o relato de Le 

Corbusier sobre a visão aérea para um urbanista, em 

Precisões, é o relato de Flávio de Carvalho sobre a sua visão 

a partir do avião sobre as cidades, do homem em vôo: 

Tinha a impressão que teria um arqueólogo que 
passando a sua vida na reconstrução de uma 
civilização, de um momento para o outro 
encontra o seu trabalho pronto: todos os 
pedaços da cidade e todos os detalhes eram 
visualizados ao mesmo tempo. (...) A visão do 
homem em vôo adquire mais uma dimensão 
sobre a visão do habitante da superfície; ele é 
capaz de prever e calcular o destino do 
habitante da superfície, o seu ponto de vista 
percorre o presente, o passado e o futuro desse 
personagem, porque ele enxerga a 
predisposição para receber e para entregar de 
um dado personagem. (...) A vista aérea parecia 
multiplicar enormemente a nossa sensibilidade, 
englobar o mundo dos homens num pequeno 
esforço mental; com um golpe de vista 
fazíamos um levantamento geral e simultâneo 
de todos os afazeres da cidade, o que seria 
impossível colocado num dos compartimentos 
da cidade, onde nossa visão e sensibilidade 
seriam apenas a do pequeno mundo oriundo 
desse compartimento      (CARVALHO, 1936, 
p.15-16).       

Flávio de Carvalho apresenta sua visão sobre as 

cidades visitadas, como o barroco da igreja de São 

Francisco em Salvador, os coqueiros de Aracaju até o 

barroco de Praga. È curioso ao apresentar a postura dos 
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17 – Cartão de apresentação das 
persianas de alumínio – 
Tropicalumínio 
Fonte: Foto do original pertencente 
ao acervo do CEDAE/Unicamp. 

18 – Cartão comercial da cerâmica 
de Flávio de Carvalho.  
Fonte: TOLEDO, J. 1994, p. 664-i. 
 

19 – Cartão do estabelecimento 
comercial “A Vaca”, onde Flávio de 
Carvalho vendia produtos da 
Fazenda Capuava. 
Fonte: ZANINI, W.; LEITE, R.M. 1983, 
p. 122. 

 
14 – projeto de traje para a 
expedição dos gafanhotos, no final 
da década de 1930. 
Fonte: ZANINI; LEITE, 1983, p. 72. 
 

alemães no congresso de Praga, antes da Segunda Guerra 

Mundial, discutindo a superioridade da raça alemã. Ele 

analisa as diferenças culturais e, ao mesmo tempo, algumas 

influências da religiosidade, como na Itália. Também discute 

a alimentação em diversos pontos da Europa, inclusive 

questões de higiene, até mesmo a qualidade do papel 

higiênico.   

Outro ponto muito importante desse livro é o 

prefácio escrito por Gilberto Freyre, que utiliza o termo pós-

modernista por aparecer após o modernismo e com outra 

mensagem, para compreender Flávio de Carvalho. Ele é 

intensamente moderno, mas despreocupado com o 

modernismo literário. Esse pós-modernista seria no sentido 

de ir além do próprio “modernismo” ou até mesmo 

modernismo à brasileira. 

Participa dos Salões de maio de 1937, 1938 e 1939, 

neste último é responsável pela Revista Anual do Salão de 

Maio (RASM) publicado com uma capa de alumínio, 

contendo diversos textos de sua autoria.  

Em 1938, Flávio consegue realizar os dois únicos 

projetos construídos de sua carreira: as dezessete casas da 

Alameda Lorena (São Paulo) e a sua casa sede da Fazenda 

Capuava, ambos em terrenos da família. Mas continua 

participando de concursos de obras arquitetônicas e 

discussões sobre as intervenções na cidade de São Paulo.  

Além de escrever para diversos jornais e apresentar 

declarações sobre diferentes assuntos de seu interesse ao 

longo de toda carreira, Flávio também projeta, produz e 

comercializa persianas verticais de alumínio – a 

Tropicalumínio. Além deste negócio, Flávio comercializou 

produtos cultivados em sua fazenda, com sua marca A Vaca 

e chegou a produzir em sua fazenda tijolos cerâmicos, 

também comercializados por ele. Porém nenhum desses 

negócios foi muito duradouro.  

Ao longo de sua trajetória, Flávio de Carvalho projeta 
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3 O agrônomo Oliveira Filho, de acordo 
com Sangirard Jr., que escrevia para 
“O Estado de São Paulo” afirmava que 
o berço dos gafanhotos sul-americano 
localizava-se no Mato Grosso. Neste 
local, de acordo com o raciocínio de 
Flávio de Carvalho a flora não lhes 
serviria de alimento, dado importante 
para o problema das devastações dos 
gafanhotos em plantações. A partir desta 
constatação Flávio de Carvalho organizou 
uma expedição, que contava com a 
adesão de Tarsila do Amaral, com a 
finalidade de localizar este “berço dos 
gafanhotos”. Porém, mesmo com vários 
levantamentos geológicos para a 
expedição ela nunca chegou a ser 
realizada. (SANGIRARD, 1985, pp. 63-
65) 

20 - Decoração do Teatro Municipal 
de São Paulo do Baile de Carnaval 
de 1934. 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 19. 
 

21 - Foto do canário e figurino de 
Flávio de Carvalho para a Sinfonia 
de Camargo Guarnieri – 1951. 
Fonte: OSÓRIO, L.C. 2000, P. 25. 
 

22 - Desenho do canário e figurino 
de Flávio de Carvalho para a 
Sinfonia de Camargo Guarnieri – 
1951. 
Fonte: ZANINI, W; LEITE, R.M. 1983, 
p. 62. 

ainda cenários e figurinos para teatros e balés, como 

também para festas de carnaval. Entre estes estão: Traje 

para a expedição dos gafanhotos 3 (década de 1930), 

figurino e cenografia do Bailado do Deus Morto (1933), 

decoração para o baile de carnaval do Teatro Municipal de 

São Paulo (1934), decoração do Baile de carnaval do 

Clubinho (1951), figurino e cenografia de Sinfonia de 

Camargo Guarnieri (1951), figurino e cenografia de Ritmos 

(1952), decoração do Baile de carnaval do Clubinho (1954), 

Traje tropical new look (1956), figurino e cenografia de 

Calígula (1959), figurino e cenografia para o balé Tempo 

(1965) e projetos para decoração do Teatro Municipal (1966), 

dentre outros. 

Destes trabalhos, destacou-se na imprensa e ao 

longo de sua carreira, o Traje tropical – New Look (1956) que 

Flávio de Carvalho desfilou pelo centro de São Paulo e 

intitulou de Experiência nº 3. Esse traje provém de uma 

série de estudos sobre as questões da moda ao longo da 

história, publicadas numa série de artigos para o Diário de 

São Paulo, entre março e outubro de 1956. O traje, 

projetado para o clima tropical do país, tem a preocupação 

com a circulação de ar pela roupa: é constituída por uma 

saia, uma sandália, meia de malha e uma blusa com mangas 

abertas, tudo pensado de acordo com o clima tropical, 

segundo o autor. 

 A ventilação bem estudada, através do sistema 
de pregas e mangas abertas, proporciona 
rápida evaporação do vapor de água do suor 
evitando a sensação de calor devido ao 
empastamento do tecido e efeitos 
desagradáveis que disso discorrem. Mantém-se 
assim o corpo sempre limpo e adquire-se, 
devido à constante circulação do ar entre o 
tecido e o corpo, maior resistência aos 
resfriados (...) e outras doenças. (CARVALHO, 
1956) 

O último livro que edita, pouco antes de seu 

falecimento, é referente aos seus estudos iniciados em 

1933, com o Teatro da Experiência. Seu livro A Origem 
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23 – Flávio de Carvalho entre os 
índios Xirianãs, Alto Amazonas, em 
1958. 
Fonte: TOLEDO, J. 1994, p. 664-D. 
 

 
24 – Flávio de Carvalho desfilando 
o traje pelo centro de São Paulo 
1956. 
Fonte: OSÓRIO, L.C. 2000, p. 9. 
 
 
 

Animal de Deus e o Bailado do Deus Morto (1973), na 

verdade, são dois textos que se completam em um único 

volume. Na primeira parte: A Origem Animal de Deus, Flávio 

de Carvalho discute a relação do homem com um ser divino 

e, como esta relação se estabelece, principalmente no 

passado da evolução humana, em que a idéia de um deus 

era vinculada à presença ou à figura de animais, por isso ele 

discute essa origem animal de Deus.  Procura descobrir de 

onde surgiu a religião atual nos seus estudos e nos 

caminhos percorridos por ela. Para tanto apresenta três 

temas: a fome, o medo e o sexo e a invenção da alma.  

É pela fome que o homem entra em contato 
com o mundo animal e vegetal que ele devora 
e o ato de devorar é a primeira religião. (...) 
Apetite é religião. Motivo porque as raízes da 
religião são tão fortes. As rezas de todos os 
povos de todos os tempos se referem ao 
alimento (CARVALHO, 1973, p. 11). 

Assim como nos dois livros anteriores, Flávio de 

Carvalho apresenta uma postura e questões ainda 

vinculadas à Antropofagia. As questões da religião e a 

procura de um homem primitivo e essa relação direta 

estabelecida pela devoração da idéia de deus são discutidas 

desde seu primeiro livro, em 1931. 

É pelo intestino e pelo sexo que o homem entra 
em contato íntimo com a natureza: devorando a 
natureza ele perpetua-se. O sexo assegura a 
continuação da espécie enquanto que o 
alimento assegura a continuação do indivíduo. 
(CARVALHO, 1973, p. 11).  

Essa idéia de antropofagia em relação ao indivíduo e 

a sua religião, assim como a própria continuidade de 

desenvolvimento do homem, está presente ao longo de 

todo este livro. Estas questões antropófagas no homem e 

em sua religião também estão presentes na segunda parte 

do livro de Flávio de Carvalho, onde apresenta o texto dos 

atos da peça O Bailado do Deus Morto, exibido em 1933. 

Esta parte ainda inclui o programa distribuído na estréia da 

mesma peça.  
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25- Esquema de raciocínio do 
desenvolvimento do traje, 1956. 
Fonte: MATTAR, D. 1999, p. 55. 

 
26 – Capa do livro “A origem animal 
de Deus e o Bailado do Deus morto.” 
Fonte: CARVALHO, F. de. 1973, capa. 

 
27 – Flávio de Carvalho em uma de 
suas expedições.  
Fonte: SANGIRARD Jr. 1985, p. 54. 

Nesta peça, O Bailado do Deus Morto, defende a 

ausência da religião e a independência da figura de Deus 

para que o homem consiga estabelecer seu raciocínio livre 

na construção de um novo mundo, para assim, permitir o 

progresso do próprio homem. 

A mulher inferior explica ao mundo porque ela 
seduziu o monstro mitológico e pacato de entre 
os animais e colocou-o como Deus entre os 
homens. Uma profunda saudade marca a 
entonação e a sua ira contra o homem inferior. 
Os homens do mundo imploram em vão um 
Deus calado e desaparecido, perplexos, eles 
decidem e controlam os destinos do 
pensamento, marcam e especificam o fim do 
Deus e como usar os resíduos no novo mundo. 
(CARVALHO, 1973, p. 98). 

Participou de diversos eventos no campo das artes 

plásticas ao longo de toda a sua carreira, principalmente 

exposições individuais no Brasil e no exterior, assim como, 

bienais de São Paulo e também de Veneza. Projetou ainda 

diversos monumentos, mas os únicos construídos são os da 

Universidade Internacional de Música e Arte Cênica (1955) e 

a homenagem a Garcia Lorca (1968).  

No início dos anos de 1970, Flávio de Carvalho 

participa do Seminário de Tropicologia, da Universidade 

Federal de Pernambuco, organizado pelo sociólogo Gilberto 

Freyre. Neste seminário, Flávio apresentou o seu estudo 

sobre a moda e o trópico, iniciado em 1956, publicado em 

uma série de artigos no Diário de São Paulo. Neste 

seminário, Flávio participa de discussões sobre a 

consciência brasileira da relação de sua cultura com os 

trópicos e a busca de uma modernização brasileira que não 

negue os seus vínculos com o passado e tenha vínculos 

com este espaço tropical. 

Até o final de sua trajetória de vida, em 1973, Flávio 

de Carvalho continuou participando de diversos concursos 

de projetos arquitetônicos no Brasil e no exterior. Esses 

projetos também atuavam como verdadeiras manifestações 

de suas idéias modernistas e seu questionamento da cultura 
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28-Flávio de Carvalho entre Lúcio 
Costa e Gregori Warchavchik. 
Fonte: COSTA, 1995, p. 200. 

brasileira. Porém, Flávio expõe suas questões em diferentes 

suportes e atuações.  

A obra de Flávio de Carvalho tem uma produção 

multifacetada por atuar em diversos campos, como a 

arquitetura, urbanismo, teatro, figurino, cenografia, moda, 

engenharia civil, artes plásticas e questionamentos da 

psicologia humana. A participação do arquiteto em várias 

bienais de artes e o distanciamento de sua produção 

arquitetônica da principal produção dos arquitetos cariocas, 

que formaram o núcleo principal da arquitetura moderna 

brasileira, caracterizam as abordagens sobre Flávio de 

Carvalho como uma atuação mais presente nas artes e 

apenas pontual na historiografia da arquitetura brasileira. 

 
 
 
 
 

1.2_________________________ 
 
 
4 A Universidade de Durham foi 
fundada em 1832 em Durham e 
Newcastle. Inicialmente, até início do 
século XX era pequeno o número de 
estudantes que ingressavam na 
universidade. Mas houve algumas 
junções e acordos com outras 
universidades inglesas, o que permitiu 
uma expansão da universidade e de 
seus cursos. Porém, a engenharia 
pertence aos cursos da universidade 
desde o início. O material sobre a 
história da universidade foi pesquisado 
no site oficial da Universidade de 
Durham: http://www.dur.ac.uk. 

29 – Reestruturação das vias do 
entorno do mercado, perspectiva vôo 
de pássaro. Desenho de T.H. Mawson. 
Fonte: CALABI, 1979, p. 287 – F. 

 

 
inglaterra: contexto e percurso 

da formação profissional 
 

                                              

Casas isoladas, subúrbios, valorização da 
paisagem, elementos pitorescos, programas 
habitacionais econômicos, vilas e estâncias 
balneárias são todos aspectos do quadro de 
mudanças nas cidades e na arquitetura 
promovidos pelas transformações aceleradas da 
sociedade moderna e que ocorreram com 
intensidade no século XIX. (WOLFF, 2001, p. 43) 

  
Flávio de Carvalho concluiu seus estudos na Europa, 

inicialmente na França e posteriormente na Inglaterra, onde, 

ao estar viajando a passeio, ficou impedido de sair para 

retornar à França devido à Primeira Guerra Mundial. Por esta 

questão, realizou toda a sua formação para Engenheiro Civil 

no Armstrong College da Universidade de Durham, em New 

Castle, Inglaterra. 4   
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5 No século XIX Londres era a maior 
cidade do mundo, com mais de um 
milhão de habitantes. Em 1901 chega 
a atingir quatro milhões e meio de 
habitantes, num total de 30.000 
hectares, fora os aglomerados com 
mais dois milhões de habitantes. Em 
1921 chega a atingir um total de sete 
milhões e meio de habitantes com os 
aglomerados. (BENEVOLO, 2005, p. 
672) 

 

30 – Brasão do Royal Institute of 
British Architects (RIBA) com a 
data de fundação e de 
incorporação. 
Fonte: CALABI, 1979, p. 128 H. 
 

 
31 – Objetivos, finalidades e 
modalidades da inscrição da Garden 
City Association. 
Fonte: CALABI, 1979, p. 128-B. 
 
 

Nesse período, primeiras décadas do século XX, a 

Inglaterra era o primeiro país a passar por diversas 

transformações geradas pelo processo de desenvolvimento 

técnico e industrial. A velha estrutura da cidade estava 

sendo contraposta pela grande concentração dos trabalhos 

nas fábricas, transformando o cotidiano da cidade através 

dos operários, que passaram a sobrecarregar a estrutura 

urbana. Esta migração da população rural para a cidade não 

correspondia à vazão dos postos de trabalho e nem com as 

vias de comunicação disponíveis. Esta concentração 

populacional 5 nos principais centros urbanos gera uma série 

de problemáticas na estrutura e organização da cidade, 

como: deficiência e insuficiência nos meios de transporte, 

nas péssimas condições de higiene sanitárias e alimentares, 

assim como o abastecimento de água.   

A partir desta série de problemas que as cidades não 

estavam estruturadas para absorver, inicia-se uma série de 

debates na Inglaterra, cujo principal tema era as 

intervenções urbanas. Esse processo de transformação 

urbana, imposto pela grande concentração populacional e 

transformações da vida cotidiana, relacionadas com o 

advento da máquina, gera uma nova leitura e novas 

soluções de projeto muito diferente dos propostos 

anteriormente.  

Outro assunto que passa a ser abordado na 

elaboração destas novas intervenções são os novos 

conflitos sociais gerados pelas péssimas condições de 

moradia de grande parte da população, ao mesmo tempo 

em que as fábricas geravam muita riqueza para as cidades, 

reforçavam as diferenças sociais.  

A principal diferença das novas questões impostas 

pelas novas condições de vida, principalmente pelo 

progresso técnico e da mecanização do trabalho, é a escala 

da cidade. A escala para se pensar e reorganizar as reformas 

da cidade é muito superior às preocupações anteriormente 
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6 PEREIRA, Armando de Arruda. “São 
Paulo, berço da engenharia nacional”. 
In Revista do Arquivo Municipal CXLIII. 
São Paulo, junho de 1952, pp. 7-22. 
 
7 O programa definido por Raymond 
Unwin para o curso de Civic Design e 
Town Planning na Faculdade de 
Engenharia Civil da Universidade de 
Birmingham, em 1912,era organizado em 
partes. A parte 1 discutia “Unidade da 
qual é composta o plano” (o problema 
da casa, conforto, dimensão mínima, 
aspectos da habitação em relação à 
rua, largura das ruas nos diferentes 
casos e aspectos, dimensões do lote, 
dimensões do edifício, custo do terreno, 
densidade, higiene publica, bem estar 
social, beleza do ambiente, trabalho e 
indústria, relação destes com a 
habitação, serviços públicos e privados, 
condições de localização e acessos, 
áreas livres, escoamento de água, 
esgoto, plano de zonas, formas de 
agrupamento dos edifícios e residências, 
influencia da arquitetura no plano de 
zonas, custo do desenvolvimento 
imobiliário) e Parte 2 “Plano 
Urbanístico Geral” ( necessidade de 
ampliação de zonas e de um plano 
urbanístico, estudo da cidade existente, 
estudo topográfico da região, das 
ferrovias existentes, canais, vias de 
comunicação, drenagem, energia, luz, 
água; elemento de projeto aplicado ao 
plano urbanístico geral, ritmo, 
composição, repetição, proporção; 
importância arquitetônica, econômica e 
social do centro cívico; a rede viária 
principal, probabilidade de tráfego, as 
relações com as vias secundárias; 
estudo de diversos tipos de planos 
urbanos, com exemplos de outros 
lugares; a teoria das Cidades-Jardins, e 
outros estudos de ampliação urbana; 
influencia da Legislação nos planos 
urbanos; e trabalhos em atelier para 
desenvolver questões teóricas com a 
prática). CALABI, 1979, pp. 168-170. 
 

8 Civic Design, segundo prospecto de 
D. Adshead, do Departamento de Civic 
Design de Liverpool, em 1910, é 
responsável pela qualificação do 
arquiteto, engenheiro e outros técnicos 
para serem capazes de elaborarem 
planos urbanos, pensando na 
organização das ruas suficientemente 
espaçosas, parques, avenidas bem 
dispostas entre outros aspectos da 
cidade naquele momento. Além da 

colocadas pela cidade medieval ou renascentista.  Há a 

necessidade de prever as expansões da cidade, que 

também não é mais limitada pelo campo. A indústria está 

presente em toda a cidade, tanto no centro como na 

periferia. Não há como intervir na cidade pensando-se 

somente no centro. O raciocínio tem que englobar tudo que 

interfira na vida urbana. 

A presença das indústrias transforma também os 

meios de transporte, que passa a depender da ferrovia, 

tanto para o escoamento da produção destas indústrias e 

seu fornecimento de matéria prima, como também para a 

circulação dos seus operários.  

A partir desta série de problemas que a cidade passa 

a enfrentar, as primeiras medidas de intervenção colocadas 

pelos engenheiros civis e municipais são as questões 

higienistas e de salubridade. Esta necessidade de 

profissionais aptos para as intervenções e melhorias 

urbanas favorece uma formação dos engenheiros muito 

mais voltada para a prática no espaço da cidade, 

principalmente, diante das necessidades colocadas pelas 

próprias deficiências sanitárias e pelo inchaço populacional.  

O perfil da engenharia civil na Inglaterra se 

desenvolveu a partir da prática na Revolução Industrial e nas 

transformações das cidades, e posteriormente, ela 

desenvolveu-se na teoria, na academia. Portanto, na 

engenharia inglesa é marcante a preocupação com a prática 

e o domínio no assunto, segundo Pereira (1952) 6. Além de 

lembrar que a Associação Britânica de Engenheiros de 

Londres, que foi fundada em 1818, é a mais antiga do 

gênero. 

Outro ponto que marca a formação inglesa dos 

engenheiros civis é a preocupação com a “Town Planning” 7  

e o “Civic Design” 8, segundo Calabi (1979) 9 em seus  

estudos sobre o urbanismo, como disciplina, nas 

universidades de Liverpool, Birmingham e Londres, desde o 
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planta com as diretrizes do plano, 
desenvolve-se alguns edifícios 
arquitetônicos importantes. Desta forma, 
o Civic Design procura não apenas 
desenvolver o saber da prática de um 
plano urbano, mas também desenvolver 
os aspectos estéticos da cidade e das 
áreas suburbanas. O curso é desenvolve 
as aulas na teoria e na prática de 
ateliê, a partir das seguintes disciplinas: 
Desenvolvimento Urbano, Engenharia, 
Legislação, Arquitetura, Decoração e 
Projeto da Paisagem. (in CALABI, 
1979, pp. 149-153).  
 

9 Este estudo levanta principalmente os 
reflexos das questões urbanísticas nas 
instituições de ensino de arquitetura e 
de engenharia inglesas e os focos desta 
disciplina no início do século XX. 
 
10 O Town Planning Institute era uma 
instituição, iniciada em 1913, formada 
por diversos profissionais como 
arquitetos, engenheiros e topógrafos, que 
procuravam discutir as necessidades do 
profissional responsável pelas obras e 
intervenções urbanas, assim como, a 
elaboração de planos urbanísticos. Uma 
das principais atuações deste instituto foi 
a formação da disciplina Civic Design 
em universidades como a de Liverpool, 
em 1909, e a de Birmingham, em 
1911. Esta disciplina procurava suprir as 
necessidades profissionais do Town 
Planner. Outra atuação importante deste 
instituto era a constante discussão e 
formação de congressos que abordavam 
as intervenções urbanas, os profissionais 
da área, as exigências destes 
profissionais e questões éticas do 
urbanismo e dos planos urbanos. 
(CALABI, 2000, p. 146-147) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inicio do século XX.  

Neste período em que Flávio de Carvalho reside na 

Inglaterra, entre 1914 e 1922, diversas questões sobre a 

cidade e a idéia de planos urbanísticos estavam em 

discussão na Inglaterra, principalmente a partir do 

Congresso Internacional do Royal Institute of British 

Architects (R.I.B.A.) de 1910. Este congresso, reflexo de 

diversos outros debates sobre a prática do urbanismo e 

seus profissionais competentes já estava sendo abordado 

na Inglaterra, principalmente, a partir de diversas instituições 

de profissionais como: o Institute of Civil Engineers (I.C.E.), 

Town Planning Institute 10, Association of Municipal and 

Sanitary Engineers, Garden City and Town Planning 

Association, entre outras.  

O resultado desta Conferência Internacional de 

Urbanismo do RIBA, 1910, é uma tentativa significante de 

encontrar uma forma correta e arquitetônica ao Town 

Planning, cujo termo procurava tornar público, além de 

acrescentar maior interesse pela arquitetura e pela cidade. 

Desta forma, enfatizava os arquitetos como sendo os 

principais profissionais capazes de se responsabilizarem 

pela profissão urbanística.   

A partir da Primeira Guerra Mundial intensificam-se 

estas discussões em relação às construções de casas, 

principalmente para operários, conseqüência também das 

destruições causadas pela Guerra. Outra questão que se 

intensifica é a necessidade de planos de reconstrução ou 

mesmo de intervenção em diversas cidades.  

Com esta atuação mais intensa dos urbanistas, o 

Town Planning Institute começa a se preocupar com a 

formação destes urbanistas, sendo eles engenheiros ou 

arquitetos, e inicia-se uma relação com este departamento 

universitário.  

Entre as exigências que o instituto estabelece estão: 

a necessidade da prática, mesmo em um estúdio; 
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11 Segundo estudos de Donatella Calabi, 
1979, p. 130. 
 
12 Escola de Arquitetura, Universidade de 
Liverpool. 
 
13 Newcastle – pode estar se referindo 
a Universidade de Durham, em 
Newcastle, onde Flávio de Carvalho teve 
a sua formação como engenheiro civil e 
também freqüentou aulas do 
Departamento de Artes, entre 1918 e 
1922. 
 
14 Assimilavam as idéias de Ebenezer 
Howard de cidade-jardim. Este modelo 
de intervenção urbana, discutida na 
Inglaterra a partir de 1898, propunha 
uma nova tipologia urbana baseada na 
descentralização da metrópole segundo 
uma unidade autônoma e com a 
utilização de edifícios uni - familiares.  
Howard procurava a questão da cidade 
com o campo, unindo as vantagens de 
ambos em um tipo de modelo, uma 
fórmula mista: a “cidade-jardim”. Este 
modelo também procurava resolver os 
conflitos sociais através da ordem 
espacial, resolvendo os problemas de 
congestionamento. Funcionava com uma 
colônia da metrópole, onde se localizaria 
melhor os elementos da vida intelectual 
e econômica da vida contemporânea, 
unindo o trabalho intelectual, a 
agricultura, a produção manufatureira e 
a administração seriam coletivas, 
independentemente do governo da 
metrópole. Este modelo foi adotado em 
vários lugares como uma forma de 
crescimento da metrópole para a sua 
periferia. (CALABI, 2000, pp. 41-46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conhecimento em história do urbanismo; prática 

urbanística; urbanística em relação a três aspectos 

particulares – arquitetura e decoro; engenharia e relevo; 

legislação. 11 

Essas exigências, em relação ao estudo do 

urbanismo, eram uma pratica até a década de 1930 em 

instituições como o Departamento de Liverpool. 12 A partir 

desta formação completa testada e avaliada o formando 

poderia integrar como membro do Town Planning Institute. 

Dentre as escolas que passam a absorver esses pontos 

discutidos na formação do urbanista, integrando-as, estão 

as instituições de ensino de Liverpool, Newcastle 13, Leeds, 

Edimburgo. Manchester e de Londres. (CALABI, 1979, p. 

131). 

Ao longo deste desenvolvimento das questões sobre 

a cidade na Inglaterra ocorre também uma afirmação 

progressiva deste movimento urbanístico na gradual 

profissionalização do “urbanista” na Inglaterra. Esta 

transformação na formação destes profissionais constitui o 

Instituto de Urbanística, incluindo os diversos profissionais 

que atuavam na discussão sobre as reformas urbanas, 

como: engenheiros sanitaristas, arquitetos paisagistas, 

engenheiros civis, arquitetos, médicos e sociólogos. Essa 

instituição procurava englobar todas essas diferentes visões 

na profissionalização técnica do urbanista.  

Com este instituto também estavam associadas a 

Garden-City Association 14 e a National Housing Reform 

Council. Estas instituições e seus eventos do início do 

século XX procuravam discutir o papel do Estado e suas 

responsabilidades urbanísticas, incluindo analogia dos 

modos de comportamento, ações em relação às reformas 

necessárias nas casas, aprovações de leis, planos nas áreas 

centrais e rurais.  

A Garden-City Association era uma instituição que 

divulgava os princípios da Cidade-Jardim, muito importante 
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15 Barry Parker, assim como Raymond 
Unwim eram arquitetos que trabalharam 
junto com Howard em Letchworth 
(1904) e em Hampstead (1907). 
 

16 Texto traduzido do original em italiano 
por Nora Cappello. Town Planning come 
principio de progettazione o come 
funzione di governo locale. Le 
icomprensioni concettuali pongono in 
forse l’identità e quindi la leadership 
delle associazioni, ma soprattutto 
sottolineano l’amguità tra pianificazione 
della città e pianificazione dap arte della 
città (Planning of the Town e Planning 
by the Town) come punti estremi tra I 
quail si muove la construzione 
dell’urbanistica, come termini compresenti 
nelle finalità delle sue organizzazioni 
professionali. (CALABI, 1979, p. 97) 
 

17 Town planner era o termo especifico 
para o profissional com conhecimento 
técnico e teórico para propor planos de 
intervenção ou reforma urbana. De 
acordo com CALABI (2000) este 
profissional fazia um levantamento do 
local em todos os seus aspectos: 
natureza, aspectos geográficos, suas 
comunicações, e o limite da zona 
urbana com a zona rural. Era também 
necessário o levantamento de outros 
aspectos capazes de evidenciar a 
potencialidade local como: indústrias, 
agricultura, história do lugar, a sua 
comunidade e os modos de vida desta 
população. A análise e conhecimento 
destas questões colocadas pelo estudo 
do urbanismo são questões importantes 
para este profissional responsável. Era 
preciso que este profissional tivesse 
capacidade também de coordenar as 
ações projetuais, sabendo agir de 
acordo com o seu diagnóstico do local, 
saber trabalhar com a legislação e 
orientar as transformações deste 
território. (CALABI, 2000) 
 

18 Texto traduzido do original em italiano 
por Nora Cappello. L’arte di piegare le 
grandi forze della natura all’uso e allá 
convenienza dell’uomo, riducendo a 
mezzi di produzione e di traffico nei 
diversi stati per il commercio interno ed 
etsero; per la costruzione di strade, 
ponti, acquedotti, canali, fiumi, porti per 
scambi e traffici interni; per la 
costruzione di porti, banchine, moli, fari 
per l’arte della navigazione commerciale 
a vapore; per la costruzione e 
l’adeguamento do macchinari relativi a 
sistemi di drenaggio di centri e città. 
(CALABI, 1979, p. 98) 

na disseminação deste modelo urbano por toda Europa, 

mesmo aqui no Brasil, com a vinda de Barry Parker 15 em 

São Paulo. Ainda que esse modelo sofra diversas alterações 

ao longo de sua divulgação, que acabava modificando seus 

princípios, foi largamente utilizado como modelo urbano no 

século XX. A Garden-City Association tornava as questões 

apresentadas por Howard um assunto permanente nas 

intervenções urbanas e mesmo nos congressos ingleses 

que discutiam a Town Planning.  

Com a Town Planning, a partir de 1909, outras 

questões passam a fazer parte deste debate sobre o 

urbanismo, principalmente a distinção do método projetual 

e o conjunto de técnicas de urbanização e administração, 

além da gestão do governo.  

Town Planning como princípio de projeto ou 
como função de governo local. As 
incompreensões conceituais colocam em 
cheque a identidade e portanto a liderança das 
associações, mas sobretudo sublinham a 
ambigüidade entre planejamento da cidade e 
planejamento por parte da cidade (Planning of 
the Town e Planning by the Town) como pontos 
extremos entre os quais se move a construção 
do urbanismo, como termos co-presentes nas 
finalidade das suas organizações profissionais. 
(CALABI, 1979, p.97) 16 

Os diferentes profissionais – arquitetos, engenheiros 

civis, calculistas, engenheiros municipais – passam a 

reivindicar a sua competência particular para atuar como 

“town planner”17. Segundo uma carta do Institute of Civil 

Engineers (I.C.E.) a definição da atuação dos engenheiros 

civis era:  

A arte de dobrar as grandes forças da natureza 
ao uso e à conveniência do homem, reduzindo a 
meios de produção e de tráfego nos diferentes 
estados para o comércio interior e exterior; para 
a construção de estradas, pontes, aquedutos, 
canais, rios, portos para trocas e tráfegos 
internos; para a construção de portos, cais, faróis 
para a arte da navegação comercial a vapor; 
para a construção e adequação dos maquinários 
referentes a sistemas de drenagem de centros e 
cidades. (CALABI, 1979, p. 98) 18 
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32 – Brasão do Town Planning 
Institute, com sua data de 
fundação 1914. No brasão aparecem 
os símbolos do agrimensor, do 
arquiteto e das leis. 
Fonte: CALABI, 1979, p. 128 K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Incluindo implantação do 
abastecimento hídrico, de energia, de 
esgoto, ruas, portos, entre outros 
procedimentos técnicos que envolvem a 
organização da cidade, são atuações 
de responsabilidade dos engenheiros. 
Estas questões não são consideradas 
urbanísticas na ação do plano, mas faz 
parte nas questões de expansão desta 
cidade. CALABI, 1979, p. 107. 
 
20 Portanto o engenheiro ocupa-se com 
o desenvolvimento urbano além do 
ponto de vista teórico: a questão da 
ruptura do limite – o muro – torna-se 
questão do modelo urbano, seus 
aspectos higiênico-sanitários 
inevitavelmente se reportam ao debate 
de “reestruturação”. CALABI, 1979, p. 
107. 
 
 

Os arquitetos utilizavam os congressos da RIBA e 

suas publicações para defender a supremacia do arquiteto 

em matéria de atividade municipal e de serviço público. O 

urbanismo era ainda visto por muitos arquitetos como um 

modo de pensar arquitetura, mas em escala maior e pouco 

discutem a própria especificidade da qualificação a respeito 

da Town Planning.  

De acordo com os levantamentos de CALABI (1979) 

sobre a formação dos engenheiros civis na Inglaterra no 

início do século XX, o curso de engenharia passa por uma 

gradativa transformação, acentuando cada vez mais a 

competência técnica que lhe são atribuídas 

profissionalmente em relação às intervenções na cidade, 

como: planejamento de ruas, canalizações, pontes, 

ferrovias, abastecimento de água, planejamento dos 

esgotos e das vazões se águas pluviais. Enquanto que os 

arquitetos eram cobrados apenas pela competência 

artística, mais do pano de fundo cotidiano do que as 

funções necessárias para este novo modo de vida urbana. 

Desta forma, o engenheiro progressivamente reforça e 

acentua a história da tecnologia; já o arquiteto se identifica 

com uma tradição herdada pela história da arte.  

A formação do engenheiro passa a agregar mais as 

questões das ciências, tecnologias e mesmo 

administrativas, acompanhando as mudanças e evoluções 

dessas áreas nestas primeiras décadas do século XX. Desta 

forma, eram responsáveis pelas implantações das novas 

tecnologias e das necessidades sanitaristas nas cidades. Ao 

longo destas transformações nas cidades, cujos 

profissionais responsáveis são os engenheiros civis, a 

formação destes profissionais passa a abordar as demandas 

da cidade seguindo, principalmente, três princípios lógicos: 

assuntos do serviço urbano 19, demolições de fortificações e 

a realização de uma rede de esgoto 20, além de realizações 

para particulares que são solicitados e impostos 
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21 Estas realizações incluem 
construções de canais, implantação de 
ferrovias, construção de pontes. Estas 
construções alteram e transformam 
algumas especificidades da cidade e 
suas relações espaciais. 
 
22 Traduzida pela autora. 
 

 
33 - Cartaz da Conferencia de 1910 
do RIBA (frente).  
Fonte: CALABI, 1979, p. 32 (52). 

 
34 – Cartaz da Conferencia de 1910 
do RIBA (atrás).  
Fonte: CALABI, 1979, p. 32 (52). 
 
 
 
 

inevitavelmente à competência técnica específica 21.  

De acordo com a declaração de Newland, 

engenheiro da Civic Corporation de Liverpool: 

Toda a expansão urbana deve ocorrer 
conforme um plano pré-estabelecido, cuja 
base de melhoramento na direção e na largura 
da rua, mas o plano constitui-se somente de 
uma pequena parte de seu relatório, cujas 
características incluem também de esgoto, de 
abastecimento hídrico, de pavimentação de 
ruas, de ventilação, de condições higiênicas, 
de parques públicos, de densidade fundiária 
nas áreas residenciais operárias. (in CALABI, 
1979, p. 107) 22  

No início do século XX, a formação do engenheiro 

civil em relação as planos urbanos aparecia, de fato, 

dominada pelo tema da higiene. De acordo com CALABI 

(1979), sua base de atuação era: controle, qualidade de 

acessibilidade, densidade, ventilação, de insolação, 

circulação, largura das ruas, quantidade de espaços abertos 

ou de serviços. Essa atuação reformadora procurava 

controlar as expansões urbanas e suburbanas. Esta questão 

de “controle” é muito diversa de uma atuação de “plano” 

urbanístico.  

A partir dessa compreensão sobre a atuação do 

engenheiro civil na cidade, percebe-se que a história 

assume um peso menor do que para o arquiteto. Era uma 

visão mais prática e que visava à implantação de novas 

tecnologias e de inovações na cidade.  

A principal diferença entre as atuações e 

preocupações dos arquitetos e engenheiros civis nas 

questões urbanas é que o engenheiro considera essenciais 

as novas formas de ruas, a circulação, o tráfego da cidade; 

já os arquitetos preocupavam-se essencialmente com os 

aspectos pitorescos da cidade.  

O engenheiro civil que trabalhava como funcionário 

público municipal no final do século XIX era visto como um 

profissional responsável pela organização e resolução de 
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23 Segundo consta a pesquisa de Rui 
Moreira Leite, baseado em dados do 
CREA – Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
 
24 As informações sobre as disciplinas 
e a grade curricular da formação de 
Flávio de Carvalho foram coletadas a 
partir do material cedido pelo arquiteto 
e pesquisador Dr. Rui Moreira Leite à 
pesquisadora. As diferentes publicações 
analisadas foram: Armstrong College 
Calendar for 1920-21 (sobre o curso 
do Departamento de Belas Artes), 
Armstrong College Calendar for 1921-
22 (sobre o curso do Departamento 
de Belas Artes), Prospectus of day 
courses for 1917-1918, Prospectus of 
day courses for 1918-1919, Prospectus 
of day courses for 1919- 1920, 
Armstrong College Calendar for 1917-
22 (sobre o curso de Engenharia 
civil), Day courses prospectus for 1917 
– 1922 ( sobre o curso de 
Engenharia civil). Estas informações 
auxiliaram na compreensão da formação 
de Flávio de Carvalho como 
engenheiro-arquiteto atuando no Brasil. 
 
25 Desenho Mecânico era dividido em 
Júnior e Sênior. A primeira abordava: 
Geometria Prática, Plana e Descritiva; 
Elementos do Desenho da Máquina e 
Design. A Segunda, Desenho Mecânico 
Sênior já era responsável pelo seguinte 
conteúdo: Design da Máquina, 
Intersecção de Superfícies, Cálculos 
Gráficos. 
 
26 Esta disciplina procurava subsidiar a 
aplicação dos principais elementos para 
os problemas da Engenharia Civil. O 
conteúdo de Engenharia Civil Júnior 
abordava: Alvenaria e Vedação com 
Tijolos, Meios de Comunicação ( 
estradas e vias públicas, canais, 
estradas de ferro, etc.), Engenharia 
Ferroviária, Estruturas armadas (tetos e 
pontes), Agrimensura Hidrográfica. 
 
27 Esta disciplina Engenharia Júnior 
abordava os seguintes aspectos: 
Estática, Dinâmica, Hidráulica, 
Cinemática de maquinário, Elementos 
termodinâmicos. 

problemas urbanos concretos e imediatos. Essa postura 

prática, como Calabi (1979) aborda, não chega a influenciar 

completamente o desempenho dos engenheiros civis em 

relação às atuações urbanas no inicio do século XX, que 

visavam muito mais, a partir de um movimento de reforma, 

o melhoramento geral do ambiente físico como finalidade. 

Pensava-se a partir de um plano e não apenas resoluções 

imediatas que seriam válidas por um curto período.  

A presença das questões administrativas na 

formação do engenheiro civil não só move os interesses 

científicos, tecnológicos e construtivos, mas também 

aborda uma filosofia de igualitarismo social.  

A compreensão de que as questões sobre o 

urbanismo eram muito presentes na formação do 

engenheiro civil, assim como na do arquiteto, na Inglaterra, 

é um fato de extrema importância para analisar a formação 

de Flávio de Carvalho na Universidade de Durham, em 

Newcastle.  

A formação de Flávio de Carvalho como Engenheiro 

Civil durou aproximadamente quatro anos, tendo iniciado 

em 1918 e concluído em 24 de junho de 1922. 23 Segundo 

consta, 24 a formação como engenheiro civil nesta 

universidade apresentava, inicialmente, disciplinas comuns 

à engenharia mecânica, que era no mesmo departamento 

da universidade, no primeiro ano – Matemática Júnior, Física 

e Física Prática Júnior, Química e Química Prática Júnior, 

Aplicações Mecânicas e Desenho Mecânico 25.  

O segundo ano de formação como engenheiro civil 

envolvia as mesmas disciplinas com um nível acima, além 

de disciplinas mais específicas da área: Engenharia Civil 

Júnior 26, Engenharia Júnior 27, Laboratório de Engenharia 

Júnior, Geologia Júnior, Agrimensura, Matemática Sênior, 

Física Sênior, Física Prática Sênior, Desenho Mecânico.  

Concluindo o curso, no terceiro ano, Flávio de 

Carvalho estudou as disciplinas: Geologia Prática, 
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28 Esta disciplina abordava: 
Triangulação de Áreas, Taqueométrica, 
Determinação de Meridiano por altitudes 
iguais, Alinhamento e rotas curvas de 
estradas de ferro, Áreas circulares, Uso 
de instrumentos de Agrimensura. 
 
29 Engenharia Civil Sênior era 
constituída pelo seguinte conteúdo: 
Teoria das Estruturas, Análise dos 
solos e Fundações, Alvenaria, 
Engenharia Hidráulica, Atracadouros 
(docks) e Portos. 
 
30 Engenharia Sênior abordava o 
seguinte conteúdo: Resistência e 
Rigidez de materiais de construção, 
Aquecimento a vapor, Vapor, Tipos de 
motores, Teoria das Estruturas, 
Elasticidade dos Materiais. 
 
31 Esta disciplina era dividida em duas 
frentes a Matemática Pura e a 
Matemática Aplicada. A primeira 
abordava: Geometria Analítica de duas 
e três dimensões, Cálculo diferencial e 
integral e Equações diferenciais. Já a 
Aplicada abordava: Estatística, Dinâmica 
e Hidrostática. 
 
32 Os professores do Departamento de 
Engenharia Civil, Mecânica e Marinha, 
ao que consta nos anais eram: R. L. 
Weighton, John Morrow, E. M. Éden, 
James Hall e J. T. Dixon. Porém, não 
constam os nomes de outros 
professores ou mesmo a área que cada 
um era responsável no ensino, apenas 
que eram mestres em artes, ciências 
ou em engenharia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrimensura 28, Agrimensura Prática, Desenhos Especiais, 

Cálculos, Engenharia Civil Sênior 29, Engenharia Sênior 30, 

Laboratório de Engenharia Sênior, Matemáticas Especiais 31. 

No levantamento do conteúdo programático e 

disciplinar da Universidade, 32 no período que Flávio de 

Carvalho cursou, não há evidências de disciplinas 

responsáveis pela abordagem das questões da cidade, de 

reforma urbana ou mesmo de história urbana, propostas 

pelo Town Planning Institute, como as disciplinas Civic 

Design e Town Planning. Porém, as disciplinas que, de certa 

forma, faziam parte das responsabilidades técnicas dos 

engenheiros civis nas transformações da cidade estavam 

presentes ao abordarem: as construções de atracadouros e 

portos, topografia do solo e hidrográfica, ferrovias, 

demolições de fortificações, pontes, canais, estradas, e 

diversos cálculos da circulação de meios de comunicação e 

acessibilidade.  

Os alunos começavam a trabalhar ainda na 

universidade, pois esta possuía acordos com empresas na 

área para empregar os alunos e, desta forma, ter um retorno 

da prática para a universidade, que mudaria alguns focos do 

conteúdo disciplinar de acordo com as necessidades destas 

empresas, escritórios ou mesmo dos alunos. Desta forma 

fica clara a preocupação com a estreita relação entre teoria 

e prática na formação do engenheiro civil.  

A ênfase de toda a formação é técnica, tanto nos 

aspectos da construção civil, como no conhecimento 

mecânico da máquina, seus aspectos químicos, físicos e 

funcionais. 

O tempo de formação do aluno, de três anos, 

poderia ser alterado de acordo com os exames. Segundo 

consta no material consultado, Flávio de Carvalho estava na 

lista de exames no ano de 1920 e 1921, o que ajuda a 

confirmar a sua passagem pelo período colocado 

anteriormente, entre 1918 e 1922.  
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33 Currículo de Flávio de Carvalho, 
sem data, presente em seu acervo 
particular, hoje sob responsabilidade do 
CEDAE/ Unicamp. 
 

34 O material apresenta dados do 
Departamento de Artes entre 1918 e 
1922, período em que Flávio de 
Carvalho estava cursando Engenharia 
Civil na mesma universidade. 
 

35 – Plano de tráfego da cidade de 
Liverpool, 1910, de J. Brodie. Corte do 
tipo de largura da Queen’s Drive. 
Fonte: CALABI, 1979, p. 287 –B. 

36 – Exemplos de densidade e 
extensões de alguns tipos de cidade, 
em corte. De cima para baixo: Típica 
cidade inglesa, Cidade-jardim, Berlim, 
Cidade do futuro. Desenhos de P. 
Abercrombie. 
Fonte: CALABI, 1979, p. 287 – H. 

37 – Plano de Re-sistematização, 
desenho de T.H. Mawson, do novo 
boulevard e do museu.  
Fonte: CALABI, 1979, p. 287 – F. 

Segundo outros levantamentos e o próprio currículo33 

de Flávio de Carvalho, este freqüentou aulas do curso 

noturno na King Edward the Seventh School of Fine Arts, 

nesta mesma universidade, onde iniciou seus estudos no 

Departamento de Artes. Os dados sobre as aulas confirmam 

a possibilidade de o aluno poder assisti-las no período 

noturno, independentemente de matrícula em todo o curso, 

sem disciplinas pré-requisitadas, podendo participar de 

outros cursos independentemente, de acordo com os 

interesses do próprio aluno. Porém, não há nenhum registro 

confirmando a passagem de Flávio de Carvalho.  

Mesmo sem confirmações neste material 

pesquisado sobre a passagem de Flávio de Carvalho por 

este Departamento, seus relatos em currículo e 

depoimentos em palestras, além de outros textos 

publicados em jornais, tais informações constam 

regularmente. Desta forma, esta pesquisa procurou saber 

qual era o campo disciplinar oferecido por este 

departamento no período noturno, já que o curso de 

Engenharia Civil era período integral, manhã e tarde. 

De acordo com os Anais da Universidade 34 foi 

levantado o seguinte corpo disciplinar e seus respectivos 

docentes: Belas Artes (Prof. Richard George Hatton), Pintura 

(Ralph Bullock), Design Industrial, Design (Robert J. S. 

Bertram), Escultura (John M. W. Reid), Joalheria e 

Encadernação (Miss Louisa M. Dickson), Processos de 

Gravação e Estampa (A. Heslop), Trabalho em Metal (John S. 

Longstaff), Bordado e Encadernação (Miss Ellen Blagburn), 

Joalheria (J.P. Watt), Decoração de casas, Design de 

Arquitetura e Arquitetura (Frederick N. Weightman).  

A partir desses cursos foi verificada a probabilidade 

de Flávio de Carvalho ter realmente freqüentado as aulas de 

Arquitetura, ou mesmo de Decoração de casas e Design de 

Arquitetura. A sua atuação múltipla, ao chegar ao Brasil, 

atuando como pintor, escultor e outros meios, permite-nos 
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38 – Cartaz “Você tem uma casa de 
caça?” é um manifesto de Haddock 
em 1912, abprdava as mudanças das 
funções da casa. 
Fonte: CALABI, 1982, p. 
59.

39 – Diagrama de Unwin relativo a: 
possibilidade de reduzir a pressão 
da população ao centro de Londres; 
distribuição da população com um 
incremento muito rápido da 
distancia media do centro da cidade.  
Fonte: CALABI, 1979, p. 287 – L. 

ampliar muito este quadro disciplinar freqüentado por ele. 

Fato que reforça a possibilidade de sua freqüência neste 

departamento. 

Mesmo com a possibilidade de ampliar as possíveis 

disciplinas cursadas por Flávio de Carvalho no 

Departamento de Artes, o foco da pesquisa procura 

entender as suas questões em relação apenas à arquitetura 

e urbanismo. Portanto, a partir deste material e da leitura 

dos textos de Flávio de Carvalho, foi possível confirmar esta 

participação nos Departamento de Artes, principalmente ao 

analisar a aproximação de Flávio de Carvalho em assuntos 

sobre arquitetura e decoração que ele desenvolve tanto em 

seus textos como em suas atuações tão diversas ao longo 

de sua trajetória, ao retornar para o Brasil. 

Segundo os anais desta Universidade, o curso de 

Arquitetura tinha o estudo baseado nas exigências do Royal 

Institute of British Architects (RIBA). O curso abordava tanto 

o estudo das formas arquitetônicas como a história e o 

desenvolvimento da arquitetura. Os alunos que cursassem 

outras disciplinas ministradas pelo professor responsável, 

Mr. Weightman, poderiam desenvolver os exercícios sob 

sua supervisão e concluir o curso em apenas um ano.  

Para absorver melhor o contexto de sua formação e o 

ambiente urbano vivenciado por Flávio de Carvalho, além de, 

compreender os modelos de arquitetura ensinados neste 

curso da King Edward the Seventh School of Fine Arts, foi 

pertinente entender e levantar a arquitetura desenvolvida na 

Inglaterra entre 1918 e 1922. 

Segundo alguns teóricos, a arquitetura inglesa 

desenvolvida nas duas primeiras décadas do século XX, 

aproximadamente até 1923, tem a prática fortemente ligada 

aos modelos tradicionais, ao mesmo tempo em que há um 

interesse pelas novidades teóricas da arquitetura européia. 

Principalmente a partir de 1925, diversos arquitetos 

estrangeiros, em sua maioria alemã, têm a oportunidade de 
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35 Arts & Crafts foi um movimento 
iniciado na Inglaterra na segunda 
metade do século XIX e prosseguiu até 
o início do século XX. Foi um 
movimento em reação a industrialização, 
valorizando o artesanato tradicional, 
prezando a qualidade e não quantidade 
da produção. O principal representante 
deste movimento foi William Morris, que 
desenvolveu o conceito de que a arte 
deveria ser ao mesmo tempo bela e 
funcional. 
 

36 Cottages ingleses – refere-se a 
mansões do campo, isoladas e 
cercadas por vegetação, tipo chalés. 
Segundo WOLFF, 2001, p.43. 
 

37 Segundo estudo e levantamento de 
Silvia Ferreira Santos Wolff, em seu 
livro Jardim América: o primeiro bairro-
jardim de São Paulo e sua arquitetura, 
2001, p. 37. 
38 WOLFF, op. cit., p. 39. 
 

 
40 – Sala de visitas de uma 
residência de Letchworth, de C. 
Harrison Townsend, publicada em 
The Studio Year Book. 1908. 
Fonte: CALABI, 1982, p. 37. 

41 – Barry Parker – Quarto de uma 
residência em Letchworth. Publicada 
em The Studio Year Book, 1917. 
Fonte: CALABI, 1982, p. 38. 

 

trabalhar na Inglaterra, devido às hostilidades vividas por 

muitos, na Alemanha pós-guerra. Antes deste período, 

marcado pela atuação de estrangeiros, na arquitetura, a 

Inglaterra vivia um momento de arquitetura tradicional, 

mesmo com diversas discussões sobre a cidade e as 

transformações urbanas necessárias para os novos modos 

de vida, a partir das marcantes mudanças e das novas 

tecnologias e avanços científicos.  

Os principais arquitetos do período anterior a 

Primeira Guerra Mundial, apresentavam um vínculo muito 

estreito com o Arts & Crafts 35, como o próprio Howard ao 

desenvolver seu modelo urbano de Cidade-Jardim.  

Os arquitetos co-responsáveis pela construção das 

primeiras cidades-jardins, de Letchworth e Hampstead, 

Raymond Unwin e Barry Parker, apresentavam nestes 

primeiros anos do século XX diversos projetos de cottages 36 

e apartamentos para o subúrbio, para vilas industriais e 

subúrbios. Estes projetos para moradia apresentavam, em 

sua maioria, uma tipologia derivada dos movimentos 

românticos de valorização da arquitetura vernacular e rural 

inglesa e daquela produzida pelo movimento Arts & Crafts. 37 

Os problemas estruturais discutidos nos planos 

urbanos influenciam diretamente a arquitetura desenvolvida 

neste período, que, para suprir todas as implantações de 

subúrbios acaba dedicando-se com maior ênfase no 

desenvolvimento de projetos habitacionais, como os 

primeiros exemplos citados de Letchworth e Hampstead.  

A arquitetura desenvolvida para estes bairros 

aparecia como experiências arquitetônicas que procuravam 

articular uma arquitetura tradicional com processos 

construtivos simplificados e econômicos.  38 

Para a simplificação das construções e a economia 

de materiais, além do tipo de cottages isoladas, as casas 

também passam a ser freqüentemente agrupadas, 

conformando ruas de casas geminadas, duas a duas, ou até 
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39 WOLFF, op. cit., p. 43. 
 

40 As análises citadas são referentes 
a WOLFF (2001) e ZUCCONI, 
Guido. “Dalla fase eroica alla 
standardizzazione: primi esiti 
dell’architettura domestica. In. CALABI, 
1982, pp. 39-47.  
 

41 Esta regulamentação restringia e também 
ajudava a definir a arquitetura desenvolvida 
nas habitações inglesas deste período, além 
de fazer parte da história da habitação.  
 

 
42 – Vista do interior de uma 
quadra com uso interno, 1909. 
Fonte: CALABI, 1982, p. 65. 
 

 
43 – Projeto de A. Mitchell para 
uma Cottage em Great Baddow, 
1913. Fonte: CALABI, 1982, p. 58. 

mesmo a cada quatro, em edifícios de dois pavimentos ou 

térreos, mas buscava-se a aparência de uma casa isolada. 39 

Este processo de economia de matérias também 

acaba repercutindo na arquitetura na forma de 

sistematização racional dos espaços internos das casas, 

como é possível ver em diversas análises da arquitetura 

desenvolvida por Raymond Unwin. 40 

Ao longo da Primeira Guerra Mundial Unwin 

participou de uma comissão de estudos para a regularização 

das construções de habitações, intitulada Tudor Walters’ 

Report, 41 de 1917-1918. Segundo WOLFF (2001, p. 41) este 

foi o ato normativo britânico que passou a regular, desde a 

escolha de locais para construções até recomendações de 

materiais, passando por agenciamento, largura e orientação 

de ruas, ajardinamentos, tipos habitacionais, dimensão e 

orientação dos cômodos, regras de economia e mais todas 

as etapas concernentes à edificação de boas unidades 

habitacionais. 

A arquitetura desenvolvida, conhecida como 

arquitetura de subúrbio inglês, procurava estabelecer um 

diálogo entre tradição e modernidade. Como modernidade 

entendia-se a racionalização dos espaços internos da casa e 

o emprego de materiais atuais e de forma mais econômica. 

Já em relação à tradição, procurava-se solidificar a idéia do 

pitoresco, da forte relação com a natureza a partir dos 

diversos jardins e das formas utilizadas para a composição 

desta idéia de paisagem.  

O diálogo com a tradição também incluía as diversas 

referências a estilos arquitetônicos históricos, como o 

renascimento inglês, os padrões clássicos, o romântico, 

além de outros modelos, como apresentado no estudo de 

WOLFF (2001, p. 45): 

A arquitetura doméstica inglesa expressou-se ora 
com a dignidade dos padrões clássicos em 
casas de tradição do renascimento inglês, ou do 
estilo neogeorgiano, de composições sóbrias e 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
48 

 
44 – Rua de um subúrbio inglês, 
composta por cottages isoladas e 
agrupadas.  
Fonte: CALABI, 1982, p. 68. 

 
45 – Cottage isolada de deste 
subúrbio inglês, com os tijolos 
aparentes, simetria marcada pela 
entrada principal..  
Fonte: CALABI, 1982, p. 68. 

 
46 – Fachada de uma pequena casa 
de campo ao estilo “voyseano” de 
E. Theakston. 
Fonte: CALABI, 1982, p. 53. 
 

42 Lethaby publicou em 1892 seu 
primeiro livro Achitecture, Mysticism and 
Myth (Arquitetura, misticismo e mito). 
Segundo FRAMPTON (1997), ele 
demonstrava como a arquitetura do 
passado sempre se inspirara 
universalmente em paradigmas cósmicos 
e religiosos. Tentou incorporar esse 
simbolismo a sua obra, mas seu 
argumento geral parece ter tido impacto 
no trabalho de seu colega, E.S.Prior, 
cuja famosa casa de “planta de 
borboleta” (...) apresentava alguns 
traços decididamente simbólicos. 
 

simétricas ou do tradicional, mas de volumes 
mais irregulares, Queen Anne; ora com o tom 
pitoresco, assimétrico, dos modelos 
vernaculares, ou ainda da arquitetura medieval.  

As principais características deste processo de 

desenvolvimento de uma linguagem da arquitetura inglesa 

que procurava representar uma tradição foi uma larga 

utilização de elementos formais destes estilos históricos na 

composição dos projetos. Entre os principais elementos 

formais característicos, estão:  

(...) os grandes sash windows, janelas com 
vidraças recortadas em pequenos quadrados; 
pilares e colunas; elementos decorativos sóbrios, 
e a ênfase no acesso principal centralizado em 
uma composição de planta e fachadas simétricas.  
(WOLFF, 2001, p. 46.) 

Estes diversos elementos compositivos da 

arquitetura inglesa eram empregados nos modelos dos 

cottages ingleses, que passaram a integrar essas referências 

para o desenvolvimento das residências suburbanas, e nos 

bangalôs, resultado das apropriações culturais do império 

britânico. Desta forma, a arquitetura doméstica inglesa 

passa a ter feições próprias, com os mesmos elementos 

históricos recorrentes. 

O arquiteto Ashbee, como a maioria dos arquitetos 

ingleses, apoiava suas concepções arquitetônicas nas 

questões colocadas pela Cidade-Jardim de Howard, como a 

descentralização urbana, e ao movimento Arts and Crafts. 

Através de Ashbee, podemos compreender a influência que 

as idéias de Howard continuavam exercendo nas 

concepções urbanas e mesmo arquitetônicas, ao longo do 

século XX, na Inglaterra, nas construções destes subúrbios 

ingleses.  

Outro arquiteto inglês de grande atuação, além de 

Barry Parker e Raymond Unwin no inicio do século XX, foi 

Lethaby 42, também vinculado ao movimento Arts and Crafts. 

Segundo FRAMPTON (1997), Lethaby, último de uma longa 

linhagem de socialistas “neogóticos”, passou a defender no 
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43 Deutsche Werkbund foi a mais 
importante organização cultural antes da 
Primeira Guerra Mundial, uma 
Associação Alemã de Artesãos, fundada 
em 1907. Segundo BENÉVOLO (2004, 
p. 374) o objetivo da Werkbund é 
enobrecer o trabalho artesanal, 
coligando-o com a arte e a indústria. A 
associação deseja fazer uma escolha do 
melhor da arte, da indústria, do 
artesanato e das forças ativas manuais; 
deseja reunir os esforços e as 
tendências para o trabalho de qualidade 
existente no mundo do trabalho; forma 
o ponto de reunião de todos aqueles 
que são capazes e estão desejosos de 
produzir um trabalho de qualidade. A 
Werkbund parte das associações inglesas 
do Arts & Crafts, mas utiliza-se das 
formas de produção industrial. Entre 
1907 e 1914 algumas questões 
amadurecem e influenciam uma geração 
de arquitetos alemães: Gropuis, Mies 
van der Rohe, Taut, Van de Velde e 
Peter Behrens 
 
 

 
47 – Perspectiva de uma pequena 
casa de campo ao estilo “voyseano” 
de E. Theakston. Preocupação com o 
entorno ajardinado. 
Fonte: CALABI, 1982, p. 53. 
 

 

48 – Cottages agrupadas em 
Chepstown, 1915-1917. 
Fonte: CALABI, 1982, p. 81. 
 

início do século XX o funcionalismo puro. Assim, passa a 

indicar o movimento alemão da Deutsche Werkbund 43 

como uma postura coerente para o futuro. Mesmo assim, a 

grande maioria de suas casas ainda refletia o historicismo 

inglês.  

A maioria dos arquitetos ingleses deste período 

recorria frequentemente a estilos passadistas como: 

Georgiano, Paladiano, Eduardino, Renascentista, 

Classicismo e Barroco. Gerando os diversos neos na 

arquitetura, como FRAMPTON (1997, pp. 50-51) descreve: 

Quando as primeiras tormentas provocadas pela 
guerra de 1914 assolaram a Europa, a idade de 
ouro das casas de campo ideais inglesas, (...) 
realizada em seu maior exotismo (...) encerrou-
se definitivamente. Na verdade, essa era 
terminara antes, numa torrente de grandes casas 
neogeorgianas, construídas (...) para aqueles 
ricos estetas que, após a guerra dos bôeres, 
trocaram suas espadas por ações de minas de 
ouro. Independentemente desse triunfo do 
neopaladianismo no gosto eduardino (...) é 
improvável que as formas e os ideais do 
movimento Arts and Crafts inglês tivesse 
sobrevivido ao trauma sociocultural da primeira 
grande guerra industrializada em grande escala. 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, 

inicia-se na cultura da Inglaterra uma ruptura definitiva com 

o movimento Arts & Crafts. Porém, as mudanças na 

arquitetura só aparecem por volta de 1925, com a polêmica 

construção de uma vila como um bloco quadrado, sem 

ornamentação, toda em alvenaria, do arquiteto Behrens.  

Mesmo com esse polêmico projeto desenvolvido em 

1925, as primeiras discussões sobre uma mudança na 

arquitetura inglesa e o desenvolvimento de um repertório 

moderno iniciam-se com as atuações dos arquitetos 

estrangeiros a partir de 1923, com a publicação de um texto 

e esboços desenhados por Mendelsohn.   

Deste contexto inglês da formação de Flávio de 

Carvalho, entre 1914 e 1922, destacam-se as discussões 

sobre o planejamento urbano e o crescimento das cidades 
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49 – Cottage de uma vila em 1923, 
Inglaterra.  
Fonte: CALABI, 1982, p. 104 

 
50 - Cottages agrupadas em Roe 
Green, 1917-1918, arquiteto F. Baines. 
Fonte: CALABI, 1982, p. 81. 
 
  

diante das novas condições da vida com o desenvolvimento 

industrial. Em relação à arquitetura desenvolvida neste 

período, e na formação como arquiteto, havia também uma 

preocupação com o crescimento da cidade, assumindo 

praticamente uma rica discussão sobre as habitações e o 

princípio da casa mínima, assim como também inicia uma 

série de leis que institucionalizavam diversas questões 

sobre higiene e as condições mínimas para uma habitação 

decente.  

Interessante observar que estas questões sobre a 

cidade e a casa também estão presentes nos textos e nos 

projetos desenvolvidos por Flávio de Carvalho ao retornar ao 

Brasil, em 1922. Principalmente a partir de 1926, quando 

Flávio de Carvalho passa trabalhar em seu próprio ateliê, não 

mais em construtoras ou escritórios de terceiros, em que 

ficava restrita a atuação como engenheiro calculista de 

estruturas. Outro ponto comum ao período vivenciado na 

Inglaterra é a questão da relação com a máquina e os novos 

modos de vida gerados por ela no raciocínio da arquitetura e 

da cidade. 

 
 
 

1.3_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flávio de Carvalho: o contexto 
de seu retorno ao brasil

 

Cada vez mais a elite paulistana, em 
consonância com um procedimento comum a 
todo continente americano, viajava para a 
Europa, onde estudava, passava temporadas e 
de onde trazia informações. Na bagagem 
traziam-se roupas, produtos alimentícios, revistas 
de moda e etiqueta e catálogos comerciais. Dos 
vapores europeus aportavam também 
profissionais variados, professores para seus 
filhos, governantas para suas casas, que eram 
construídas por arquitetos estrangeiros ou 
formados no exterior. Toda essa variedade de 
informações e referências passava por processos 
de adaptação às tradições e a cultura local, 
sendo incorporadas, transformadas ou mesmo 
rejeitadas. (WOLFF, 2000) 
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51- Vale do Anhangabaú em 1923. 
Fonte: SEVCENKO, 2000, p. 79 
 
 
 
 
 
44 Segundo livro de SEGAWA, 2000, 
p. 15. 
 
 
 

52 – São Paulo em 1913: Vista do 
Viaduto do Chá e do Teatro 
Municipal. 
Fonte: AMARAL, 1998, p.67 
 
 
 

 
53 – São Paulo 1913: esquina da 
Rua 15 de novembro e Rua Direita, 
com o Largo da Sé 
Fonte: AMARAL, 1998, p.68 
 
 
 
 
 

 

 

Ao retornar para o Brasil, em julho de 1922, Flávio de 

Carvalho depara-se com um quadro muito diverso de 

quando partira, aos seus onze anos de idade. Neste 

momento, São Paulo estava em processo de profundas 

modificações, tanto em sua estrutura como em sua 

dinâmica.  

São Paulo agora estava em processo de 

metropolização. Era uma cidade já com mais de meio milhão 

de habitantes 44, que estava sofrendo diversas reformas 

urbanas e de saneamento, além de um crescimento 

imobiliário acelerado. O capital acumulado do café permitia 

o investimento imobiliário na capital paulista, que era 

interessante para os investidores devido ao 

desenvolvimento das fábricas que estavam crescendo na 

cidade gerando um inchaço populacional.   

A intensa presença de imigrantes de diversos países, 

principalmente europeus, modifica também algumas 

características da velha cidade feita de taipa do colonial 

português. As casas agora apresentavam estilos diversos, 

mistos, geralmente característicos de seus habitantes, que 

representavam em seus ornamentos a sua cultura, que 

traziam consigo, ou mesmo a cultura dos mestres de obra, 

que em sua maioria eram italianos.  

Os vultosos recursos acumulados pelos negócios 
relacionados ao café foram se desdobrando 
rapidamente em variados outros investimentos 
comerciais, industriais, financeiros e na atividade 
que se revelou a mais lucrativa numa cidade em 
crescimento explosivo, a especulação 
imobiliária. (SEVCENKO, 2000, p. 78)  

Este crescimento vertiginoso, sem muitos 

parâmetros e sem nenhum planejamento anterior é assim 

apresentado por SEVCENKO (1992 pp. 113-114): 

A artificialidade repentina e sem raízes da 
riqueza cafeeira, gerando uma metrópole 
complexa da noite para o dia, lançou as 
imaginações num vazio, em cujo âmago 
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54 - Os jardins do Parque 
Anhangabaú, projeto de Bouvard, 
com o Teatro Municipal ao fundo 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 City of San Paulo Improvements and 
Freehold Land Co., Ltd., holding 
internacional organizada em Londres 
com um corpo de catorze diretores, 
onde se incluíam Bouvard, Cincinato 
Braga, Campos Sales e Lord Balour. 
(SEGAWA, 2000, p. 111) 

 

46 Empresa de capital misto canadense 
– anglo – americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspectos fragmentados das organizações 
metropolitanas européias e americanas atuavam 
como catalisadores de uma vontade de ser, 
diante da qual as condições locais seriam 
sentidas antes como embaraços do que como a 
base e o fim de um empreendimento coletivo. 

O limiar entre o aprendizado que se poderia 
assimilar das soluções urbanísticas adotadas nos 
países europeus e nos Estados Unidos, com 
vistas tanto ao embelezamento da cidade quanto 
à melhoria das condições de vida da população, 
e a simples adoção de modelos sacralizados 
pelo prestígio discriminante das origens, era tão 
estreito quanto o que separa a visão da 
observação, a sensação da sensibilidade; sendo 
por outro lado tão amplo como a distância que 
mantém para sempre à parte o numinoso e o 
contingente. Como as condições climáticas e 
populacionais em São Paulo eram peculiares e 
indefinidas, quanto tênue era o seu passado, a 
aplicação sobre ela de quaisquer padrões 
suficientemente abstratos e discrepantes, por 
mais inconsistentes que fossem na composição 
das suas partes, garantiria o duplo efeito 
desejado da singularidade distintiva no âmbito 
das perspectivas internas à cidade e da filiação 
com diferentes moldes internacionais ilustres.  

 Esta produção estrangeira e sem origem que 

Sevcenko descreve, era promovido aos estrangeiros dentro 

da Diretoria de Obras Municipais, como podemos citar a 

atuação e propostas do engenheiro francês Bouvard, os 

empreendimentos imobiliários da Companhia City 45 e o 

monopólio sobre o fornecimento de gás, eletricidade, 

transportes urbanos, telefones e mais tarde de água obtido 

pela Light and Power  46.  

A partir destas duas empresas estrangeiras havia um 

controle do desenvolvimento da cidade de acordo com os 

seus interesses. Visavam mais obter lucros com 

empreendimentos que rendessem para a classe mais 

abastada, enquanto que os operários ficavam habitando em 

cortiços ou em outros ambientes sem nenhuma condição 

de salubridade. 

Essas empresas favoreciam o intercâmbio entre 

diversos engenheiros, arquitetos e outros serviços técnicos 

entre Europa, Estados Unidos e Brasil. Personalidades 
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47 O arquiteto e urbanista inglês Barry 
Parker e Raymond Unwin foram os 
responsáveis pela realização da primeira 
cidade-jardim executada no mundo, 
Letchworth, em 1902, baseada nas 
teorias de Ebenezer Howard, conhecido 
por fundar o movimento das cidades-
jardins na Inglaterra. (SEGAWA, 2000, 
p. 111)  
 
 
 
 

55- Rua do Paredão dos Piques em 
1862, atual Largo da Memória de 
Victor Dubugras. 
Fonte: SEVCENKO, 2000, p. 82. 
 
 
 
 
 

56- Rua Direita.   
Fonte: SEVCENKO, 2000, p. 83. 
 
 
 
 

importantes, como o inglês Barry Parker 47, os franceses 

Bouvard e Cochet, e o arquiteto franco-argentino Victor 

Dubugras atuaram em diversos projetos urbanos e 

arquitetônicos de destaque em São Paulo. A partir destes 

fatos, SEVCENKO (1992 pp. 115) relata novamente com 

precisão: 

Enquanto o inglês Barry Parker metamorfoseava 
o Parque da Avenida, os franceses Bouvard e 
Cochet redesenhavam a orla da colina central da 
cidade, apagando os últimos traços originais ao 
redor do santuário onde os jesuítas haviam 
celebrado a sua fundação, transformando as 
vertentes do Anhangabaú e os pântanos do Tietê 
num panorama cenográfico dos mais elegantes, 
com toques finos de décor europeu ponteados 
de palmeiras e vastos tapetes gramados 
recortados de trilhas, passeios e canteiros. O 
lance final dessa reforma da paisagem foi 
estabelecido pelo arquiteto franco-argentino 
Victor Dubugras, ligado ao grupo de urbanistas 
encabeçados pela sumidade internacional, o 
arquiteto Bouvard. Ele foi encarregado de 
desmatar, desarborizar, ajardinar e redecorar o 
Largo da Memória e seu tradicional obelisco, na 
embocadura do Vale do Anhangabaú.  

Sevcenko ainda apresenta diversos relatos sobre a 

impressão de pessoas da cidade ou mesmo viajantes que 

ficavam admirados pela semelhança da cidade de São Paulo 

com as principais cidades européias, como Londres, Paris, 

Verona. O que ressalta a falta de identidade e de 

originalidade em relação à própria cultura, ou seja, ainda 

demonstrava a perspectiva de que para ser uma metrópole 

atual teria que copiar as cidades européias, apenas 

copiando alheatoriamente exemplos já solidificados e até 

mesmo ultrapassados das discussões européias.   

A cidade já havia sofrido uma de suas principais 

descaracterizações por uma reforma urbana, na prefeitura 

do conselheiro Antônio Prado, baseada no sofisticado plano 

do Barão de Haussmann para Paris, no Segundo Império 

francês, executado em São Paulo pelos engenheiros-

arquitetos Bouvard e Cochet. Deste modo se seguiu as 

principais características desta reforma: 
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57- Estação da Luz.  
Fonte: SEVCENKO, 2000, p. 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 - Teatro Municipal de São Paulo.  
Fonte: LEMOS, 1993, p. 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 Citação colocada via SEVCENKO, 
1992, p. 119. 
 
 
 
 
 
 
 

Praticamente tudo que restara da antiga aldeia 
colonial foi posto abaixo, e o conjunto da 
fisionomia da cidade foi reformado para se 
transformar numa metrópole moderna de 
recorte europeu. As duas colinas básicas da área 
central da cidade, antes separadas por declives 
íngremes, pântanos e o riacho Anhangabaú, 
foram unidas por dois viadutos em arcos de 
ferro, amplos e solenes, integralmente 
importados da Alemanha. O riacho Anhangabaú 
foi canalizado e sobre ele construído um 
elegantíssimo parque ajardinado. (SEVCENKO, 
2000 p. 79)  

A arquitetura da cidade apresentava características 

diversas destes diferentes estilos e modelos históricos 

europeus, sem apresentar harmonia ou uma idéia de 

conjunto arquitetônico da cidade. Não havia um gosto 

comum ou mesmo uma identidade do país, determinada 

pela sua cultura, história e clima. A cidade apresentava uma 

identidade mista, feita de retalhos das mais diversas 

culturas, portando-se como uma mera coleção de cópias 

diversas. Assim era visto o seu aspecto arquitetônico: 

Havia desde a pureza de uma frontaria fria à 
normanda, dos arabescos sinuosos e ilógicos da 
arte-nova, até ao risonho cottage inglês, do 
pontiagudo dos chalés da neve aos alpendrados 
espanhóis, às cúpulas e minaretes orientais, às 
varandas cobertas do norte, às vilas graciosas da 
Itália às galerias do Renascimento, ao exagero 
do Barroco ou do plateresco, ao rústico suíço, 
até à horrível simetria esburacada do estilo 
pombalino, pesado e bruto. (Bruno, in 
SEVCENKO, 1992 p. 118)  

Outros, como Monteiro Lobato e Alcântara Machado, 

até mesmo se referiam às características de São Paulo 

como uma cidade com arzinho de exposição internacional, 

ou mesmo dizendo que o bonito é sempre importado, daí o 

desastre estético-urbano. 48   

Mesmo os europeus, como Barry Parker, que 

atuaram na arquitetura e no urbanismo de São Paulo não 

apresentavam preocupações em desenvolver algo que 

dialogasse com as características naturais, sociais e 

geográficas propriamente brasileiras. Ao contrário, 
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49 O escritório de Ramos de Azevedo 
com sócios a partir de 1907 era 
também chamado “Escritório Técnico 
F.P.Ramos de Azevedo” e tinha como 
sócios Ricardo Severo da Fonseca e 
Arnaldo Dumont Villares. Posteriormente, 
com a inauguração do Teatro Municipal, 
Domiziano Rossi, arquiteto responsável 
pelo projeto do Teatro, passa a integrar 
o escritório de Ramos de Azevedo 
também como sócio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aplicavam modelos que já haviam desenvolvido 

anteriormente em suas experiências na Europa, alguns ainda 

com um tempo de defasagem. Esta importação de idéias, 

ou cópias, de projetos já com valores solidificados na 

Europa era recorrente principalmente na arquitetura de 

edifícios de grande porte, como podemos ver: 

Uma série de grandes prédios públicos foi 
edificada como marcos cívicos de referência, 
dentre eles o Museu Histórico do Ipiranga, de 
arquitetura neoclássica francesa, a Estação da 
Luz, baseada no modelo da estação londrina de 
Paddington e importada inteira da Inglaterra, e o 
imponente Teatro Municipal, de inspiração neo-
renascentista italiana. (SEVCENKO, 2000, p. 80)  

Um dos principais escritórios de construção, senão 

o mais importante, era o escritório “Ramos de Azevedo e 

Cia” 49 que era responsável pelas principais obras de grande 

porte na cidade de São Paulo. Entre estes projetos está o 

Teatro Municipal (1903 - 1911), cuja descrição de Ricardo 

Severo sobre a arquitetura desenvolvida por Cláudio Rossi, 

dizia:  

A arquitetura exterior do edifício é composta no 
estilo renascentista barroco, ao qual os artistas 
italianos chamam de seicento. É o estilo clássico, 
com tipos e módulos da renascença greco-
romana, mais varada, porém, na apropriação e 
ornamentação desses tipos e com maior 
liberdade imaginativa no emprego da linha 
curva, nos motivos e detalhes ornamentais. 

Desta arte, o compositor imprime à sua obra um 
caráter pessoal, expandindo a sua imaginação 
para fora dos rigorosos compêndios vitruvianos. 
Era de se esperar que este estilo tomasse desde 
o século XVII um grande incremento, prestando-
se pelo seu aspecto de imponente nobreza e 
pela sua pomposa ornamentação à arquitetura 
monumental dos tempos modernos. A liberdade 
de composição garantiu-lhe este sucesso.   

Foi judiciosamente escolhida a arquitetura do 
Teatro Municipal; e o artista que delineou as 
suas quatro fachadas respeitou devotamente a 
hierática sobriedade dos moldes primitivos da 
renascença, e deu a nota perfeita do novo estilo 
na proporção e disposição do todo, e na 
confecção dos detalhes arquitetônicos, sem o 
mínimo exagero. (in LEMOS, 1993) 
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59- Propaganda do Jardim Europa 
em 1928.  
SEGAWA, 2000, p.118. 
 
 
 
 
 

 
60 - Folheto de venda de imóvel de 
propriedade da City, um dos mais bem 
sucedidos veículos da empresa para 
vendas. 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 105. 
 
 
 
 
 
 

O sucesso e a importância deste edifício na cidade 

reforçam o desenvolvimento desta arquitetura eclética, 

baseada em estilos históricos europeus, desenvolvida em 

São Paulo até o final da década de 1920. Mesmo com o 

questionamento e uma série de críticas apresentadas por 

arquitetos modernistas, como Flávio de Carvalho, Gregori 

Warchavchik e Rino Levi, além de intelectuais como Mário 

de Andrade. 

Inclusive, este sucesso da obra construída por 

Ramos de Azevedo, mas elaborada pelo arquiteto italiano 

Cláudio Rossi e desenvolvida por outro arquiteto também 

italiano Domiziano Rossi, faz com que Domiziano Rossi faça 

parte dos sócios de Ramos de Azevedo em seu escritório e 

fique responsável pela elaboração da arquitetura de todos 

os projetos do escritório, exceto pequenas residências. 

Este projeto para o Teatro Municipal também marca 

uma série de obras que procuravam modificar as 

características arquitetônicas da cidade, conhecida por suas 

construções de taipa, e agora, estava toda refeita em tijolo 

com a presença e ajuda dos imigrantes. A imprensa elogia 

Ramos de Azevedo, inclusive comparando o projeto com a 

Ópera de Paris. Para a população era normal e importante 

que estes projetos remetessem a características da Europa 

para São Paulo, um ideal de civilização e de 

desenvolvimento cultural, assim como a atuação destes 

europeus nas construções e renovações da cidade. 

A urbanização das áreas periféricas já havia tido início 

com as construções no Pacaembu, Lapa, Higienópolis e na 

Avenida Paulista, iniciadas na década de 1910. Mas torna-se 

um processo mais presente na cidade e nos investimentos 

ao longo da década de 1920, quando se inicia o processo de 

urbanização, com bairros residenciais, nas áreas periféricas 

ao centro urbano mais efetivamente, favorecendo a venda 

de lotes nessas regiões de grande atuação da Cia. City e a 

venda de carros, para o acesso destes futuros moradores ao 
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50 Segundo WOLFF (2001, p. 23) o 
conceito de cidade-jardim consagrou-se 
associado a uma terminologia que 
transita pelos termos cidade-jardim e 
subúrbio-jardim de maneira nem sempre 
precisa. A rigor, refere-se a núcleos 
urbanos que buscam viver independentes 
de outras cidades e que surgiram 
dentro de uma perspectiva de 
planejamento com finalidades sociais 
amplas e um espírito que buscava 
reunir cidade e campo num todo 
orgânico. Almejava-se uma harmonia 
inexistente na congestionada e 
ameaçadora cidade industrial. Subúrbios-
jardins caracterizam-se mais como 
extensões, conectadas com o tecido 
urbano ou não, mas viabilizadas pela 
sua relação de dependência com uma 
cidade preexistente. 
 

 
61 - Propaganda da Cia. City.  
Fonte: SEGAWA, 2000, p.114 
 
 

62 - Casa de concepção clássica 
simétrica, início do Jardim América. 
Projetada por George Saville Dodd, 
arquiteto da Cia.City.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 192. 
 
 

centro da cidade, local de trabalho.  Estes loteamentos 

procuravam atingir o mercado de médio e alto poder 

aquisitivo.   

Na década de 1920, o que ganha destaque dentre 

estes projetos e loteamentos urbanos é a construção e a 

ocupação do Jardim América, iniciada já no final da década 

anterior, projeto realizado pelo arquiteto e urbanista inglês 

Barry Parker, com colaboração do arquiteto russo Samuel 

Roder.  Este projeto foi uma adaptação dos conceitos de 

cidade-jardim 50, de Howard, para uma situação real. O 

bairro era um loteamento da Cia. City, voltada para a classe 

mais alta da sociedade, a partir da definição de um padrão 

de urbanização diferenciado para exclusividade desta elite 

paulistana. Este projeto destaca ainda mais a importância da 

Cia. City na cidade de São Paulo por ser a responsável pela 

primeira implementação do padrão urbanístico da cidade-

jardim no Brasil. 

(...) Seu traçado para o Jardim América, “o 
primeiro bairro moderno de São Paulo”, “o bairro 
modelo”, apresenta uma movimentação versátil 
e envolvente no plano de conjunto, graciosa na 
disposição das praças e amenidades, compondo 
um desenho intrincado e surpreendente nos 
arruamentos, que fugia da rotina quadriculada 
restritiva predominantemente até então na 
cidade, instaurando um novo padrão de 
equilíbrio entre funcionalidade, bem-estar, 
espacialidade e fluência. Apesar de lhe “faltar 
totalmente a inspiração local”, na expressão do 
cronista-viajante Ernesto Bertarelli, dada a sua 
condição de modelo importado e adaptado, o 
bairro do Jardim América, com sua dinâmica 
inovadora e ótima resolução urbanística, 
transformou e deu conotações técnicas 
inusitadas às noções que se tinha de 
desenvolvimento urbano. Já a arquitetura 
introduzida pela Cia. City em alguns lotes a título 
de modelos de residências era bem menos 
expressiva, na sua vaga inspiração nos bangalôs 
típicos dos administradores ingleses em terras 
coloniais. Se não era, porém, grande arquitetura, 
era pelo menos bastante sugestiva do que 
passava pela mente dos planejadores do ”bairro 
moderno”. (SEVCENKO, 1992 pp. 126-127) 

A partir desta colocação de Sevcenko, podemos 
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63 - Projeto de Parker e Unwin 
para o Jardim América, intitulada 
Garden City. Mas este projeto 
sofreu algumas alterações para a 
sua implantação. Notam-se os 
desenhos de jardins coletivos no 
interior das quadras. 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 130. 
 

 
64 - Projeto implantado no 
loteamento do Jardim América com 
as devidas alterações. Os jardins no 
interior das quadras foram 
mantidos, fazendo com que a maioria 
das residências tivesse duas 
fachadas. 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 Reproduzido por SEGAWA, 2000, p. 
128. 
 
 

52 Neste período ainda não havia a lei 
do inquilinato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entender que mesmo com certa qualidade na produção de 

projetos urbanos, mesmo que um modelo puramente 

importado e adaptado, a arquitetura continuava sendo uma 

implantação de um projeto copiado de qualquer país 

europeu. Ou seja, a arquitetura não era adaptada ao meio 

aqui em São Paulo, e ainda havia uma valorização da cópia 

do modo de vida e dos costumes europeus, principalmente 

pela parte mais abastada da população.  

Este processo de ocupação de bairros residenciais 

periféricos estende-se por outros locais da cidade que 

procuravam forjar uma identidade com os projetos da City. 

Daí pode-se compreender como foi marcante a atuação 

desta empresa para caracterizar a cidade e sua arquitetura, 

também repetidamente forjada.  

Esta série de construções de loteamentos para a 

elite paulistana e a diminuição do ritmo das construções no 

centro da cidade para casas de aluguel geram muitas 

dificuldades para a classe operária, que sofria com os 

aluguéis altíssimos na cidade e acabavam morando em 

cortiços, com péssimas condições de higiene e salubridade. 

Assim, foi relatado no Estado de São Paulo 51: 

Em São Paulo de há muito tempo que não há 
casas para alugar. Não se constrói mais. Os 
proprietários, que alguns anos antes estavam 
numa verdadeira febre de construção, 
empregando principalmente em casas para 
aluguel os seus capitais, com o encarecimento 
dos materiais e por outras razões, que nos 
escusamos de enumerar aqui, guardam agora 
cuidadosamente o seu dinheiro e, quando 
abrem as suas bolsas, é para empregá-lo em 
coisas mais rendosas. Como a população 
aumenta, o resultado é que vai se tornando mais 
difícil alugar-se uma casa e os proprietários se 
vão tornando cada vez mais exigentes. 52 

Fica clara, então, como a atuação da Cia. City 

interferia no desenvolvimento da cidade de São Paulo, 

inclusive influenciando na crise da habitação na área central 

para a população mais simples e menos abastada. Ninguém 

poderia prever como se daria a situação da cidade diante de 
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53 Segundo citado por SEVCENKO, 
1992 p. 129, o artigo de P. intitulado 
“Uma rua de cortiços”, OESP, 
5/2/1921. Assim Sevcenko reproduz: 
“Oh! Os cortiços! Já viu o leitor um 
cortiço, ou pelo menos já calculou o 
que seja isso? Um corredor ao ar 
livre, para onde dão dez ou quinze 
portas de cada lado. A cada porta 
corresponde uma habitação: nada mais 
que um cômodo, por muito favor 
dois,onde se aboletam, sabe Deus 
como, pais e filhos. A cozinha é 
apenas o fogareiro que se vê à 
porta... Foi nos cortiços que a 
epidemia de 1918 mais fez vítimas, 
sobretudo nos primeiros dias, quando 
ainda não havia hospitais em número 
suficiente. Ora, depois da gripe, era de 
se esperar que as nossas autoridades 
não perdessem de vista os cortiços, e, 
ou tratasse de acabar com eles ou 
exigissem de seus proprietários uma 
higiene rigorosa, rigorosamente 
fiscalizada. Entretanto nada ou quase 
nada foi feito nesse sentido e os 
cortiços continuaram a aumentar de 
número, pomposamente denominados de 
“vilas”, e dando rendimentos fabulosos 
aos proprietários.” 
 
54 WOLFF, 2001, p. 149. 
 

 
65 - Imagem aérea do Jardim 
América em 1920 mostrando a 
implantação do projeto de Barry 
Parker. 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 140. 
 
 

tal situação caótica. 

Não era só uma questão do que daria, mas do 
que já estava se dando. Se uma parte dessa 
realidade eram as pensões e cômodos, a outra, 
mais tétrica, eram os cortiços 53 e os “porões 
habitados”. 

 A Cia. City também influenciou a solidificação de 

certos valores nas construções arquitetônicas, processo já 

apresentado em relação as suas diretrizes urbanas. Assim, a 

arquitetura desenvolvida no final da década de 1910 até, 

principalmente, o final da década de 1920, organizou-se 

segundo os hábitos de moradia burguesa urbana que 

vinham consolidando-se desde as ultimas décadas do século 

XIX. 54 De acordo com os estudos realizados pela 

pesquisadora Sílvia Wolff (2001), os padrões residenciais 

faziam parte das tradições culturais de moradia burguesa 

brasileira que determinavam os programas de usos e a 

organização dos espaços internos.  

 A partir do levantamento das casas que foram 

construídas no Jardim América, ao longo de trinta anos, é 

possível traçar um diagnóstico do desenvolvimento da 

arquitetura em São Paulo. Para tanto, foi utilizado como 

principal referência este bairro por abrigar projetos que 

poderiam ser classificados como: ecléticos, neocoloniais e 

até mesmo modernistas, mais posteriormente, com os 

projetos de Warchavchik. Assim, é possível compreender o 

panorama da arquitetura de São Paulo através das 

construções realizadas no processo de ocupação deste 

bairro. 

 Os primeiros projetos deste bairro foram construídos 

com iniciativa da própria City, apresentando projetos de 

arquitetos que trabalhavam na empresa. Com a chegada de 

Barry Parker, em 1919, e seus nove projetos residenciais 

para o bairro, a evolução da ocupação do Jardim América 

cresceu rapidamente, mesmo levando trinta anos para ser 

totalmente ocupada.  
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66 - Publicidade a respeito dos 
novos lotes no interior das quadras 
obtidos através do parcelamento 
dos jardins semipúblicos erradicados.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 144. 
 

55 “O espírito que presidia às primeiras 
casas térreas do Jardim América era o 
de uma arquitetura que vinha 
popularizando-se nos Estados Unidos a 
partir de uma adaptação cultural que as 
colônias britânicas processaram na Índia 
desde o século XVII – o bangalô ou 
bungalow – na origem, um tipo de 
casa simples e regular, cercada por 
varandas que sombreavam as paredes. 
Os bangalôs tiveram seu 
desenvolvimento e difusão ligados ao 
dos subúrbios. Consagraram-se nos 
subúrbios residenciais e como casas de 
lazer nas estâncias turísticas e 
balneárias internacionais. “ (WOLFF, 
2001, p. 188) 
 

56 De acordo com o levantamento da 
pesquisadora Sílvia Wolff, publicado em 
2001. 
 

57 Segundo WOLFF, 2001, p. 155. 
 

67- Bangalô térreo – projeto de 
Barry Parker. 
Fonte: WOLFF, 2001, p.179 . 
 

Com exceção dessas casas construídas pela City, 
a arquitetura implantada no Jardim América 
desde sua origem não parece diferenciar-se 
essencialmente daquela das residências de 
mesmo padrão construídas em outros bairros de 
São Paulo em que a implantação das edificações 
também era regida por recuos dos alinhamentos 
dos terrenos e cujas características já vinham 
conformando-se desde o final do século XIX” 
(WOLFF, 2001, p. 152) 

Assim, percebe-se que o padrão das casas da City 

era mais simplificado, expressando um abandono gradual da 

ornamentação do ecletismo do século XIX, com a influência 

da construção de bangalôs 55 e sobrados ingleses, 

incorporados no conjunto pelos projetos de Parker. Havia 

também, por influência da arquitetura burguesa do século 

anterior, a forte presença da construção de palacetes.     

Este padrão segue por todo o bairro até 1930, como 

apenas exceções, quando as novas construções começam a 

fazer parte de um momento ligado ao despojamento 

ornamental e a racionalização das técnicas 56. Este momento 

segue algumas questões urbanísticas de racionalização da 

expansão da cidade com o Plano de Avenidas de Prestes 

Maia, além dos questionamentos presentes dos arquitetos 

modernistas. É importante lembrar que Le Corbusier havia 

visitado São Paulo em novembro de 1929, o que reforça a 

atuação destes arquitetos modernistas, agora com certo 

respaldo em suas palestras na cidade no Instituto de 

Engenharia, sobre “A revolução arquitetural contemporânea” 

e “A revolução arquitetural contemporânea traz a solução da 

urbanização das grandes cidades modernas”.  

Em 1930, a cidade de São Paulo passa a ter um 

milhão de habitantes, 57 o que muda o processo de 

ocupação e a forma de se pensar a cidade, agora 

propriamente uma metrópole. Uma cidade, que até 1929, 

abrigava cerca de 50 edifícios, passa a erguê-los em um 

ritmo muito mais acelerado. Segundo SOMEKH (1997) em 

1930 a cidade passa a abrigar dez vezes mais edifícios 
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68 - Bangalô do Jardim América, 
projetado em 1923. Pode-se notar a 
adaptação feita para a garagem no 
fundo da casa.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 204. 
 

69- Exemplar do neocolonial 
projetado por Ricardo Severo – 
Casa de Numa de Oliveira (1916-
1917). 
Fonte: LEMOS, 1993, p. 85. 
 

 
70 - Residência térrea projeto no 
Jardim América.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 165. 
 

58 Antes eram colocados como billiard 
room ou sala de senhoras, segundo 
WOLFF, 2001, p. 162. 

 

71 - Residência projetada por Barry 
Parker no Jardim América.  
Fonte: WOLFF, 2001, p.175. 

verticais.  

Toda esta mudança da cidade de São Paulo reflete-se 

em sua arquitetura, como podemos analisar nas casas do 

Jardim América, que passam a apresentar uma arquitetura 

mais limpa, menos ornamentada, porém com poucas 

alterações nas distribuições internas e nas funções 

tradicionais das casas. Em um momento anterior, algumas 

casas até chegaram a absorver um pouco das novas 

propostas neocoloniais, inclusive com projetos de Ricardo 

Severo. 

Outra mudança que as casas passam a absorver é a 

necessidade de abrigos para os automóveis – as garagens. 

Os carros passam a ter uma presença mais efetiva no 

contexto urbano a partir de1930, principalmente nas classes 

média e alta. Esta importância dos automóveis no contexto 

urbano também é muito pertinente na elaboração do Plano 

de Avenidas de Prestes Maia. 

Nessa época, o automóvel é quase um 
personagem que se incorpora ao projeto, 
promovendo transformações no programa e no 
agenciamento da arquitetura da casa. Se nos 
anos de 1920 as garagens, assim como os 
galinheiros, sequer eram desenhadas, agora a 
edícula caracteriza-se como uma construção no 
fundo do terreno cujo acesso era previsto por 
um caminho calçado. Uma passagem coberta 
articula esse caminho a um patamar de ingresso 
abrigado à casa, por sua vez conectado ao 
vestíbulo interno de distribuição. (WOLFF, 2001, 
p.158) 

Na década de 1930 e, até mesmo, de 1940, as casas 

ainda abrigavam cômodos como a sala de crianças e salão 

de jogos. 58 Apenas incorporava usos, com as mudanças de 

finalidades de alguns cômodos, mas ainda sem grandes 

alterações em seu funcionamento ou mesmo circulação e 

distribuição dos cômodos. Algumas modificações acabaram 

acontecendo também com a diminuição dos padrões 

dimensionais dos lotes, que foram sendo restritos 

progressivamente com o crescimento da cidade. Desta 

forma, inicia-se uma diminuição do número de ambientes 
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72 - Residência projetada por Barry 
Parker, Jardim América.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 171. 

73 - Residência projetada por Barry 
Parker. 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 172. 
 

 
74 – Planta da residência da imagem 
73, de Barry Parker. Segundo o 
desenho: 1– Sala de Visitas, 2– Sala 
de Jantar, 3– Terraço, 4- Cozinha, 
5- Quarto de Empregada, 6- 
Lavatório, 7- Tanque, 8- Banheiro, 
9- Depósito, 10- Dormitório, 11- 
Banheiro e W.C. 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 172. 
 
 

que compunham o programa de funções da casa.  

De modo geral, as modificações estiveram 
restritas a substituições das destinações ou 
apenas dos nos nomes de alguns espaços. A 
sala de estar, por exemplo, passou a chamar-se 
living room no final do período. Haal e vestíbulo 
sem sempre foram os nomes para o mesmo 
espaço, mas de qualquer modo relacionaram-se 
com aqueles que articulavam os três setores da 
casa entre si; toilette ou toucadoras podiam ser 
chamados de quarto de vestir e 
progressivamente desapareceram, nas casas 
cada vez menores. Ao mesmo tempo aumentou 
o número de banheiros, sendo que, também 
muito devagar, um deles passou a ter uso 
exclusivo do quarto principal e outro na área 
social adquiriu a função de lavabo. (WOLFF, 
2001, p. 163)  

 Essa relação da casa com os três setores 

independentes destinados às áreas: de uso social, íntimo e 

de serviço, organizadas pelo hall, ainda era um vestígio da 

arquitetura desenvolvida no século XIX, padrão da habitação 

burguesa, difundida em São Paulo principalmente pelo 

escritório de Ramos de Azevedo.   

Os vestíbulos, corredores e caixas de escada 
atuaram de forma a direcionar os fluxos entre as 
áreas da casa, com independência de cada 
setor. Assim se podia ir da sala à cozinha; ou da 
sala ao quarto; ou do quarto à cozinha sem 
transitar necessariamente por outra zona da casa. 
A distribuição dos setores bem definidos da casa 
burguesa vinha operando-se havia tempo 
suficiente para ter-se consagrado. Tal esquema 
estava presente na casa paulistana do final do 
século XIX, pelo menos como padrão desejável, 
identificado com cosmopolitismo, modernidade 
e elegância. A planta da casa do Jardim América 
seguiu essa tendência já arraigada e foram muito 
raras as exceções em que houve superposição 
entre os setores de uma habitação. (WOLFF, 
2001, p. 185) 

 Os estilos arquitetônicos presentes nestas 

construções até 1930, aproximadamente, variavam entre o 

estilo neogeorgiano da tradição anglo-americana e o 

ecletismo dos palacetes do final do século XIX, geralmente 

inspirado no renascimento francês e italiano. Encontramos 

alguns exemplares neocoloniais, alguns outros 
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59 Segundo WOLFF, 2001, “a 
expressão arquitetura fascista é 
empregada n arquitetura usada nas 
construções italianas oficiais do período 
ditatorial.”  

 

60 WOLFF, 2001, p. 197. 

 

61 WOLFF, 2001, p. 213. 

 
 

75 - Residência neocolonial de 
Ricardo Severo, em 1910. A 
ornamentação reveste sutilmente a 
concepção simétrica e cúbica do 
projeto. 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 221. 
 

76 - Exemplo de modelo residencial 
assimétrico, além da variação de 
elementos que caracterizava certa 
individualização do projeto. Foto de 
1923 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 208. 
 

 
77 – Outro exemplo de modelo 
residencial assimétrico, com variação 
de elementos. Foto de 1923 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 209. 
 

neoclássicos, conhecidos como arquitetura fascista 59, e 

também eram apresentadas algumas construções no estilo 

geométrico, normando e, apenas posteriormente, alguns 

projetos modernistas. 

 As influências da Cia. City na arquitetura, a partir da 

década de 1910, até meados da primeira metade do século 

XX, foram as casas em estilo anglo-americanas Queen Anne 

do final do século XIX, que se tornou um tipo comum na 

cidade de São Paulo neste período. Este estilo, conhecido 

como esquema tipicamente paulistano, 60 sofria algumas 

pequenas alterações sofrendo revestimentos de linguagens.   

 Outro “estilo” de arquitetura que se destaca no 

Jardim América e em outros bairros da Cia. City é a 

arquitetura desenvolvida por Barry Parker, também 

conhecida como “vernacular sul-americano”. Esta 

arquitetura incorporou à linguagem dos cottages ingleses 

que vinha realizando na Inglaterra algo das construções 

locais e da tradição arquitetônica luso-brasileira 61. Dentre 

estas características incorporadas por Parker, encontradas 

na arquitetura luso-brasileira, ou podemos dizer colonial, 

estão o uso da telha de barro, inclinação menor dos 

telhados, as janelas justapostas e o pé-direito mais alto. 

Mesmo trazendo questões brasileiras, ou melhor, adaptando 

a sua arquitetura inglesa a questões técnicas e climáticas do 

país, Parker continua tendo o raciocínio de uma arquitetura 

inglesa, sendo implantada em um país tropical. É nítida a 

sua arquitetura clássica britânica com a presença de 

elementos como: as colunas sóbrias e brancas e o intenso 

uso de bay windows, de uso desnecessário para o nosso 

clima. 

 O interessante desta absorção de certas 

características da arquitetura já existente no Brasil evidencia 

a preocupação de Parker com os hábitos, técnicas, mão-de-

obra e cultura muito diversa de seu país, inclusive a 

disponibilidade de materiais de construção e o clima. Esta 
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78 - Escritório de Ramos de 
Azevedo, projetado e construído na 
década de 1920. 
Fonte: WOLFF, 2001, p. 93. 

79- Casa da Rua Taguá, de Ricardo 
Severo, construída entre 1917-1924.  
Fonte: AMARAL, 1998, p. 77. 
 
62 Questão que será mais 
desenvolvida ao longo do capítulo 3. 
 

80 – Victor Dubugras, Pouso da Serra 
do Mar, Estado de São Paulo, 1920-
1926. 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 82. 

preocupação fica mais nítida no trecho citado por WOLFF 

(2001, p. 213-214): 

Os hábitos e vida da família brasileira são 
diferentes dos nossos; o planejamento de uma 
casa brasileira é diferente. O Brasil tem profusão 
de madeiras duras e as moles são pouco usadas. 
Assim, todas as carências diferem daquelas a 
que estamos acostumados. A construção de 
telhados e a de pisos é diferente e o tamanho 
dos tijolos e o que chamaríamos de 
regulamentos também. Todos os desenhos, 
evidentemente, têm que ser feitos em escala 
métrica. Os métodos para se obter o valor do 
orçamento do custo de um prédio diferem dos 
métodos ingleses. As especificações seguem 
linhas distintas das que estamos acostumados e 
as bases dos contratos distinguem-se das dos 
nossos, envolvendo métodos diferentes de 
subdivisão entre vários operários (tradesmen). A 
princípio a única ajuda com que pude contar na 
preparação dos desenhos foi a fornecida por 
engenheiros civis que nunca tinham tido nada a 
ver com a preparação de desenhos 
arquitetônicos. Eu finalmente reuni uma equipe 
de arquitetura. O caráter cosmopolita da equipe, 
engenheiros e arquitetos, foi muito interessante, 
já que quase todos do globo estavam 
representados ao mesmo tempo. (PARKER, 
1919)  

 Interessante notar as dificuldades de adaptação de 

algumas normas e regras de raciocínio da arquitetura e 

construção inglesa em relação ao Brasil, pois Flávio de 

Carvalho retornava ao Brasil alguns anos depois desta 

declaração de Parker com toda a sua formação profissional 

como engenheiro civil na Inglaterra. Pode nos mostrar 

também como Flávio de Carvalho dominava muito bem as 

técnicas e cálculos construtivos para fazer algumas 

propostas em projetos arquitetônicos, como as lajes 

cogumelo das casas da Alameda Lorena, entre 1936 e 

1938.62 

 A arquitetura desenvolvida em São Paulo, no final da 

década de 1910 e em parte a década de 1920, sofria várias 

influências e diversos desenvolvimentos atrelados aos 

países de origem dos arquitetos e engenheiros, ou mesmo 

aos países de formação destes profissionais brasileiros. 
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81 – Projeto para a Estação de Santos, 
do arquiteto Georg Przyrembel, 1922. 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 78. 
 
 

82 – Residência neocolonial, construída 
no inicio da década de 1930, no Jardim 
América.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 222. 
 
 

83 – Fachada de residência neocolonial 
dos anos 1920, no Jardim América.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 223. 
 
 

84 – Plantas da residência neocolonial 
dos anos 1920, mesmo projeto da 
ilustração 83, no Jardim América.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 223. 
 
 

Mas o que mais marca a cidade de São Paulo são as 

atuações do escritório Ramos de Azevedo e as ocupações 

feitas pela Cia. City. 

 A partir de 1922, com o Centenário da Independência 

do Brasil e uma série de questionamentos sobre a 

identidade cultural do país, como ocorre na Semana de Arte 

Moderna, no mesmo ano, e em diversas manifestações 

posteriores, como os manifestos Verde-amarelo e 

Antropófago, o questionamento dos valores culturais 

importados passam a fazer parte das questões 

arquitetônicas.  

 Esta discussão sobre a cultura e identidade do país 

reflete-se também no campo da arquitetura ao longo da 

década de 1920. Este período, marcado inicialmente com as 

discussões entre os tradicionalistas ecléticos, que 

defendiam os neoclássicos e os neocoloniais, praticado por 

Ricardo Severo, Victor Dubugras, Guilherme Winter e Álvaro 

Botelho. 

O neocolonial é apresentado como uma 
arquitetura de reação ao ecletismo inspirado por 
modelos estrangeiros, como uma busca da 
identidade arquitetônica brasileira, paralela a 
movimentos semelhantes ocorridos no 
continente americano. (WOLFF, 2001, p. 219) 

Os neocoloniais iniciaram as suas discussões a partir 

de 1914, com a apresentação de Ricardo Severo sobre os 

princípios do neocolonial. Mas estas discussões sobre a 

cultura brasileira e a formação de uma elite cultural que 

questionava a forma de pensar a cultura brasileira e o 

questionamento de uma apropriação da cultura européia 

fortalecem a atuação destes arquitetos neocoloniais em São 

Paulo. 

Sobre a arquitetura paulistana desenvolvida na 

década de 1920, LEMOS (1997, p. 99) aborda a atuação 

geral e posicionamento intelectual dos arquitetos e 

construtores: 
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85 – Outro exemplo de residência 
neocolonial dos anos 1940, no Jardim 
América, projetada por Antonio Mariano 
da Costa.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 224. 
 

86 – Análise da fachada do exemplo de 
residência neocolonial dos anos 1940, 
no Jardim América, projetada por 
Antonio Mariano da Costa, mesmo 
projeto da ilustração 85.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 224. 
 

87 – Outro exemplo de residência 
neocolonial dos anos 1940, no Jardim 
América.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 225. 
 

Tirando essa produção arquitetônica nacionalista, 
o resto não tinha uma orientação definida. O 
escritório de Ramos de Azevedo, o de maior 
produção, como vimos, não brigava por estilo 
algum. Continuava, entretanto, achando que o 
estilo correto a ser atribuído aos edifícios 
públicos seria ainda aquele da linguagem 
clássica. Mas não era fanático, sempre dava suas 
escorregadas florentinas. (...) Podemos resumir 
dizendo que na década de 20 floresceu uma 
segunda etapa do Ecletismo – não mais 
historicista, mas um Ecletismo fixado na 
decoração, sem evocações, e mais atento às 
vantagens das novas técnicas construtivas, 
especialmente o concreto armado. Aqui cabe 
muito bem o que já dissemos sobre o edifício da 
sede própria do escritório de Ramos de Azevedo 
na Rua Boa Vista. Foi o estilo de espírito eclético 
que se adaptou aos novos programas dos 
edifícios em altura, porque as novidades agora 
eram os prédios comerciais de escritórios e 
apartamentos residenciais. 

Interessante a questão tecnológica estar agora 

incorporada pelos ecléticos para a ornamentação de seus 

edifícios, chamando a atenção para a relação com a 

arquitetura mais vertical que se torna presente na cidade a 

partir da década de 1920 e tomando um impulso ainda 

maior na década de 1930.  

A defesa de uma arquitetura eclética, ainda marcada 

pela presença da cultura estrangeira no Brasil e, por outro 

lado, a defesa dos neocoloniais por uma arquitetura que 

trouxesse as origens da cultura brasileira, divide as opiniões 

dos arquitetos paulistanos, que passam a divergir entre si na 

defesa de suas arquiteturas. Esta discussão toma mais 

fôlego com a presença de intelectuais e artistas que, a partir 

da Semana de Arte Moderna, passam a entrar em questões 

sobre a arquitetura em artigos de jornal e outras 

manifestações diversas de apoio ao neocolonial. 

Sobre as características da arquitetura defendida 

pelos neocoloniais, WOLFF (2001, p. 219) destaca: 

Nessa ocasião, Severo pregou em defesa de 
uma arquitetura baseada nas raízes nacionais em 
detrimento dos modelos estrangeiros. No 
começo essas iniciativas referiam-se, sobretudo, 
à arquitetura barroca, numa mescla de 
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88 – Projeto de Moya e Malfatti, de 
1939, estilo neocolonial, no Jardim 
América.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 232. 
 
 
 
 

89 – Detalhe do projeto de Moya e 
Malfatti, de 1939, estilo neocolonial, no 
Jardim América, mesmo da ilustração 
88.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 232. 
 
 
 
 

90 – Residência de Carlos Whately, 
projeto de Victor Dubugras, anterior a 
1923. Apresenta algumas 
características neocoloniais e ecléticas.  
Fonte: WOLFF, 2001, p. 225. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referências portuguesas e coloniais brasileiras. 
Mais tarde as criações em torno do tema 
incorporam ainda elementos da arquitetura 
religiosa e do barroco mineiro. Assim, 
misturavam-se painéis de azulejos portugueses 
com portadas de igrejas e balcões de treliças 
para se compor as fachadas das residências. 

 Uma das principais críticas posteriores sobre o 

neocolonial é pela discussão apenas plástica do projeto, 

pois as distribuições internas dos projetos residenciais 

continuavam limitadas pelos padrões clássicos, utilizados 

pelos arquitetos ecléticos desde o século XIX. Apenas as 

fachadas, ornamentações e revestimentos sofreram 

mudanças. Porém, a questão mais importante trazida pelo 

neocolonial, desde 1914, com a conferência de Ricardo 

Severo intitulada “A arte tradicional brasileira”, e 

desenvolvida posteriormente pelos arquitetos modernistas e 

modernos, é a preocupação com a construção de uma 

arquitetura capaz de apresentar a cultura brasileira, 

buscando raízes deste passado do país. 

 Outra questão que enriqueceu a cultura e a formação 

de uma identidade brasileira foi o início das discussões 

entre os diferentes grupos que pensavam a arquitetura – 

neocoloniais e ecléticos – que começavam a se tornar 

presentes nos diversos jornais e periódicos da época, 

aproximando a discussão da população. Esta discussão 

também era presente em outros países devido o final da 

Primeira Guerra Mundial, e os questionamentos de 

nativismo que se iniciou por diversos países. Desta maneira 

Manuel Bandeira, em 1937, relata este processo: 

A guerra de 1914 provocou em todo o mundo 
uma revivência do sentimento nacional, que 
andava adormecido por várias décadas de 
propaganda socialista ativa. As elites sonhavam 
com uma organização política e social mais justa 
numa humanidade sem fronteiras. Mal, porém, 
se declarou o conflito, o espírito feroz da pátria 
apoderou-se de todos, inclusive de socialistas. 
Nas nações beligerantes o movimento 
nacionalista assumiu naturalmente as formas do 
patriotismo mais agressivo. Em países mais 
remotamente interessados, como foi o caso do 
nosso, o sentimento nativista exprimiu-se nas 
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63 AMARAL, 1998, p. 77. 
 
 

91 - Projeto para a Estação 
Mairinque de Victor Dubugras, São 
Paulo, 1906 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 84. 
 
 

 
91 – Fotografia do projeto para a 
Estação Mairinque de Victor 
Dubugras, São Paulo, 1906 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 85.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artes por uma volta a assuntos nacionais. 
(AMARAL, 1998, pp. 75 – 76) 

Mesmo Ricardo Severo apresentando uma 

preocupação com relação ao clima e os materiais presentes 

no país, ele defendia o passado português do Brasil, 

preocupa-se sempre em chamar nossa atenção para a 

relação entre a nossa arte colonial dos séculos XVIII e XIX e 

a arquitetura portuguesa 63.  

Para tanto, ele não pesquisa apenas a atuação dos 

portugueses no Brasil, mas a própria arquitetura portuguesa. 

Desta forma, ele se distancia de seu objetivo sobre 

desenvolver uma arquitetura propriamente brasileira, como 

AMARAL (1998, p. 78) analisa no seguinte trecho sobre 

Ricardo Severo: 

(...) a sua realização situava-se no campo, não do 
trabalho por uma autêntica arquitetura brasileira, 
mas antes numa re-importação de estilos 
portugueses sem maiores preocupações, pelo 
contrário, de adaptação. 

Ao longo de 1922, uma campanha através dos jornais 

e a articulação com intelectuais e arquitetos passam à 

voltar-se para a divulgação e afirmação do neocolonial. Entre 

os que integravam o grupo da campanha neocolonial com 

Ricardo Severo, estavam: Monteiro Lobato na imprensa, o 

pintor José Wasth Rodrigues, o desenhista italiano Norfini e 

o arquiteto polonês Georg Przyrembel, entre os mais 

envolvidos. No Rio de Janeiro esta discussão também era 

presente com José Mariano Filho. 

Ricardo Severo foi realmente o principal arquiteto 

responsável pela elaboração do neocolonial, porém, o 

arquiteto que teve maior projeção no desenvolvimento da 

arquitetura neocolonial foi Victor Dubugras.  

Dubugras e Przyrembel foram os responsáveis por 

grande parte dos projetos neocoloniais desenvolvidos em 

São Paulo, mas é notável a presença de outros estilos no 

desenvolvimento de características coloniais desta 
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arquitetura.  

O interessante é perceber o caminho que as 

questões da arquitetura e da cultura brasileira estavam 

tomando a partir de 1922. Desta forma, segue uma série de 

questões desenvolvidas neste período que irão interferir 

numa cultura e numa arquitetura modernista.  

 
 
 
 

1.4________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Segundo Lafetá (2000, p. 24) 
além das relações de produção no 
campo paulista já terem caráter 
nitidamente capitalista por essa época, 
uma importante fração da burguesia 
industrial provém da burguesia rural, 
bem como grande parte dos capitais 
que permitiram o processo de 
industrialização. Daí não haver, de fato, 
nada de espantoso em que uma fração 
da burguesia rural assuma a arte 
moderna contra a estética “passadista”, 
“oficializada” nos jornais do governo e 
na Academia. Educada na Europa, 
culturalmente refinada, adaptada aos 
padrões e aos estilos da vida moderna, 
não apenas podia aceitar a nova arte 
como, na verdade, necessitava dela. 
Por outro lado – e isso ajuda a 
explicar o caráter “localista” que marca 
tão fundamente o Modernismo – a par 
do seu “cosmopolitismo” a burguesia 
faz praça de sua origem senhorial de 
proprietária de terras. (...) ainda em 
“O movimento modernista”, Mário de 
Andrade assinala a “imponência de 
riqueza e tradição” no ambiente dos 
salões, e se refere várias vezes ao 
cultivo da tradição, representada 
principalmente pela cozinha, de cunho 
afro-brasileiro, (...) dessa forma, os 
artistas do Modernismo e os senhores 
do café uniam o culto da modernidade 
internacional à prática da tradição 
brasileira.  

 

 

a semana de 22 e outras 
manifestações: o questionamento 

do contexto paulista
 

Esse crescimento, expansão natural de uma 
economia em desenvolvimento, e o nativismo 
que se desenvolveria com a guerra, por meio 
dos resultados da industrialização paulista, 
somados à inexistência de escolas oficiais de 
arte, constituíram um ambiente propício para 
fazer da capital paulista um centro de renovação 
as artes (AMARAL, 1998, p. 75) 

Os artistas e intelectuais paulistas da década de 

1920 eram patrocinados pela oligarquia cafeeira 64, que 

sustentou economicamente toda a cultura moderna paulista 

até a crise de 1929, com o crash da bolsa de Nova Iorque, e 

a Revolução de 1930 no Brasil. 

No Brasil, que recebia os reflexos das 
gigantescas transformações em processo, as 
mudanças acompanhavam o que ocorria no 
exterior, mas refletiam também o avanço da 
acumulação capitalista e a necessidade de maior 
participação da burguesia no poder. O aparelho 
de Estado precisava sofrer as transformações 
correspondentes. A pressão nesse sentido 
traduz-se, no país, em episódios que, 
coincidentes até no ano - o de 1922 -, 
pertenciam à mesma etapa do processo 
histórico: a fundação do Partido Comunista, a 
rebelião tenentista de Copacabana, a Semana de 
Arte Moderna. São peças do mosaico 
amplíssimo configurado pela etapa da revolução 
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92 – capa do catálogo de autoria de Di 
Cavalcanti. 
Fonte: CAMARGOS, 2002, p. 105. 
 
 
 
 
 
 
 
65 Entrevista de Flávio de Carvalho, 
original do arquivo do CEDAE, sem 
data. 
 
 

 
93 – Capa do Programa da Semana 
de Arte Moderna, 1922, desenhada 
por Emiliano Di Cavalcanti.. 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 114.. 

burguesa brasileira, revolução que daria na 
referida etapa, um dos primeiros passos. 
(SODRÉ, In XAVIER, 2003, p.32 ) 

Este grupo de artistas, responsáveis pela Semana de 

Arte Moderna de São Paulo em fevereiro de 1922, tinha 

como principal preocupação a construção de uma 

inteligência nacional e de uma cultura brasileira. Esta 

construção se daria através de uma procura do passado 

brasileiro, elaborando um novo diálogo com as vanguardas 

artísticas européias, não mais uma cópia absoluta da cultura 

européia.  

Este grupo modernista achava pertinente a 

articulação da língua, religião e raça para a formação da idéia 

de nacional, isto como unificador de uma sociedade. Para 

tanto, os artistas articularam a cultura erudita e a cultura 

popular através do folclore, das gírias, da cozinha, e outros 

elementos do cotidiano. Assim, traçando ligações com um 

passado intrínseco brasileiro para formar uma história da 

nação. 

Os homens de 22 que se rebelaram contra as 
formas estereotipadas da estética, da literatura e da 
música tradicional, intuitivamente enxergavam 
claro: essas formas pertencentes a necessidades 
transitórias de um passado longínquo extra-
continental, não mais satisfaziam a atualidade. 
Assim sendo, a Semana foi, por intuição, um golpe 
de visão no futuro e surgiu precisamente no centro 
dinâmico do país que é São Paulo.(CARVALHO, 
Flávio de) 65  

A formação do passado brasileiro através de uma 

nova ótica, sem interferências dos colonizadores, 

possibilitava a participação mais focada na aristocracia 

cafeeira, sendo esta a maior patrocinadora das artes 

modernas em São Paulo nesse período. Porém, a Semana 

de Arte Moderna marca somente uma revolta estética, com 

relação às idéias de subordinação dos colonizadores 

europeus.  

Apesar da situação política, econômica e social do 

país não fazerem parte das preocupações dos artistas 
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94 – Fotograma do filme “Iracema”, 
1915-1918. 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modernos dessa primeira geração, esses foram fatores que 

favoreceram as discussões dos modernistas em São Paulo 

ao invés do Rio de Janeiro. As intensas imigrações 

européias, principalmente da Itália, e o acesso de muitos 

jovens paulistas às vanguardas européias contribuíram para 

uma relação cultural com as idéias européias mais intensas 

que no Rio de Janeiro. 

Deve-se lembrar que no Rio de Janeiro havia a Escola 

Nacional de Belas Artes, o Instituto Histórico e Geográfico, 

entre outras instituições culturais nacionais, o que favorece 

a repetição e a restrição da produção carioca, fortemente 

ligada a estas instituições públicas. Enquanto que em São 

Paulo, os interessados em cultura deveriam freqüentar 

ateliês e estúdios particulares ou acabavam indo estudar na 

Europa com o patrocínio dos fazendeiros de café e através 

do Pensionato Artístico de São Paulo. Assim, intelectuais e 

artistas paulistas buscaram diretamente a principal fonte da 

cultura ocidental e não por intermédio de uma instituição 

direcionadora a uma forma correta de se fazer arte no Brasil.  

A mentalidade industrial, em busca de progresso, e a 

pluralidade étnica conseqüente das imigrações somada com 

a forte atuação política e econômica do estado, também 

favorecem o desenvolvimento deste grupo modernista de 

São Paulo. Desta forma, os modernistas paulistas, mesmo 

com uma preocupação sobre a construção de uma cultura 

nacional e buscando fontes na cultura popular, tinham 

preocupação com as questões sociais, incluindo o 

proletariado e outras classes sociais.  

Corria o ano de 1922, centenário da 
Independência do Brasil. Os sentimentos nacionais 
se polarizavam na evocação do grande 
acontecimento para cuja comemoração se faziam 
os preparativos. Era natural que, nos domínios da 
arte e da literatura, sentíssemos os efeitos de um 
estado de espírito comum a todos os brasileiros. 
Procurávamos, então, algo novo, que fosse 
expressão do Brasil cem anos depois de se tornar 
uma nação emancipada. (...) Transcorrida a Guerra 
Mundial de 1914 a 1918, surgiu grande 
inquietação nos meios literários e artísticos da 
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95 – Fotografia do almoço 
comemorativo do término da 
Semana de Arte Moderna, de 
1922. Estão presentes nesta foto, 
da esquerda para a direita: Couto 
de Barros, Manuel Bandeira, Mário 
de Andrade, Paulo Prado, René 
Thiollier, Graça Aranha, Manuel 
Villaboim, Gofredo Silva Telles, 
Cândido Motta Filho, Rubens 
Borba de Moraes, Luís Aranha, 
Tácito de Almeida, Oswald de 
Andrade. 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 238. 
 
 
 
66 Nunes, B. Antropofagia ao alcance 
de todos, in Andrade 1995, p. 08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa, com novas experiências nas letras e nas 
artes. Também eu sentia tais ensejos. Todos nós, os 
moços, procurávamos alguma coisa que fosse 
diferente das formas e estilos consagrados, que se 
libertasse da rigidez acadêmica. Naquele ano de 
1922, diversas foram as manifestações de 
escritores e poetas em São Paulo, num sentido de 
revolução. Era eu muito jovem e entrei 
resolutamente no movimento renovador. (Salgado, 
in Camargos, 2002, p. 78)  

A afirmação de Plínio Salgado sobre a Semana de 

Arte Moderna de 1922 revela certos indícios dos manifestos 

que irão se desenvolver ao longo da década de 1920. 

Salgado foi uma das principais figuras atuantes desses 

manifestos e posteriormente um dos responsáveis pelo 

Integralismo da década de 30. Para entender como essas 

discussões artísticas acabam tendo uma projeção política, 

Paulo Mendes de Almeida comenta: 

Fundamentalmente, o que desejavam os rebeldes 
[modernistas] era “passar a limpo” o País, acerta-
lhe o passo, num esforço para inseri-lo na 
contemporaneidade universal vigente, sem o 
sacrifício das peculiaridades características, de 
seus legítimos valores, através de uma tomada de 
consciência, em profundidade, da realidade 
nacional e sua possível projeção no campo 
artístico, cultural e até mesmo político, como seria 
inevitável. (Almeida, 1976, p. 30). 

Dentro das discussões da Semana de 1922, e ao 

longo da década de 1920, surgem diversos manifestos que 

discutem as relações entre modernidade e nacionalidade, 

oferecendo diferentes respostas dos modernistas sobre a 

nossa cultura, através do primitivismo. Esse primitivismo, 

segundo a discussão de Nunes (1995) 66, no sentido de 

traduzir o máximo afastamento da arte nova em relação às 

tradições e convenções do passado, buscando os 

elementos originários da arte nos sentimentos ou na 

descarga das emoções, condicionados a necessidades de 

caráter instintivo ou na franqueza da visão, na simplicidade 

formal, como fonte de possibilidades à expressão plástica 

pura.   

A partir dessas discussões que serão desencadeadas 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
73

 

96 – Projeto exposto na Semana de 
Georg Przyrembel, em 1922. 
Fonte: AMARAL, 1998, p.159. 
 
 

97 – O mesmo projeto da ilustração 
93, outra prancha, exposto na 
Semana de Georg Przyrembel, em 
1922. 
AMARAL, 1998, p.158. 
 
 

98 – Projeto Monumento de Antônio 
Garcia Moya, 1922. 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 153. 
 
 

99 - Estudo para um Mercado, de 
Antonio Garcia Moya, 1922 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 154. 
 
 
 
 

nos diversos manifestos, nota-se, como Camargos discute 

(2002), que no início, a Semana aglutinou tendências 

diversas, buscando delinear os contornos do campo 

intelectual e firmar uma espécie de filosofia estética, agora 

seus protagonistas polemizavam entre si, acarretando 

nesses manifestos divergentes ou complementares, que 

futuramente estariam junto às discussões políticas do 

estado. Estes manifestos apresentam propostas que: 

(...) tendem, muitas vezes, ou ao apego ufanista, ou 
ao repúdio ingênuo da interação, ou à idealização 
da tradição e da síntese por realizar ou, até mesmo, 
a posicionamentos conservadores, populistas e 
autoritários. E todas estas possibilidades ou são 
matizadas ou se entrecruzam 
contraditoriamente.(Helena, 2000, p. 71.)  

Esta divergência de idéias, que por serem “anti-

tradicionalistas” estavam abrigadas em um mesmo 

movimento, é nítida quando observamos a arquitetura 

apresentada na Semana de Arte Moderna de 1922 em 

relação aos trabalhos de pintura, escultura e na literatura. Os 

arquitetos presentes nesta exposição, Antônio Garcia Moya 

e Georg Przyrembel, defendiam uma arquitetura neocolonial, 

que buscava o passado colonial, calcado na pesquisa da 

arquitetura lusa de Ricardo Severo, ao mesmo tempo 

apresentaram uma arquitetura ou uma cultura baseada no 

primitivismo, como grande parte dos artistas e intelectuais 

que compunham o grupo modernista.  

Mesmo com estas divergências esta arquitetura era 

muito bem aceita pelos modernistas e também pela 

população paulistana, pois o importante no período era a 

busca de questões nacionalistas. Esta arquitetura estava 

dentro deste contexto de euforia nacionalista.  

O arquiteto polonês Przyrembel apresenta uma 

arquitetura fruto de sua vasta pesquisa sobre a arquitetura 

colonial brasileira, principalmente influenciado por Ricardo 

Severo. Ele chegou, inclusive, a viajar para Minas a fim de 

estudar o Barroco mineiro. Segundo AMARAL (1998) este 
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100 - Estudo para um Mausoléu, de 
Antonio Garcia Moya, 1920 
Fonte: AMARAL, 1998, p. 155. 
 
 
 
 

 
101 – Projeto de residência exposto 
na Semana de Antonio Garcia Moya, 
em 1922. 
Fonte: AMARAL, 1998, p.156. 
 
 
 
 
 
 

 
102 – Outro projeto de residência 
exposto na Semana de Antonio 
Garcia Moya, em 1922. 
Fonte: AMARAL, 1998, p.159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arquiteto não tinha nenhuma relação anterior ou mesmo 

posterior ao grupo de artistas modernistas de São Paulo. 

Provavelmente sua presença neste evento era mais 

relacionado a sua importante atuação na arquitetura 

neocolonial, mesmo esta apresentando-se tão hibrida com 

outros estilos europeus.  

O projeto apresentado na Semana apresentava uma 

arquitetura que estava sendo construída por ele em São 

Paulo, não foram projetos desenvolvidos exclusivamente 

para a Semana, como no caso de Moya. Esta arquitetura 

apresentada por Przyrembel era um colonial bastante 

afrancesado, como analisa AMARAL. Ele desenvolve uma 

arquitetura com ornamentação colonial, e não um 

neocolonial presente na própria linguagem do projeto. Na 

verdade esta problemática foi constatada em diversos 

estudos sobre a arquitetura neocolonial desenvolvida em 

São Paulo, apresentando uma ornamentação colonial 

justaposta com outros estilos importados de arquitetura. 

Moya, segundo alguns relatos, apresentou uma série 

de projetos que não foram construídos, mas que foram 

elaborados exclusivamente para a Semana. Ele já tinha 

contato com alguns membros do grupo modernista desde 

1921. 

A arquitetura apresentada por Moya se destaca em 

relação ao outro arquiteto presente pela preocupação e 

liberdade de ter desenvolvido esses projetos voltados para a 

própria exposição, o que lhe permitia maior liberdade e 

ousadia para romper com a linguagem da arquitetura que 

estava sendo desenvolvida em São Paulo. 

Desta forma, segundo AMARAL (1998, p. 151), Moya 

fez para a Semana algo que se coadunava com o espírito do 

movimento, embora não correspondesse à realidade. Esta 

preocupação em dialogar com as questões presentes na 

Semana é nítida em alguns projetos onde Moya traz a 

linguagem que busca no primitivismo pré-colombiano. O 
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67 Estes estudos breves sobre a 
arquitetura apresentada na Semana de 
Arte Moderna de 1922, baseiam-se no 
estudo elaborado por Aracy Amaral, 
publicado em 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103 – Revista de Antropofagia – 
maio/1928 
Fonte: Reedição da Revista de 
Antropofagia, 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neocolonial está presente apenas no primeiro projeto para 

uma Residência, apresentado acima. Já este segundo 

projeto para residência e outros expostos na Semana, 67  

apresentam linhas retas, as estruturas geométricas maciças, 

fincadas ao solo, e uma forte relação com templos pré-

colombianos. Outra característica que estavam presente em 

seus desenhos de arquitetura era a cultura indígena, como 

descrito no trecho: 

(...) presente ainda a inspiração pré-colombiana, 
sobretudo como elemento decorativo, em outros 
trabalhos seu espanholismo se acentua nas arcadas 
e pátios, na decoração cenográfica, o elemento 
geométrico passando também a inspirar-se em 
estilizações de motivos indígenas. (AMARAL, 1998, 
p. 157) 

Esta postura sobre o primitivismo e as formas 

geométricas lisas, com poucos ornamentos faz com que 

Moya se destaque na arquitetura da Semana. Seus 

desenhos de arquitetura foram vistos como: revolucionários 

como concepção por seu caráter de rompimento com a 

convenção. (AMARAL, 1998, p. 157) 

Esta arquitetura será depois questionada por outros 

arquitetos vinculados ao modernismo paulista e debatidos 

nas questões do próprio vínculo com a construção de uma 

cultura propriamente nacional. Estes debates ocorrem em 

diversas áreas da cultura brasileira, daí as conseqüências 

culturais e intelectuais desta Semana de Arte Moderna de 

1922, presente principalmente nos diferentes manifestos 

que se seguiram ainda na década de 1920. 

Os principais manifestos ocorridos na década de 

1920 foram: o Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto 

Antropófago e o Manifesto do Verde-amarelismo (ou Escola 

da Anta). 

Apenas brasileiros de nossa época. O necessário 
de química, de mecânica, de economia e de 
balística. Tudo digerido. (Andrade, O. Manifesto 
Pau-Brasil, in Helena, 2000, p. 271) 

O Manifesto Pau-Brasil, publicado em 1924 por 
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Fonte: Reedição da Revista de 
Antropofagia, 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oswald de Andrade, tem como proposta básica, a síntese 

da tradição, passado, com a modernidade – as vanguardas 

que representavam o presente – se propondo: 

(...) a sintetizar uma concepção da cultura brasileira: 
uma cultura de tradição européia, mas que possui 
originalidade nativa outrora marginalizada. (...) 
libertar esta originalidade (...) digerindo o produto 
final, (...) [alcançando] um equilíbrio entre a tradição 
original e a arte contemporânea. (Helena, 2000, p. 
74) 

Este primeiro manifesto, além de adotar o 

primitivismo nativo para fazer um retrospecto geral do 

movimento modernista, valorizou estados brutos da alma 

coletiva. Abordando fatos culturais, deu relevo à 

simplificação e a depuração formal que captariam a 

originalidade nativa, sendo estes fatos de natureza pictórica, 

folclórica, histórica, étnicos, econômicos e lingüísticos; 

assim realizaria a volta ao sentido puro e à inocência 

construtiva da arte.  

Propõe um reencontro das fontes nativas da cultura 

brasileira, ao mesmo tempo em que, conjuga este passado 

às conquistas técnicas e científicas do presente, sob uma 

orientação das vanguardas. Assim afirma Oswald: 

(...) se os europeus buscavam na África e na 
Polinésia um suporte estético-exótico da arte 
moderna que forjavam aqui o componente 
autóctone e primitivo fazia parte do nosso cotidiano 
(...). (ANDRADE, Oswald, in Camargos, 2002, p. 
169).  

Oswald de Andrade defendia a coexistência e o 

diálogo do nacional e da cultura européia. Para tanto, era 

necessário devorar a estética do europeu para devolver uma 

arte resultante da transculturação. Outro ponto relevante na 

Poesia Pau-Brasil, ágil e cândida, na sua volta ao sentido 

puro de todas as artes, é ensinar o artista a ver com olhos 

livres os fatos que fazem parte da sua realidade cultural e 

valorizá-los, exprimindo a originalidade nativa. O ideal deste 

manifesto é conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual 

renovada, a floresta e a escola, juntando o melhor de nossa 
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68 Andrade, O. Manifesto Antropófago, 
1995, p. 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 Entrevista de Flávio de Carvalho, 
original do arquivo do CEDAE, em 
data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tradição lírica com o melhor de nossa demonstração 

moderna, em uma justaposição.  

Só a antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. Filosoficamente. 68 

Os principais pontos do Manifesto Antropófago, 

publicado por Oswald de Andrade na Revista de 

Antropofagia em 1928, são: o questionamento da estrutura 

política, econômica e cultural aqui implantada pelo 

colonizador, sob a qual se formara a sociedade brasileira; a 

crítica da imitação não digerida das influências da metrópole 

colonizadora e; o indianismo na sua feição ufanista e 

romântica. Essas questões desenvolvem-se no sentido 

oposto das outras correntes nacionalistas que encaminham 

para a idealização de um Estado, ora forte, ora integralista. 

Os antropófagos viam a política em função da distribuição 

dos bens sociais, e integra o poder sem autoritarismo à 

sociedade, esta livre, sem a censura paternalista. 

A irreverência destruidora de Oswald de Andrade e 
Tarsila dava valores e compreensão àquilo que 
antes era posto de lado como “lixo”. O valor 
estético do “lixo” foi logo compreendido por 
elementos prestigiosos da sociedade e da 
inteligência (...), logo compreendem que os valores 
líricos do povo brasileiro, postos de lado pela 
insensibilidade burguesa, são capazes de contagiar 
e imantisar sentimentalmente e são de grande 
potencialidade estética e devem substituir a 
importação européia sem nenhum conteúdo 
telúrico. 69 

A principal discussão levantada pelo Manifesto 

Antropófago é a apropriação de diversas culturas (como a 

africana, indígena e a portuguesa) para a formação de uma 

identidade brasileira, um canibalismo cultural. Esta 

multiplicidade característica da identidade brasileira passa a 

ser discutida e compreendida principalmente através de 

questões decorrentes das viagens de Oswald de Andrade e 

Tarsila do Amaral. Propõe, a partir da realidade brasileira, 

fazer uma leitura crítica da cultura importada, como o 

manifesto enfatiza: 
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70 MORAIS, Frederico. Panorama das 
artes plásticas séculos XIX e XX. São 
Paulo, ed. Itaú Cultural, 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 Amaral, 1998, p. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 Correio Paulistano, Manifesto do 
Verde-Amarelismo, in Helena, 2000, p. 
301. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiro a importação de novidades européias, 
com o objetivo de movimentar a água parada da 
nossa inteligência. Depois antropofagicamente, isto 
é, criticamente, devorar estas novidades e 
influências na medida em que os modernistas 
redescobrem a realidade brasileira.  70 

Outra característica importante do Manifesto é o 

retorno ao primitivo, visando que o homem abrisse mão de 

seus valores sociais, econômicos, filosóficos e religiosos. 

Assim, perdendo as influências de uma sociedade 

colonizada pelos europeus, procurando nossas 

características intrínsecas, para sabermos distinguir entre as 

tradições importadas e as nacionais, ao mesmo tempo em 

que assimilar as qualidades dos europeus para fundi-las às 

nacionais. Oswald de Andrade defende a “mescla do caipira 

com a técnica dos tempos modernos”. 71 

O ponto mais importante deste primitivismo é o 

rompimento com as regras burguesas, religiosas, sociais e o 

patriarcalismo, para a formação de uma unidade nacional, 

anulando as diferenças raciais que compõem o Brasil e 

formando uma cultura nacional.  

Os tupis desceram para serem absorvidos. Para se 
diluírem no sangue da gente nova. Para viver 
subjetivamente e transformar numa prodigiosa força 
a bondade do brasileiro e o seu grande sentimento 
de humanidade. 72 

Já o Manifesto Verde-Amarelismo (ou Escola da 

Anta), articulado por Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo, 

Plínio Salgado, entre outros, em 1929, defende o lado 

passivo do brasileiro, como o trecho citado do manifesto 

explicita. Para perpetuar a nacionalidade seria bom não lutar 

para não ser extinto, permitindo-se ser dominado, chegando 

a eleger a anta, um animal não-carnívoro, como símbolo, em 

lugar de comer o estrangeiro propunha vê-lo como parte 

integrante da nossa identidade, num país multirracial com 

vocação para receber imigrantes. (Camargos, 2002, p. 172)  

A presença do índio em nossa civilização se daria 

através da absorção de sua alma pelos portugueses, então a 
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73 Correio Paulistano, Manifesto do 
Verde-Amarelismo, in Helena, 2000, p. 
307. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 Nunes, B. Antropofagia ao alcance 
de todos, in Andrade, 1995, p. 24. 
 

atuação do índio seria através dos próprios colonizadores, a 

nação tem que ser flexível, se deixar dominar, sem brigar, 

aceitando as imposições do dominador, para poder 

perpetuar na alma nacional.  

Este manifesto era claramente oposto às propostas 

do Manifesto Antropófago, principalmente por defender um 

nacionalismo passivo. Diferente também da relação entre os 

antropófagos e o Manifesto Pau-Brasil, que acabaram sendo 

uma continuação ou uma complementação. Após convidar 

os intelectuais a produzir sem discutir, bem ou mal, mas 

produzir. Este manifesto defende o conservadorismo 

transformado em fator de renovação, num pensamento 

pouco disposto a ultrapassar a visão mítica e estagnadora 

do nacionalismo.  

As questões de nacionalidade que o grupo Anta 

discute em seu manifesto acabam formando a base 

ideológica para a política integralista, a qual Plínio Salgado é 

uma das figuras mais importantes. Já apresentavam uma 

postura política conservadora desde a apresentação do 

manifesto ao citarem que: 

Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois 
é dentro delas mesmo que faremos a inevitável 
renovação do Brasil, como o fez, através de quatro 
séculos, a alma da nossa gente, através de todas as 
expressões históricas. (Helena, 2000, p. 307) 73  

Este grupo, ao relacionar a idéia de nacionalismo e 

modernismo, apresentava “(...) as bases ideológicas de seu 

nacionalismo numa política brasileira com raízes profundas 

na terra americana e na alma pátria”. Em relação ao 

modernismo concordavam com os antropófagos por 

criticarem o princípio deste movimento moderno que: 

(...) resolvera o problema literário, mas deixara 
insolúveis os verdadeiros problemas nacionais. 
Começavam então pondo termo à indiferença, ao 
absenteísmo da geração de 22, (...), aquela reação 
em cadeia, que levaram o Verdeamarelismo a se 
transformar no Anta e o Pau-Brasil a se transmudar 
na Antropofagia. (Nunes, B. 1995) 74 
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O papel do índio para a construção de uma 

nacionalidade brasileira, segundo os manifestantes da Anta, 

era apenas uma contribuição na composição étnica, pois 

estes perderam suas vidas objetivas, mas continuariam no 

espírito nacional. Mitificavam então o trajeto da história 

brasileira, segundo Nunes (1995, p.25) transformando numa 

gesta indígena custodiada pela Província. Esse mito 

encampava a história para imobilizá-la.  

Diferente da postura defendida por Oswald, na 

antropofagia, onde o índio era muito mais o primitivo 

vivendo numa outra sociedade e movendo-se num espaço 

etnográfico ilimitado.  

Ambas as reações, com o mesmo sentido, mas 
com direções diferentes, já eram políticas. Esses 
grupos remanescentes se afastavam, na realidade, 
quanto mais parecia aproximá-los o tema do índio 
que lhes era comum. (Nunes, B. 1995) 75 

Essas divergências entre os manifestos do final da 

década de 1920, já anunciam as tendências do engajamento 

político que esses grupos acabam se firmando após a 

Revolução de 1930, os verde-amarelos têm um empenho 

conservador que os conduz para a direita, enquanto que os 

antropófagos caminham para uma política de esquerda.  

A década de 30, para além das transformações no 
campo social e político, pode ser avaliada também 
pelo espaço novo que a arte moderna ocupará na 
sociedade. A clara mudança no eixo dos 
acontecimentos, e o deslocamento de peso político 
de São Paulo para o Rio de Janeiro, corresponde 
também a uma perda de espaço do mecenato 
oligárquico em relação ao patrocínio estatal. 
(Perecin, 2003, p. 87) 

Estas discussões entre os modernistas e 

tradicionalistas acabam repercutindo também no Rio de 

Janeiro, como podemos ver na apresentação da tese 

defendida por Flávio de Carvalho em 1930 no IV Congresso 

Pan-americano de Arquitetos, no Rio de Janeiro. Neste 

congresso, através de relatos publicados em revistas da 

época, há o confronto entre arquitetos vinculados à visão 
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modernista e de outro lado os que defendiam uma visão 

tradicional da arquitetura. Porém a arquitetura neocolonial, 

que fazia parte de uma discussão modernista, inclusive 

presente na Semana de Arte Moderna de 1922, passa a ser 

esta arquitetura defendida pelos arquitetos tradicionalistas, 

que se opunham as idéias de Le Corbusier e outros 

modernos europeus, que ao mesmo tempo, era a 

arquitetura defendida pelos modernistas paulistas.  

 

 
 
 
 

1.5_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 Currículo datilografado pelo próprio 
Flávio de Carvalho, sem data, presente 
no acervo pessoal do engenheiro-
arquiteto conservado no Arquivo do 
CEDAE/ IEL/ UNICAMP. 
 
 
77 O escritório Ramos de 
Azevedo/Severo & Villares a partir de 
1907, quando Ramos deixou de atuar 
como profissional liberal e abriu um 
escritório com um vasto contingente de 
funcionários que se destacaram no 
cenário arquitetônico do início do século 
XX, como por exemplo: Jorge Krug, 
Victor Dubugras, Domiziano Rossi (que 
era praticamente o autor de todos os 
projetos da firma), Felisberto Ranzini, 
etc. A partir daí Ramos não foi mais 
autor exclusivo dos projetos, mas sim o 
coordenador de uma equipe que criava, 
desenhava e construía obras.  

 

 

 

Flávio de Carvalho: sua atuação
profissional no brasil 

 

Flávio de Carvalho, ao retornar em 1922 para São 

Paulo, depara-se com uma cidade eclética que estava 

construindo freneticamente, sobrepondo-se a cidade 

colonial feita de taipa. Devido aos contatos de sua família 

aristocrática, Flávio de Carvalho teve a oportunidade de 

atuar nos principais escritórios e construtoras da cidade. 

Em 1923 inicia a sua atuação profissional na 

Construtora Barros, Oliva & Cia. como engenheiro civil. 

Segundo relatado em seu currículo pessoal 76, Flávio era 

responsável pelo cálculo estrutural dos projetos, sem atuar 

em projetos arquitetônicos. Trabalhou nesta construtora até 

1924, quando inicia seu trabalho no Escritório de Ramos de 

Azevedo. 

De 1924 a 1926, Flávio de Carvalho trabalhou no 

cálculo e dimensionamento das estruturas dos projetos 

arquitetônicos do principal escritório de São Paulo – 

Escritório Técnico Ramos de Azevedo e Cia., também 

conhecido como Ramos de Azevedo/ Severo & Vilares 77. 

Neste período o escritório, com a perda de Rossi e a 
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105 – Obra do Escritório Ramos de 
Azevedo/ Severo & Vilares, para o 
Palácio das Indústrias, em 1924, 
projeto arquitetônico de Domiziano 
Rossi, elaborado antes de seu 
falecimento. 
Fonte: LEMOS, 1993, p. 79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106 – Edifício dos Correios – 
escritório Ramos de Azevedo década 
de1920. 
Fonte: LEMOS, 1993, p. 97. 
 
 
 
 
 
 

chefia de Felisberto Ranzini, desenvolvia projetos ecléticos e 

neocoloniais. No início da década de 1920 o neocolonial só 

era construído em projetos de residências, porém com o 

falecimento de Rossi, responsável pelos mais imponentes 

projetos ecléticos desenvolvidos pelo escritório, e a 

campanha de Ricardo Severo, sócio do escritório, o 

neocolonial passa a ser utilizado também nas construções 

de edifícios públicos. Havia também muitas construções 

sem vínculos estilísticos, como observado por LEMOS 

(1993, p. 91): 

Se vínculo houve, foi na perpetuação do 
desejo de escamotear as providências 
tecnicistas da engenharia civil responsáveis 
pela estabilidade dos edifícios. Desejo de 
esconder as estruturas metálicas ou o 
concreto armado. Desejo de manter a idéia 
de que a ornamentação era necessária à 
qualificação da arquitetura como arte distinta 
da mera engenharia” 

Os principais projetos realizados, ou que estavam em 

fase de elaboração e construção, no período em que Flávio 

de Carvalho trabalhava no escritório foram: Faculdade de 

Medicina, Mercado Central, edifício da Light, Penitenciária 

do Estado, Palácio da Justiça, Edifício Alexandre Mackenzie, 

os Correios, o Liceu Franco Brasileiro, entre outros inúmeros 

projetos de edifícios de grande e pequeno porte, além de 

inúmeras residências. Estes projetos eram apresentados 

nos mais diversos estilos, desde o eclético historicista, 

passando pelo eclético livre de vínculos de composição e 

ornamentação, um eclético mais limpo, com ornamentação 

geométrica ou clássica, além do neocolonial.  

Neste período a maioria dos projetos arquitetônicos 

era desenvolvida por outros escritórios, ficando o escritório 

Ramos de Azevedo responsável, principalmente, pela 

elaboração de cálculo estrutural e construção. Esta atuação 

do escritório neste período acentua ainda mais a indefinição 

arquitetônica da década de 1920. 

Os principais escritórios de São Paulo apresentavam 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
83

107 – Palácio da Justiça – 
escritório Ramos de Azevedo década 
de1920. 
Fonte: LEMOS, 1993, p. 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 Segundo FERRAZ (1965, pp. 20-
21) Gregori Warchavchik, arquiteto 
russo, concluiu a sua formação como 
arquiteto na Itália em 1920, no Instituto 
Superior de Belas Artes de Roma. A 
principal característica da arquitetura 
estudada por ele neste período era 
vinculada a cultura clássica. Trabalhou 
dois anos como ajudante de Marcello 
Piacentini. Foi contratado pela 
companhia Construtora de Santos, e por 
isso acaba mudando-se definitivamente 
para o Brasil. 

 
79 Segundo Bruand (1997, p. 64) 
este artigo escrito por Gregori 
Warchavchik foi publicado no jornal Il 
Piccolo no dia 14 de junho de 1925, 
escrito em italiano. Posteriormente foi 
novamente publicado em português pelo 
Correio da Manhã no dia 01 de 
novembro do mesmo ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

muita influência da arquitetura estrangeira, principalmente 

dos mestres-de-obras italianos, como podemos ver no 

escritório de Ramos de Azevedo/ Severo & Vilares. Mesmo 

com essas influências estrangeiras diversas, Ramos estava 

preso a cultura acadêmica desde o início de sua carreira. 

Aliás, essa impregnação acadêmica era marcante nos 

projetos construídos no início do século XX. Os grandes 

escritórios e construtoras realizavam edifícios de diferentes 

portes no estilo neoclássico com toques desta arquitetura 

estrangeira, elaborando uma arquitetura eclética. O 

neocolonial, mesmo sendo difundido por integrantes da 

própria equipe de Ramos, representado por Ricardo Severo 

e Victor Dubugras em São Paulo, teve uma absorção menos 

efetiva na construção civil, e também em Ramos de 

Azevedo, em relação às edificações ecléticas. 

Já em 1925 inicia-se no Brasil uma tímida discussão 

sobre a arquitetura moderna no Brasil com o manifesto de 

Gregori Warchavchik 78, arquiteto russo contratado pela 

Companhia Construtora de Santos desde 1923, com a sua 

chegada ao país. Este manifesto intitulado “Futurismo?” 79 

foi pouco marcante no período, sendo pouco discutido na 

mídia e entre os profissionais da área, apesar de um 

conteúdo importante por trazer diversas questões que 

estavam sendo discutidas na Europa, principalmente por Le 

Corbusier. 

Warchavchik era bem mais radical: rejeitava a 
idéia de estilo contemporâneo (já que o estilo de 
uma época só viria a ser definido mais tarde, 
pelas gerações seguintes) e propunha uma 
explicação racionalista para a história da 
arquitetura (o valor dos estilos do passado 
provinha do caráter funcional de seus elementos 
decorativos e da unidade existente entre as 
artes, a vida e os meios técnicos de uma 
determinada época); concluía que a civilização 
do século XX, apoiada numa crescente 
mecanização, devia extrair uma estética própria 
das possibilidades que essa mecanização 
oferecia; os novos materiais – ferro, vidro e 
sobretudo concreto armado – condicionavam 
uma nova arquitetura, cuja beleza resultaria 
automaticamente da solução lógica dada aos 
problemas abordados; o arquiteto não seria 
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80 Sobre o conteúdo do artigo 
publicado por Warchavchik em 1925. 

 

81 Rino Levi, arquiteto brasileiro, 
formou-se no Instituto Superior de 
Belas Artes de Roma. Retorna ao 
Brasil em 1927. 
 
82 Carta enviada da Itália para o 
Estado de São Paulo, e publicada pelo 
mesmo jornal em outubro de 1925. 
 
 
 
 

108 – Ilustração utilizada por 
Ricardo Severo na conferência “A 
Arte Tradicional no Brasil”, em 
junho de 1914. 
Fonte: SEGAWA, 1999, p. 36. 
 

109 – Sociedade Portuguesa de 
Beneficência de Santos, década de 
1930. Construída pelo Escritório 
Técnico F.P. Ramos de Azevedo. 
Fonte: SEGAWA, 1999, p. 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 

senão um engenheiro encarregado de construir 
uma máquina, cuja forma seria determinada pela 
função. (BRUAND, 1997, p. 65) 80 

Outro manifesto foi publicado no mesmo ano, por 

Rino Levi 81, também formado na Itália, mas brasileiro, 

intitulado “A Arquitetura e a estética das cidades” 82. Este 

texto de Rino Levi contava o estágio do movimento 

renovador da arquitetura na Europa. Trazia também algumas 

questões em comum, segundo BRUAND (1997, pp. 64-65), 

com o outro artigo de Warchavchik como: a arquitetura 

ditada pela praticidade e pela economia, a redução dos 

elementos decorativos ao mínimo e que deveriam 

corresponder a uma função, a necessidade da união do 

artista e do técnico na pessoa do arquiteto. 

Ambos os textos tiveram pouca repercussão 

imediata no meio profissional, por este ainda apresentar-se 

muito conservador e influenciado pela cultura eclética. O 

estilo mais avançado e mais ousado no período, ainda 

rejeitado por muitos escritórios e construtoras, era o 

neocolonial. 

Em 1926, quando deixa de trabalhar no escritório de 

Ramos de Azevedo, Flávio de Carvalho estabelece um ateliê, 

onde trabalha sozinho desenvolvendo projetos de 

arquitetura também. O primeiro projeto desenvolvido, para a 

reforma da sede da Fazenda Pinheiros, propriedade da 

família em Valinhos, foi uma intervenção neocolonial. Desta 

forma pode-se dizer que Flávio de Carvalho estava 

acompanhando as discussões sobre a busca de uma 

arquitetura brasileira. Importante lembrar que Flávio 

trabalhou no mesmo escritório de Ricardo Severo, principal 

defensor da arquitetura neocolonial, e provavelmente 

chegou a calcular estruturas e se debruçar sobre projetos 

neocoloniais.  

Deste período como autônomo, entre 1926 e 1929, 

também constam uma série de projetos elaborados para 

diferentes concursos e outros projetos como: Palácio do 
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110 – Primeiro projeto modernista – 
Flávio de Carvalho. 
Projeto do Palácio do Governo do 
Estado de São Paulo – “Eficácia”. 
Fonte: DAHER, L. C. 1982, p. 14. 
 
 
 
 

111 – Elevação da Embaixada da 
Argentina no Rio de Janeiro, 
concurso de 1928. 
Fonte: ZANINI, W; LEITE, R.M. 1983, 
p. 50. 
 
 

112 – Vista frontal do projeto para 
a Universidade de Belo Horizonte, 
1928. 
Fonte: DAHER, 1982, p. 26. 
 
 
 
83 Declaração de Flávio de Carvalho, 
filmagem apresentada no documentário 
Flávio de Carvalho: o Revolucionário 
Romântico, Brasil, 1993. 
 
 
 
 
 
 

Governo do Estado de São Paulo (1927), elaboração de um 

anteprojeto de arranha-céu (1928), Embaixada da Argentina 

no Rio de Janeiro (1928), Farol de Colombo na República 

Dominicana (1928), Universidade de Belo Horizonte (1928), 

residência no Pacaembu (1928) e o Palácio do Congresso do 

Estado de São Paulo (1929). 

Este período de grande produção projetual, inclusive 

uma intensa participação em concursos, gerou uma série de 

projetos não-construídos de Flávio de Carvalho. Porém, é 

pertinente destacar que já havia uma significativa presença 

de grande parte destes projetos na imprensa paulistana. 

Flávio de Carvalho participava das diversas discussões e 

polêmicas sobre a arquitetura deste período através dos 

jornais, que lhe davam a oportunidade de responder a 

algumas provocações elaboradas por jornalistas, ou mesmo 

intelectuais que escreviam na imprensa questionando a 

arquitetura modernista. 

Esta presença de Flávio de Carvalho no debate 

público inicia-se em1928 com a divulgação dos projetos que 

concorriam ao projeto para o Palácio do Governo. A partir 

deste concurso, lançado em 1927, ele torna-se responsável 

pelo primeiro projeto modernista elaborado no Brasil, não 

construído, para o concurso do Palácio do Governo, sob o 

pseudônimo “Eficácia”. Assim, começa a discutir questões 

de arquitetura e urbanismo em diversos jornais, em 

conseqüência das diversas críticas vindas de 

tradicionalistas, que achavam sua proposta arquitetônica 

absurda, principalmente por se dizer modernista.  

E nasceu o meu primeiro projeto de Arquitetura 
Moderna, que foi o primeiro projeto de 
Arquitetura Moderna no Brasil, em 1927 com o 
Palácio do Governo do Estado de São 
Paulo.(Flávio de Carvalho, s.d.) 83 

A arquitetura, vista pelo grupo de vanguarda e pelos 

arquitetos em geral, vinculada ao conceito de moderno 

ainda era o neocolonial. Havia um descompasso entre a 
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84 Architectura moderna, Diário 
Nacional, São Paulo, 02/02/1928. 
 
 
 

85 Sob o pseudônimo Urbano, artigo 
intitulado “O futuro palácio – II 
Classificação, Diário Nacional, São 
Paulo, 02/02/1928. 
 
 
86 Barroco colonial ele utiliza-se para 
referir-se aos projetos neocoloniais. 
 
 

87 Projeto modernista é a classificação 
dada ao projeto de Flávio de Carvalho. 
 
 

arquitetura desenvolvida neste período e a vanguarda 

literária modernista, desenvolvida principalmente por Mário 

e Oswald de Andrade. Assim, percebe-se o quadro 

problemático da arquitetura diante de uma proposta dita 

“Modernista” desenvolvida por Flávio de Carvalho em seus 

projetos e textos publicados nos jornais da época, que 

contestava inclusive a arquitetura neocolonial. 

Seguindo este descompasso, Mário de Andrade 

apóia, mesmo com algumas restrições, a atuação marcante 

do engenheiro-arquiteto Flávio de Carvalho diante de sua 

primeira proposta “Eficácia”, dizendo: 

A gente pode argumentar que uma comissão 
composta de modernistas aceitaria ou 
recomendaria esse projeto... É um argumento 
falso porque muito embora esses modernistas, 
na literatura já se possam escudar com a 
recomendação, a atenção ou o respeito de 
nomes como Carlos de Laet, João Ribeiro, 
Amadeu Amaral, Alberto de Oliveira e sobretudo 
Graça Aranha, nas outras artes ele vive sozinho e 
escudado apenas pela sua própria convicção. 
Por isso eles representam uma minoria 
esquerdista absolutamente ineficiente, sem 
poder representativo nenhum. Uma minoria 
ridicularizada e repudiada. Ninguém não imagina 
que essa minoria sofre ou se lastima por causa 
disso. Absolutamente não. Sem que possa 
razoavelmente inventar razões de satisfação por 
essa ineficiência momentânea em que vegeta 
aparentemente, essa minoria vive satisfeita, 
consciente do papel que representa e 
convicta...convicta de si mesma. O que afinal 
das contas é mesmo a melhor e mais feliz das 
convicções. (ANDRADE, Mário de, 1928) 84 

Segundo outro artigo publicado no mesmo dia e 

mesmo jornal por Guilherme de Almeida 85, os projetos 

classificavam-se entre os seguintes estilos: Renascimento 

italiano (um projeto), Luis XIV (um projeto), Barroco 

Colonial86 (três projetos), Luis XVI (cinco projetos) e 

Modernista (um projeto 87). Ao concluir este artigo ele revela 

que só poderia considerar quatro projetos relevantes neste 

concurso, os coloniais e o modernista.  

Mário de Andrade e outros intelectuais modernistas 

do período viam com bons olhos a discussão sobre uma 
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88 Em diversos textos da época era 
utilizado o termo “colonial” para a 
arquitetura que hoje chamamos de 
“neocolonial”. 
 
 

89 O pseudônimo “Non nova, sed 
nove”, utilizado por outro arquiteto ou 
engenheiro para o concurso, refere-se 
ao um projeto classificado por 
Guilherme de Almeida como “Barroco 
Colonial”. Assim, ao analisar os 
projetos coloniais no artigo “O futuro 
palácio – V Os coloniais”, publicado no 
Diário Nacional em 07/ 02/ 1929, 
escreve o seguinte sobre este projeto: 
“É sincero e rico. Muito boa 
orientação. Detalhes barrocos reduzidos 
ao essencial, nas janelas e nas 
coroações das colunas. Uma cúpula de 
azulejos que apresenta muita novidade. 
Há calor e vida no seu conjunto. 
Fugiu, com habilidade, desse 
empetecado litúrgico que se vem 
pedindo emprestado às igrejas jesuítas; 
evitou, com prudência, o gelado morto 
dos casarões fazendeiros. Estabeleceu 
um meio-termo justo. (...) Tem 
espírito tradicional e tem atualidade. 
(...)  
 
 

90 Artigo O futuro palácio – VII 
Conclusões publicado no Diário Nacional 
em 09/02/1928, por Guilherme de 
Almeida, sob o pseudônimo “Urbano”. 
 
 
 
 
 

 
113 – Primeira casa modernista – 
Gregori Warchavchik. Projeto da 
fachada apresentado para 
aprovação na prefeitura de São 
Paulo. 
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 23. 
 

arquitetura modernista, mas ainda defendiam as 

características nacionalistas do neocolonial 88. O artigo 

publicado posteriormente por Guilherme de Almeida reforça 

esta questão colocada por Mário ao revelar a seguinte visão 

sobre a arquitetura modernista e a colonial, em relação aos 

quatro projetos observados anteriormente por ele: 

O futuro edifício, para ser oportuno, terá, ou um 
caráter nacional, ou um caráter atual. Ora, 
caráter nacional aceitável, só um deles 
apresenta: o projeto assinado “Non nova, sed 
nove” 89.Caráter moderno, só um também o 
possui: o assinado “Eficácia”. Assim, a ser 
resolvida a questão desta primeira concorrência, 
penso que a comissão julgadora terá que 
escolher qualquer destes dois. Nada mais. 
Evidentemente, são anteprojetos: sujeitos, pois, 
a emendas, a transformações, 
aperfeiçoamentos. E, dentre os onze 
apresentados, só estes, sem erro visceral, são 
susceptíveis de ser aproveitados. Só eles têm 
defeitos remediáveis, doenças curáveis. (...). 
(ALMEIDA, Guilherme de. 1929)90 

Neste mesmo período a primeira casa modernista 

estava sendo construída por Gregori Warchavchik na Rua 

Santa Cruz, 1927-1928, projetada para ser a sua própria 

residência. A dificuldade de aprovação deste projeto pela 

prefeitura de São Paulo permite-nos uma melhor 

compreensão sobre a visão de arquitetura desenvolvida em 

São Paulo, pois as fachadas deveriam “em nome do bom 

gosto” passar por um serviço de censura que obrigava a 

ornamentação.  

(...) A fim de conseguir a autorização desses 
censores [de fachada], Warchavchik apresentou 
o projeto conforme mostra o desenho em 
negativo, ou seja, um projeto ligeiramente 
camuflado com ornatos o que tornou possível a 
sua aceitação. Este foi o meio pelo qual a casa 
sem rebuscamento, sem estuques, sem cornijas, 
conseguiu se admitida pelos “censores de 
fachada”. (FERRAZ, 1965, p. 23) 

Entre 1928 e 1931, este arquiteto projetou e 

construiu diversas casas em São Paulo e até mesmo no Rio 

de Janeiro com presença das questões modernistas, 

trazidas de sua formação italiana, mesmo indagando 



 
 

Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo 
88 

114 – Primeira casa modernista – 
Gregori Warchavchik. Projeto 
construído. 
Fonte: BRUAND, 1997, p. 66. 
 

 
115 – Plantas da Casa Modernista 
de Gregori Warchavchik, em 1927-
1928.. 
Fonte: BRUAND, 1997, p. 65. 
 

 
116 – Edifício Mappin, construído 
pela Sociedade Comercial e 
Construtora, final da década de 
1920. 
Fonte:www.sccconstrutora.com.br 

diversas dificuldades técnicas. Enquanto isso, Flávio de 

Carvalho seguia a sua batalha nos jornais através de uma 

série de projetos desenvolvidos para concursos, sem 

construir nenhum deles. 

A partir do concurso para o Palácio do Governo, 

Flávio de Carvalho inicia uma série de propostas de projetos 

para diferentes concursos que refletem suas concepções de 

cidade e arquitetura, sempre utilizando o mesmo 

pseudônimo “Eficácia”, o que gerava mais polêmica, pois 

todos sabiam de quem se tratava. 

A participação em todos estes concursos, 

polemizado por sua postura e evidenciado pela escolha 

constante de seu pseudônimo, abrem espaço para uma 

atuação constante de Flávio de Carvalho nos diversos jornais 

da época discutindo questões de cidade, arquitetura, 

arborização urbana, planos de intervenção urbana e mesmo 

questões diversas como o funcionamento de um zepelim.  

Em 1929 Flávio de Carvalho volta a atuar como 

engenheiro civil, elaborando cálculos estruturais, na 

Sociedade Comercial e Construtora. Esta construtora, assim 

como a Ramos de Azevedo, era uma das mais importantes 

de São Paulo. Fundada em 1922, foi responsável pela 

construção de obras marcantes na história da cidade, como 

o edifício do Mappin, da Praça Ramos de Azevedo, em 

frente ao Teatro municipal, e o Viaduto do Chá. 

Flávio de Carvalho trabalhou nesta construtora 

apenas durante este ano, de 1929, mas não se sabe 

exatamente o período ou mesmo os projetos que chegou a 

desenvolver os cálculos estruturais. 

Ao sair deste emprego, Flávio de Carvalho não 

estabelece mais nenhum vínculo empregatício no campo da 

construção civil até o final de sua carreira. Na verdade Flávio 

de Carvalho acaba desenvolvendo uma série de outras 

atividades além da arquitetura, o que também dificulta a sua 

relação com vínculos estreitos de emprego nesta área. 
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117 - Avenida 9 de julho – 
Sociedade Comercial e Construtora. 
Projeto iniciado no final da década 
de 1920. Obra da Sociedade 
Comercial e Construtora – SC&C. 
Arquivo da SC&C/ Ribeiro Franco. 
As obras começaram ainda na 
década de 20, mas só em 1941 o 
então prefeito Prestes Maia 
conseguiu concluir a Avenida Nove 
de Julho. A nova via integrava o 
projeto chamado "Sistema Y", que 
englobava também a Tiradentes, a 
Anhangabaú Inferior (hoje Prestes 
Maia) e a 23 de Maio. Entusiasta 
das obras viárias, ele acreditava 
que a abertura de grandes 
avenidas ajudaria a 
descongestionar o centro. A foto 
acima, que mostra a construção 
dos túneis sob a Paulista, está no 
livro São Paulo: Vila, Cidade, 
Metrópole, do professor da 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP Nestor Goulart 
Reis. 
http://veja.abril.com.br/vejasp/28040
4/misterios.html. 
Fonte:www.sccconstrutora.com.br 
 
 
 

91 Declaração de Flávio de Carvalho, 
sem data, filmagem apresentada no 
documentário Flávio de Carvalho: o 
Revolucionário Romântico, Brasil, 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta atuação inicial como engenheiro civil e arquiteto 

permite-nos perceber que Flávio de Carvalho tem pleno 

domínio das estruturas mais atuais, tanto em estrutura 

metálica como em concreto armado, e isso possibilitaria 

que ele soubesse o quanto poderia ousar nos projetos 

arquitetônicos. Outra questão que poderia ser observada em 

sua atuação profissional em escritórios de construção era a 

relação profissional entre engenheiros e arquitetos de 

grande importância em São Paulo no período. 

Algumas de suas declarações apontam este período 

como seu início do questionamento sobre a atuação dos 

arquitetos e a arquitetura desenvolvida no Brasil, 

principalmente, o distanciamento dos arquitetos com as 

novas formas de pensar as estruturas da construção e do 

raciocínio do projeto. Em alguns depoimentos critica a 

arquitetura escolhida para o desenvolvimento do projeto e a 

sua relação anacrônica com o tipo de estrutura utilizado, 

principalmente com o uso de estruturas metálicas, que 

permitiam uma nova maneira de organizar a planta, com 

outros vãos e paredes mais leves.  

Eu era um calculista de grandes estruturas e 
naturalmente eu achava que o cálculo das 
estruturas nada tinha a ver com as formas 
dadas pelos arquitetos. (Flávio de Carvalho) 91 

Desta forma, com um questionamento da arquitetura 

desenvolvida no Brasil, aproxima-se das discussões 

elaboradas pelo grupo modernista de Oswald e Mário de 

Andrade, discutidas desde 1922 sobre a construção de uma 

cultura brasileira.  

Este questionamento sobre os valores nacionais e 

uma cultura moderna estava sendo também o foco de 

outros arquitetos e engenheiros, como Antonio Garcia 

Moya, Malfatti, Jayme da Silva Telles, Rino Levi entre 

outros, para estas questões. Além de outros, como 

Warchavchik e Rino Levi, que já estavam discutindo e 

propondo uma nova arquitetura também.  
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92 Revistas que integram o acervo de 
obras raras da FAU/ USP. 

 
 
93 Christiano S. das Neves, defendia 
neste período a arquitetura tradicional, 
eclética. Segundo SEGAWA (1999, p. 
58) ele chega a declarar em 1930 o 
seguinte a respeito da arquitetura e das 
novas técnicas: “As invenções e as 
descobertas científicas não exerceram 
influência alguma nos estilos da 
arquitetura, nem mesmo o cimento 
armado, que é material inestético, feio 
em superfície, de aspecto freio e morto 
e que toma com o tempo une sale 
patine, no dizer do professor Cloquet.” 

 
 
 

118 – Casa Modernista da Rua 
Itápolis – de Warchavchik 
Fonte: Bruand, 1997, p.69. 
 
 
 
 

119 – Fotos da Exposição da Casa 
Modernista da Rua Itápolis – de 
Warchavchik 
Fonte: Bruand, 1997, p.69. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desta forma o quadro da arquitetura em São Paulo 

transforma-se em duas vertentes. De um lado os 

tradicionalistas, que eram os principais responsáveis pelos 

projetos ecléticos de grande aceitação da população, que 

ainda aceitava esta importação de estilos que compunham a 

cidade. Estes tradicionalistas dirigiam revistas, como a 

“Architectura e Construções” 92, dirigida por Christiano S. 

das Neves 93 , que atacavam o outro grupo e defendiam as 

suas concepções de beleza, fundadas nos estilos históricos 

europeus e também passam a defender o neocolonial de 

Ricardo Severo. 

O modernismo ainda era visto, mesmo pelos 

intelectuais e artistas modernistas, como um modo de 

pensar a arquitetura que ainda não considerava as questões 

nacionais. Era colocado como um modo ainda estrangeiro 

de pensar a arquitetura em São Paulo, apesar de atual. 

Em novembro de 1929, Flávio de Carvalho, 

juntamente com Geraldo Ferraz, teve a oportunidade de 

conhecer pessoalmente o importante arquiteto 

revolucionário da arquitetura naquele momento, o arquiteto 

franco-suíço Le Corbusier. O contato, através de Paulo 

Prado, marca uma nova fase de questões desenvolvidas por 

Flávio de Carvalho, que passa a desenvolver uma série de 

artigos, inclusive uma tese em congresso, sobre um ideal de 

cidade que correspondesse às mudanças daquele tempo, 

com diversas transformações, em que estava vivendo.  

Flávio de Carvalho e Geraldo Ferraz realizam com Le 

Corbusier, entrevista publicada no Diário da Noite, sobre a 

arquitetura proposta por ele. No dia seguinte, junto com 

outros modernistas, fazem uma visita com Le Corbusier as 

casas construídas na Vila Mariana por Warchavchik. Esta 

visita e o apoio de todo o grupo modernista, inclusive Flávio 

de Carvalho e outros arquitetos modernistas, impulsiona 

ainda mais a exposição da casa modernista, realizada no ano 

seguinte com a abertura da casa da Rua Itápolis, 119, no 
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120 – Catálogo da Exposição da 
“Casa Modernista” da Rua Itápolis, 
de Warchavchik, em 1930.  
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 83. 
 

 
121 – Interior do Catálogo da 
Exposição da “Casa Modernista” da 
Rua Itápolis, de Warchavchik, em 
1930.  
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 83. 
 
94 Artigo de Geraldo Ferraz publicado 
originalmente no Diário da Noite, em 
22/11/1929, e apresenta-se no livro 
do mesmo autor. In. FERRAZ, Geraldo, 
1965, pp. 28-29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bairro do Pacaembu, toda mobiliada de acordo com as 

questões discutidas pelos modernistas, inclusive algumas 

peças da Bauhaus.  

Le Corbusier e os que o acompanham rondam a 
casa branca e vermelha, no meio do jardim.  Le 
Corbusier admirou o conjunto de linhas e planos, 
porque todo o conjunto é de uma unidade 
excepcional, realçada pelo verde da vegetação. 
A cor vermelha no branco agrada muito o 
polemista de “L’Esprit Nouveau”. Ele acha que o 
proprietário da casa deve possuir cultura 
bastante para aceitar tantas inovações 
arquitetônicas como as que constata. (FERRAZ, 
1929) 94 

A “Exposição de uma Casa Modernista” de 

Warchavchik, aberta ao público em 24 de março de 1930, 

teve a mesma repercussão da Semana de 22, segundo 

algumas análises de FERRAZ (1965). Foi comentada e 

discutida por diversos intelectuais e arquitetos em muitos 

jornais da época como: Mário de Andrade, Flávio de 

Carvalho, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, o 

próprio Geraldo Ferraz entre outros. O impacto desta 

arquitetura, que ainda era muito timidamente construída em 

São Paulo, em uma cidade que ainda predominava as 

construções ecléticas foi um escândalo. Teve uma 

repercussão mais efetiva do que os manifestos e 

construções ainda raros nos jornais e na cidade, 

respectivamente, que vinham acontecendo desde 1925.  

Desta forma, Oswald de Andrade compara a 

Exposição da casa de Warchavchik a Semana de Arte 

Moderna de 1922: 

A casa de Warchavchik encerra o ciclo de 
combate à velharia, iniciado por um grupo 
audacioso, no Teatro Municipal, em fevereiro de 
1922. É a despedida de uma época de fúria 
demonstrativa. (...) Da Semana de Arte Moderna 
à casa vitoriosa de Warchavchik vão oito anos de 
gritaria para convencer que Brecheret não era 
nenhum blague, que Anita Malfatti era coisa 
mais séria deste mundo, que a literatura da 
Academia Brasileira de Letras era uma vergonha 
nacional, (...). E pairando numa organização de 
poesia, de serenidade, de conforto, de 
atualismo, a personalidade estupenda de 
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95 Texto publicado originalmente com o 
título Exposição duma casa modernista, 
em julho de 1930 no Diário da Noite, 
São Paulo, reproduzido no site: 
http://www.vitruvius.com.br/documento/d
ocumento/asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 Texto publicado originalmente com o 
título Exposição duma casa modernista, 
em julho de 1930 no Diário da Noite, 
São Paulo, reproduzido no site: 
http://www.vitruvius.com.br/documento/d
ocumento/asp. 
 

Warchavchik, que se dissimula nos móveis, paira 
nas cortinas, floresce em cactos nos jardins e 
reúne a copa, a escada, a garagem e os 
dormitórios num sossego bom e esportivo, 
comercial e vitorioso – como deve ser o cenário 
otimista da vida de cada dia neste século 
bendito.  (...) Apesar dos anacronismos que 
persistem, apesar da legislação portuguesa que 
nos afoga, apesar da gente cretina que não sabe 
que a vida de 1930 tem que ser plasmada 
naquele milagre de Marconi, iluminando Sidney 
de bordo do seuiate ancorado numa dobra 
geográfica da Itália. (ANDRADE, Oswald de. 
1930) 95 

Oswald de Andrade defende a arquitetura 

modernista como a arquitetura capaz de acompanhar a 

dinâmica da vida na década de 1930. Mário de Andrade 

discute a exposição da casa com a mesma postura, explicita 

a sua preferência desta arquitetura ao invés do neocolonial, 

um pouco diferente das posturas alguns anos antes, que 

ainda defendiam as referências nacionalistas presentes no 

neocolonial. Desta forma segue o trecho onde Mário de 

Andrade aborda o assunto, também apresentando a 

diferença da arquitetura tradicional construída em São 

Paulo: 

Ora, a arquitetura modernista não desmente ou 
destrói nenhum dos “verdadeiros” estilos de 
arquitetura que a história enumera. (...) uma casa 
modernista, como a de Gregori Warchavchik 
berra junto desses bangalôs, chacrinhas 
neocoloniais, pudins, marmeladas e xaropes que 
andam por ai. (...) O neocolonial, o bangalô, o 
neo-florentino são “falsos”, tanto uma pérola 
Tecla, um objeto de Flosel ou o não culpável 
Rafael duma coleção paulistana. Lhes falta 
aquela orgulhosa força de legitimidade que 
justifica e valoriza até os defeitos. Já nem me 
interesso com serem eles, na infinita maioria dos 
casos, falsificações hediondas. Não é o conceito 
de falsificação deturpadora de princípios 
arquiteturais que me preocupa agora, é a noção 
de “faux”, do que é feito para enganar, da prática 
extratemporânea. (...) Uma casa de Warchavchik 
berra junto das outras, berra orgulhosamente 
porque é legítima. (ANDRADE, Mário de. 1930)96  

Flávio de Carvalho, diante da intensa discussão entre 

os modernistas e entre estes modernistas e tradicionalistas, 

também aborda o assunto em um artigo sobre a Exposição 
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97 CARVALHO, Flávio de. A casa 
Modernista Warchavchik. Diário da 
Noite, São Paulo, 08/04/1930. 
 
 

 
122 – Desenho da Residência 
projetada por Flávio de Carvalho 
para Nelson Ottoni de Rezende, em 
1930. 
Fonte: DAHER, 1984, p. 136. 
 
 

123 – Cartaz do IV Congresso Pan-
americano de Arquitetos, realizado 
no Rio de Janeiro de 19 a 30 de 
junho de 1930. 
Fonte: Revista Arquitectura, 1930, 
nº112, p. 259. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da casa de Warchavchik, dizendo principalmente: 

Uma casa moderna representa na nossa vida um 
encanto novo. O homem insurge-se contra o 
passado e mostra – no seu inconsciente uma 
nova fórmula – progredir. O progresso produz no 
homem o entusiasmo pelo desconhecido, o 
desejo de ver uma coisa que ele ainda não viu. 
(...). A casa de Warchavchik representa para São 
Paulo uma mudança; ela é extra-normal em 
relação ao nosso ambiente construído. 
(CARVALHO, Flávio de. 1930) 97 

Neste momento, após o desligamento da Sociedade 

Comercial e Construtora, Flávio de Carvalho está dando 

continuidade a sua atuação como engenheiro-arquiteto 

autônomo, mesmo não construindo nada até 1936.  

Em 1930 ele chega a iniciar a construção de uma 

residência para Nelson Ottoni de Rezende, que acabou não 

se concretizando devido ao embargo da prefeitura. Este 

mesmo projeto foi apresentado no IV Congresso Pan-

americano de Arquitetos, onde também apresentou 

oralmente a sua tese muito conhecida sobre “A cidade do 

homem nu”. Este texto sobre a possibilidade de uma nova 

sociedade e uma nova estrutura para a cidade era um modo 

de discutir questões da cidade, da mesma forma que Le 

Corbusier estava desenvolvendo questões para uma cidade 

futuramente desenhada e trazia questões sobre o 

primitivismo brasileiro e latino-americano, sob a perspectiva 

da Antropofagia.  

A tomada do poder por Getúlio Vargas modifica o 

ritmo de produção artística de São Paulo, principalmente 

após a Revolução Constitucionalista de 1932. A ânsia de 

centralização do poder gera também uma centralização dos 

meios culturais no Brasil, colocando agora o Rio de Janeiro 

como principal centro de discussões do modernismo, 

principalmente devido a questões políticas entre São Paulo 

e o poder federal de Vargas. Esta centralização contou com 

a criação do Ministério da Educação, cujo titular era 

Francisco Campos e o chefe de gabinete era Rodrigo Mello 
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98 Segundo SEGAWA (1999, p. 79) 
“A reorganização da ENBA prontamente 
gerou reações dos tradicionalistas. 
Christiano S. das Neves, em São 
Paulo, e José Mariano Filho, no Rio 
de Janeiro, publicaram agressivos artigos 
na imprensa. Mariano, antecessor de 
Costa na direção da escola, taxou a 
reforma como orientação perniciosa, com 
a transformação da ENBA num centro 
propulsor das idéias derrotistas (como 
qualificava o pensamento de Le 
Corbusier) por iniciativa de um jovem 
inexperiente e ambicioso partidário 
extremado do estilo nacional até a 
véspera de galgar o ambicioso posto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

99 Mesmo esta informação sendo 
largamente repetida e utilizada em 
algumas publicações, o relatório do 
congresso e a relação geral dos 
congressistas não confirmam esta 
informação, mas ao mesmo tempo, 
podemos entender que Flávio de 
Carvalho estava integrado neste contexto 
e nestas discussões, onde estavam 
presentes os principais arquitetos e 
engenheiros paulistas do período. Ele 
também pode ter participado através do 
Instituto de Engenharia de São Paulo, 
onde ele residia na época e participava 
mais efetivamente. 
 

 

Franco de Andrade. Este último convocou Lúcio Costa para 

a reforma do programa da Escola Nacional de Belas Artes 

(ENBA) e entre os novos professores chamados para 

ministrar aulas relacionadas à nova arquitetura estava 

Warchavchik. Esta atuação no programa de ensino da 

arquitetura modernista acentuou ainda mais a discordância 

entre tradicionais e modernistas. Desta forma, Lúcio Costa 

acaba sendo afastado em 1931 da direção da ENBA, 

principalmente devido à influência do neocolonial de José 

Mariano Filho no Rio de Janeiro e de Christiano das Neves 

em São Paulo, fizeram diversas críticas públicas a esta 

direção de Costa 98. 

A influência de José Mariano Filho em questões da 

arquitetura no Rio de Janeiro já era bastante clara, em 

relação a sua fervorosa defesa do neocolonial, no IV 

Congresso Pan-americano de Arquitetos de 1930, no Rio de 

Janeiro. Neste congresso houve uma grande censura e 

crítica em relação aos trabalhos apresentados por 

modernistas, inclusive em relação às questões discutidas 

por Warchavchik e à tese “A Cidade do Homem Nu” de 

Flávio de Carvalho. Estas críticas repercutiram inclusive nas 

revistas e jornais paulistanos, principalmente a “Architectura 

e Construções”, sob o comando de Christiano das Neves.  

Em maio de 1931, Flávio de Carvalho participou, 

segundo Souza (2004, p.41) e Mattar (1999) 99, de outro 

importante congresso naquele período, o Primeiro 

Congresso Paulista de Habitação, promovido pelo Instituto 

de Engenharia. Entre os 250 inscritos, estavam, além de 

Flávio de Carvalho, Gregori Warchavchik, Jaime da Silva 

Telles, Anhaia Melo, Alexandre de Albuquerque e Prestes 

Maia. Esse congresso abordou mais questões técnicas do 

que assuntos polêmicos, ou seja, a própria questão da 

estética da habitação e da arquitetura. 

O Congresso de Habitação acabou focando mais as 

questões voltadas para a “habitação econômica”, como 
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124 – Cartaz do Primeiro Congresso 
de Habitação, celebrado em São 
Paulo entre 23 e 30 de maio de 
1931.  
Fonte: Annaes do 1º Congresso de 
Habitação, 1931, folha de rosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correia (2004) apresenta a partir das considerações 

relatadas por Magro, em 1931. O que se destaca do 

discurso apresentado no congresso, segundo Magro, é a 

questão da salubridade, e como ela influi na saúde mental e 

física do morador – trabalhador – da cidade, além da 

facilidade de acesso para as atividades da cidade.  

Além das discussões e palestras, esse congresso 

contou também com visitas e excursões a diversos pontos 

da cidade de São Paulo, entre eles estavam: as casas do 

Jardim América de Warchavchik; os terrenos e bairros 

residenciais da Companhia City; as obras da Light no alto da 

serra. 

O congresso, de acordo com seus antecedentes e 

regulamentos publicados em seus anais, não procurou 

abordar o tema da estética da arquitetura, mas apenas 

questões mais técnicas relativas à construção, que geravam 

menos brigas e discórdias já presentes no congresso do Rio 

de Janeiro no ano anterior. 

Uma das questões, votada e aprovada pelo 

congresso, de extrema importância para o espaço da casa e 

da cidade é a importância da salubridade, mesmo com a 

economia nas construções e do arruamento. A discussão da 

energia elétrica e da iluminação para uso doméstico são 

problemas que passam a ser abordados nos debates e 

também se refletem na arquitetura do período. 

A postura dos organizadores, porém, é evidenciada 

com o destaque dado a conferência de encerramento do 

congresso do Dr. José Mariano Filho, com o assunto “A 

Architectura Mesologica”, em que aborda a questão sobre a 

estética da arquitetura brasileira a partir da arquitetura 

colonial.  

A partir de sua visão de uma raça brasileira, ainda 

pura, e não mestiça – mistura de diversas raças –, Mariano 

acaba defendendo um povo de origem portuguesa e a 

arquitetura desenvolvida no período de colonização. A sua 
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visão sobre a forma nacional de adaptação ao meio 

ambiente, criando as arquiteturas regionais, mas 

desenvolvidas pela “raça brasileira”, aborda também a 

arquitetura elaborada por imigrantes, principalmente em São 

Paulo, inclusive criticando as influências que estes 

imigrantes trazem de suas culturas. Desta forma, ele critica 

os arquitetos que ficam preocupados apenas com a 

elaboração das fachadas e utilizam-se de estilos passadistas 

importados, que nada têm a ver com as questões da 

arquitetura de nosso tempo e nem com a arquitetura 

brasileira.  

Ao mesmo tempo em que Mariano procura defender 

a arquitetura colonial desenvolvida pelos portugueses, 

segundo os ensinamentos primitivos de indígenas e as 

necessidades geográficas e ambientais dos trópicos, ele 

acaba focando muito mais questão da raça brasileira. 

Enquanto os povos dividirem o mundo; enquanto a 
grande família humana se subdividir etnicamente 
em raças, e sub-raças, distintas entre si; enquanto 
houver entre os povos, o nobre zelo da tradição, e o 
orgulho do patrimônio racial, o sentimento 
individual de cada nação se oporá, como uma 
barreira invencível, a qualquer idéia de 
universalidade arquitetônica. (José Mariano Filho, A 
Architectura Mesológica, in Anais do Primeiro 
Congresso de Habitação, 1931) 

Mesmo o congresso procurando abordar o tema da 

habitação, assim como o CIAM de 1929, a postura 

apresentada por grande parte dos arquitetos e engenheiros 

participantes demonstram uma visão ainda tradicional da 

arquitetura ao mesmo tempo em que compreendem a 

relação da habitação com o espaço da cidade. 

Entre 1930 e 1934, Flávio de Carvalho desenvolve 

poucos projetos de arquitetura devido a sua participação na 

Revolução Constitucionalista de São Paulo e ao seu estreito 

vínculo com o Clube dos Artistas Modernos (CAM), que 

durou entre 1932 e 1933. Mas sua atuação em artigos de 

jornal sobre a cidade e a arquitetura de São Paulo ainda 
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125 – Primeira casa modernista no 
Rio de Janeiro, na Rua Toneleros, 
de Warchavchik, aberta para 
exposição, em 1931.  
Fonte: FERRAZ, 1965, p. 160. 
 
 
 
 
 
 

 
126 – Casa Roman Borges, projeto 
de Lúcio Costa em 1934, Rio de 
Janeiro. 
Fonte: BRUAND, 1997, p. 74. 
 
 

127 – Implantação do conjunto de 
Monlevade, Minas Gerais, de Lúcio 
Costa, 1934. Este projeto não 
chegou a ser construído. 
Fonte: CAVALCANTI, 2001, p. 185. 
 

estavam muito presentes na imprensa. 

Ainda em 1931, Warchavchik constrói a primeira 

Casa Modernista no Rio de Janeiro, na Rua Toneleros, e 

abre-a para exposição. Mas a Exposição, em relação a toda 

a parte de artes, decoração e mobiliário foi menos rica do 

que em São Paulo, pois havia menos artistas modernistas 

no Rio de Janeiro do que em relação à vasta produção 

modernista paulistana.  

A Exposição da Casa Modernista do Rio de Janeiro 

contou com a presença de Frank Lloyd Wright na 

inauguração, além de diversos intelectuais, artistas e 

arquitetos, inclusive Lúcio Costa. Em 1932, Warchavchik 

também realiza a exposição de um apartamento na Avenida 

Atlântida e após a exposição passa a ter sociedade com 

Lúcio Costa no escritório, chamado Warchavchik e Lúcio 

Costa. Este escritório ainda contou com a presença do, 

ainda, desenhista Oscar Niemeyer.  

Em abril de 1933 ocorre outra exposição de 

arquitetura no Rio de Janeiro intitulada “1° Salão de 

Arquitetura Tropical”, para divulgação da arquitetura 

moderna na capital federal. Segundo FERRAZ (1965), a 

arquitetura apresentada nesta exposição ainda era um 

reflexo das questões desenvolvidas por Warchavchik no Rio 

de Janeiro. A partir desta sociedade no escritório com 

Warchavchik, Lúcio Costa passa a desenvolver, 

posteriormente, projetos modernos de arquitetura como: a 

Casa de Roman Borges (1934) e o conjunto habitacional 

completo em Monlevade, em Minas Gerais (1934). 

Enquanto Warchavchik atuava mais efetivamente no 

Rio de Janeiro, Flávio de Carvalho, após esta pausa em 

projetos arquitetônicos desde 1930, em 1934, já propõe um 

projeto para o concurso do Viaduto do Chá e em 1935 

elabora e constrói a fachada de uma loja toda revestida em 

alumínio. A produção arquitetônica de Flávio de Carvalho 

passa a ser pouco construída também pela pouca absorção 
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128 – Croqui do conjunto de 
Monlevade, Minas Gerais, de Lúcio 
Costa, 1934.  
Fonte: CAVALCANTI, 2001, p. 185. 
 

 
129 – Ministério da Educação e 
Saúde, construído pelo grupo 
carioca: Lúcio Costa, Oscar 
Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, 
Jorge Moreira, Carlos Azevedo Leão 
e Ernani Vasconcelos. Rio de Janeiro 
entre 1937 e 1943. 
Fonte: CAVALCANTI, 2001, p. 374. 
 

 
130 – Ministério da Educação e 
Saúde, vista do painel de azulejos 
de Portinari. Rio de Janeiro entre 
1937 e 1943. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 218. 
 

desta arquitetura modernista pela população da cidade. A 

arquitetura modernista era construída praticamente para 

alguns elementos da elite paulistana, ou com um 

financiamento próprio, como no caso de muitas casas de 

Warchavchik em São Paulo. 

Em 1936, inicia-se a construção do Ministério da 

Educação e Saúde (1937-1943) no Rio de Janeiro, 

considerado um marco da arquitetura moderna brasileira por 

muitos historiadores. O projeto elaborado pelo grupo de 

arquitetos modernos cariocas contou com a orientação e 

consulta pública de Le Corbusier, em sua segunda visita ao 

Brasil. O grupo carioca responsável por este projeto era: 

Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge 

Moreira, Carlos Azevedo Leão e Ernani Vasconcelos, além 

de ter Le Corbusier como consultor.  

A vinda de Le Corbusier em 1936 também reforça 

algumas questões da arquitetura moderna no Brasil, 

principalmente no Rio de Janeiro. Marca também uma 

distância da produção arquitetônica desenvolvida no Rio de 

Janeiro pelos arquitetos modernos em relação às questões 

da arquitetura modernista que estava sendo desenvolvida 

pelos paulistas desde 1925. 

Neste mesmo ano, Flávio de Carvalho inicia a 

construção do projeto mais importante de sua carreira, o 

conjunto de dezessete casas da Alameda Lorena com a 

Alameda Ministro Rocha Azevedo. A construção deste 

conjunto de casas foi finalizada apenas em 1938 e contou 

com o patrocínio do próprio pai de Flávio de Carvalho, o que 

confirma a dificuldade de um público para este tipo de 

arquitetura, mesmo sendo uma arquitetura mais difundida e 

construída por outros arquitetos em São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

A dificuldade de aceitação de um público mais 

abrangente, mesmo com uma repercussão da arquitetura 

moderna no Rio de Janeiro, era dificultada devido ao 
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131 – Vista do conjunto de casas da 
Alameda Lorena, de Flávio de 
Carvalho. São Paulo, construída 
entre 1936 e 1938. 
Fonte: Reprodução da fotografia 
feita por Rui Moreira Leite, a partir 
dos negativos do acervo pessoal de 
Flávio de Carvalho.   
 
 

 
132 – Flávio de Carvalho diante da 
sua casa, na Fazenda Capuava. 
Construída em Valinhos em 1937. 
Fonte: CARNEIRO, 1958, capa. 
 
 
 

133 – Vista da piscina e das 
varandas da casa, Fazenda Capuava, 
Valinhos, 1937/38. 
Fonte: MATTAR, 1999, p. 49. 
 
 

público-alvo que estas casas foram projetadas – a classe 

média. Estas dezessete casas eram todas de aluguel, 

apresentando entre dois e três dormitórios. Segundo alguns 

relatos poucas casas foram alugadas inicialmente e grande 

parte das pessoas que chegaram a morar eram artistas e 

intelectuais. 

Portanto, mesmo com a participação de diversos 

arquitetos modernistas em São Paulo, o mercado imobiliário 

ainda era praticamente dominado pelos arquitetos e 

engenheiros tradicionalistas e a sua arquitetura eclética e/ou 

neocolonial até a década de 1930. Alguns, como 

Warchavchik, conseguiram construir diversas de suas casas 

devido as suas próprias condições financeiras, conseguindo 

atingir parte da elite paulistana, como em suas casas no 

Jardim América, Vila Mariana e Pacaembu.  

Outra obra, das raras totalmente construídas, 

desenvolvida por Flávio de Carvalho, também com 

patrocínio familiar, foi a sede da Fazenda Capuava, em 

Valinhos que ocorreu entre 1937 e 1938. Ou seja, as duas 

obras totalmente realizadas por Flávio de Carvalho foram 

materializadas no mesmo período de construção. 

Desta forma podemos compreender o quadro da 

arquitetura neste período, em São Paulo, através da leitura 

de diversos jornais da época. Estas discussões e atritos 

entre os dois grupos – tradicionais e modernistas – eram 

mais presentes nos artigos de jornais sobre os concursos da 

década de 1920 e discussões sobre a cidade na década de 

1930, praticamente dominada pela presente atuação de 

arquitetos e engenheiros tradicionalistas. Assim, os jornais e 

revistas que cobriam os concursos de projetos deste 

período eram os verdadeiros palcos de discussões destas 

idéias, mais do que no espaço da cidade. Flávio de Carvalho 

estava presente nestas discussões com a sua atuante e 

presente participação em diversos concursos entre 1928 e 

1929, além das discussões sobre as intervenções na cidade 
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e uma cidade ideal na década de 1930.  

As décadas de 1920 e 1930 ficaram marcadas pela 

disputa entre a visibilidade de um novo tempo para o Brasil 

entre os neocoloniais, predominantemente atuando no Rio 

de Janeiro, e os arquitetos modernistas, que eram mais 

representativos em São Paulo com apoio de grande parte 

dos artistas e intelectuais paulistas. Assim, iniciam-se 

algumas das experimentações e discussões dos arquitetos 

modernistas paulistas, como Gregori Warchavchik, Flávio de 

Carvalho, que na verdade tinha sua formação como 

engenheiro civil, e Rino Levi.  

A produção de textos de Flávio de Carvalho, 

principalmente a partir da década de 1930, desenvolve 

diversos aspectos da arquitetura onde discute seu valor 

social e as novas formas de viver e morar do homem 

moderno. As concepções urbanísticas do arquiteto colocam 

em questão o modo pelo qual a cidade influencia na 

dinâmica do desenvolvimento de seus cidadãos com as 

transformações tecnológicas e científicas do século XX e 

como essas transformações modificam as funções da casa, 

da arquitetura e da cidade.  

Essas discussões e atuações foram marcadas por 

uma procura à internacionalização, ao mesmo tempo em 

que, procurava certa relação com as raízes nacionalistas 

para poder configurar a visibilidade de um novo tempo, 

questão que os modernistas paulistas tentavam inserir 

desde a Semana de Arte Moderna. 

Artistas que na década [de 20] [...] tinham os 
olhos voltados para as experimentações de 
tendências novas procedentes do cubismo, 
futurismo e surrealismo, buscando sempre uma 
conotação com o ”nacional” [...] (AMARAL, 1977, 
p. 53).  

Esta postura de redescobrimento do Brasil, pela arte, 

deste grupo de modernistas paulistas, buscava uma 

valorização do nacional que os distanciassem do 

afrancesamento artificial que marcava a cultura brasileira do 
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100 O Manifesto Antropófago, publicado 
em maio de 1928, discutia a 
apropriação da cultura européia pela 
cultura brasileira, primitiva. O manifesto, 
associado e ilustrado ao bico-de-pena 
de Tarsila do “Abaporu”, foi escrito por 
Oswald de Andrade, que foi o principal 
representante dos antropófagos. Este 
grupo de “antropófagos” criaram a 
Revista de Antropofagia, que foi 
publicada mensalmente de maio de 
1928 a fevereiro de 1929, durante a 
primeira dentição. Já a segunda 
dentição era publicada em uma página 
do “Diário de São Paulo”, com certa 
irregularidade, semanalmente de março 
a agosto de 1929. Como Augusto de 
Campos define em 1975 (numa 
reedição de todo o material das 
Revistas da Antropofagia), a “Revista 
de Antropofagia” não tem orientação ou 
pensamento de espécie alguma: só tem 
estômago. O principal objetivo destes 
antropófagos era restabelecer a linha 
radical e revolucionária do Modernismo, 
que já sentiam esmaecer-se na diluição 
e no afrouxamento (CAMPOS, A. 
1975). Os antropófagos condenavam a 
“falsa cultura e a falsa moral do 
ocidente”. Eles defendiam tudo que 
favorecesse a evolução do “homem 
biológico”. Assim, revitalizavam sua 
visão humanista a partir da visão do 
homem natural americano. Da mesma 
maneira que se preocupavam com a 
cultura propriamente brasileira, tinham a 
função de “criar no Brasil o 
pensamento novo brasileiro”.  
Ver a reedição da Revista de 
Antropofagia, São Paulo: Cia 
Lithographica Ypiranga, 1976. Introdução 
de Augusto de Campos. ANDRADE, 
Oswald. A Utopia Antropofágica. 2°ed. 
São Paulo: Globo, 1995.     
 
 
 
 
 
 

101 ANDRADE, Oswald de. Manifesto 
Antropófago. São Paulo: Revista de 
Antropofagia, 01/05/1928. In: TELES, 
Gilberto Mendonça. Vanguarda européia 
e Modernismo brasileiro. Petrópolis: Ed. 
Vozes, 1976, 3°ed., pg. 293-300. 

 
 
 
 
 

final do século XIX ao início do XX. 

É sobre este aspecto de busca de referências 

artísticas européias que Flávio de Carvalho, assim como 

outros modernistas, procurou abordar em suas discussões a 

respeito da formação de uma cultura nacional partindo de 

referências do passado brasileiro, vinculando-se a diferentes 

manifestos a respeito desta relação com a cultura brasileira, 

como a Antropofagia e o Pau-Brasil.  

Liderada por Oswald de Andrade e Tarsila, a 

Antropofagia 100 acaba sendo discutida em São Paulo e 

totalmente incorporada e assumida por Flávio de Carvalho. 

Uma das principais características da Antropofagia é a 

reafirmação dos temas tradicionais populares de nossa 

cultura, assim como a procura do primitivismo indígena, 

somada às características dinâmicas de uma sociedade 

moderna do século XX, que as correntes artísticas européias 

estavam discutindo muito antes dos brasileiros.  

(...) Mas não foram cruzados que vieram. Foram 
fugitivos de uma civilização que estamos 
comendo, porque somos fortes e vingativos 
como o Jabuti. (...) Absorção do inimigo sacro. 
(ANDRADE, O., 1928) 101 

Outras questões eram colocadas sobre esse “novo 

viver” do homem brasileiro pelo Manifesto Antropófago, 

como: a postura contra a idéia de religião e principalmente 

contra a própria igreja, oposta à cópia de roteiros 

importados e a cópia da cultura estrangeira, uma busca pelo 

passado primitivo brasileiro sem influências coloniais. Ao 

mesmo tempo em que era contra qualquer vestígio da 

cultura européia na solidificação de uma cultura brasileira, a 

Antropofagia defendia a absorção das qualidades dos 

colonizadores em termos de conhecimento, o progresso 

ligado à maquinaria importada. Ainda se apresentava contra 

a sociedade patriarcal, a sociedade burguesa e seus valores 

copiados da cultura européia, defendendo o primitivismo 

como forma pura e plena de conhecimento de uma 
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102 Construído pelos irmãos Marcelo e 
Milton Roberto entre 1936 e 1938. 
 

103 Também construído pelos irmãos 
Marcelo e Milton Roberto entre 1937 e 
1944. 
 

104 Construído pelos irmãos Maurício, 
Marcelo e Milton Roberto entre 1941 e 
1944. 
 

105 Projeto de Atílio Correa Lima, 
construído entre 1937 e 1938. 
 

sociedade cuja política é a ciência e um sistema social-

planetário. 

Contra a realidade social, vestida e opressora, 
cadastrada por Freud – a realidade sem 
complexos, sem loucura, sem prostituições e 
sem penitenciárias do matriarcado de 
Pindorama. (ANDRADE, O., 1928, p.300)  

Essa postura, avessa a tradições e a certos valores, 

não é uma colocação ingênua do Movimento Antropófago. 

Muitos desses costumes como formações familiares, o 

lugar da mulher na sociedade, mulheres com uma vida sem 

casamento, as relações sexuais sem compromissos, enfim, 

um conjunto de ações que permitia uma liberdade social. 

Estas idéias, como Durand (1989) discute, eram ações e 

hábitos em algumas das principais cidades da cultura da 

Europa, como acontecem em Paris, principalmente com 

pessoas vinculadas as principais correntes artísticas 

parisienses.  

A preocupação com a formação desta nova 

sociedade e de uma cidade ideal, influencia a produção da 

arquitetura de Flávio de Carvalho, que passa a se preocupar 

com o diálogo da arquitetura com o espaço e a circulação 

da cidade.  

Neste período a arquitetura moderna carioca estava 

em grande desenvolvimento e construção, principalmente 

edifícios de grande porte, de uso público e de serviços para 

a cidade, como: o edifício da Associação Brasileira de 

Imprensa 102, aeroporto Santos Dumont 103, o prédio do 

Instituto de Resseguros do Brasil 104, Estação de 

hidraviões105 entre outros. Além destes projetos construídos 

no Rio de Janeiro pelo grupo carioca de arquitetos 

modernos, houve também construções modernas em 

outros lugares como Minas Gerais, principalmente o 

conjunto da Pampulha de Oscar Niemeyer, e Nova Iorque, 

com a construção do Pavilhão do Brasil na Exposição 

Internacional de New York, em 1939.  
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134 e 135 – Elevações da Igreja de 
São Francisco, na Pampulha. 
Construída por Niemeyer em 1943. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 183. 

 

 
 

 
136 e 137- Iate Clube, na Pampulha. 
Projeto de Niemeyer em 1942. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 193. 
 

 
138 – Pavilhão Brasileiro da Feira 
de Nova York, 1939. Projeto de 
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 203. 
 

Esta preocupação com a relação entre arquitetura e 

cidade fica mais explícita em Flávio de Carvalho a partir de 

seus projetos desenvolvidos para o Paço Municipal de São 

Paulo nos anos de 1939, 1946 e 1952, onde é possível 

visualizar uma evolução do raciocínio de Flávio de Carvalho a 

este respeito. A análise destes três projetos elaborados para 

o mesmo programa permite também uma compreensão de 

uma nova fase da arquitetura desenvolvida por Flávio de 

Carvalho, que passa a explorar as suas habilidades e 

domínios sobre as estruturas. Assim, os próximos projetos 

desenvolvidos começam a apresentar uma outra forma de 

elaboração e uma leveza de sua volumetria, agora sendo um 

reflexo da estrutura raciocinada e elaborada para aquele 

determinado projeto. 

Outro projeto que evidencia a solidificação destas 

questões de uma nova fase da arquitetura elaborada por 

Flávio de Carvalho é a série de edifícios e o projeto urbano 

realizado para a construção da Universidade Internacional de 

Música, Artes Plásticas e Cênicas, de 1955, em 

Guaratinguetá.  

Neste período de trabalhos arquitetônicos, Flávio de 

Carvalho desenvolve edifícios com mais leveza, que refletem 

as estruturas que as sustentam. Assim, desenvolvem 

formas como parábolas, parabolóides, hiperbolóides, lajes 

soltas, vãos mais amplos, pilares em “V”, e uma série de 

outras formas que, em sua maioria, apresentam uma laje 

solta como transição entre o espaço público e privado. 

Suas formas e a maneira de elaborá-las, também nos 

permitem falar que Flávio de Carvalho não estava tão à 

margem das questões e formas desenvolvidas pela 

arquitetura moderna carioca no mesmo período, como os 

arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. 

Na década de 1950, Niemeyer, por exemplo, estava 

construindo o projeto urbano e os edifícios do Parque 

Ibirapuera em São Paulo, também utilizando pesquisas 
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139 – Perspectiva do projeto para o 
concurso do Paço Municipal de São 
Paulo de 1952, de Flávio de 
Carvalho.  
Fonte: ZANINI, 1983, p. 57. 
 

 
140 – Palácio da Música, da 
Universidade Internacional da 
Música, Artes Plásticas e Cênicas 
de Guaratinguetá. Projeto de Flávio 
de Carvalho, não construído, em 
1955. 
Fonte: DAHER, 1984, p. 161. 
 

141 – Ensaio do Coro, da 
Universidade Internacional da 
Música, Artes Plásticas e Cênicas 
de Guaratinguetá. Projeto de Flávio 
de Carvalho, não construído, em 
1955. 
Fonte: DAHER, 1984, p. 161. 
 

142 – Pequeno Auditório, da 
Universidade Internacional da 
Música, Artes Plásticas e Cênicas 
de Guaratinguetá. Projeto de Flávio 
de Carvalho, não construído, em 
1955. 
Fonte: DAHER, 1984, p. 164. 
 
 

estruturais e formas livres para dar mais leveza aos seus 

edifícios, como o uso do pilar em “V” e “W”, abóbadas e 

grandes vãos.  

O desenvolvimento da arquitetura de Flávio de 

Carvalho neste período de sua trajetória, entre 1940 e 1960, 

não eliminam as suas preocupações e relações com a 

própria cultura brasileira. Ou seja, ele não abandona a sua 

busca por uma identidade primitiva na cultura brasileira, 

assim como também, não passa a articular questões do 

colonial em sua arquitetura, muito diferente da postura 

apresentada pela arquitetura carioca, de Costa e Niemeyer 

principalmente. 

Um exemplo desta preocupação, ainda presente em 

Flávio de Carvalho, é a sua expedição na Amazônia e outras 

áreas menos urbanizadas do Brasil para melhor conhecer os 

costumes, hábitos, moradias e organizações das diversas 

tribos indígenas do Brasil. Esta expedição, em busca de um 

outro olhar sobre o passado brasileiro sem influência da 

colonização européia, ocorreu no mesmo período do 

concurso para a construção de Brasília, onde Lúcio Costa e 

Oscar Niemeyer tiveram espaço para desenvolver 

plenamente as suas convicções sobre a arquitetura 

moderna brasileira, retomando algumas questões da 

arquitetura colonial portuguesa.  

Na década de 1960, ao elaborar os seus últimos 

projetos arquitetônicos – Edifício da Peugeot, Paço 

Municipal de Valinhos, Teatro Municipal de Campinas, Igreja 

Catedral de São Carlos – há uma retomada de sua 

arquitetura inicial, mais pesada, monolítica, com a 

composição a partir de formas puras. Porém, Flávio de 

Carvalho consegue desenvolver esta arquitetura com uma 

leveza, geralmente proporcionada com as lajes sob o 

edifício ou compondo as laterais, como no caso do Paço de 

Valinhos.  Na verdade, Flávio de Carvalho elabora uma 

arquitetura mescla de suas duas fases anteriores.  
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143 – Palácio das Artes, atual Oca, 
do Parque Ibirapuera. Projeto de 
Oscar Niemeyer, juntamente com 
Zenon Lotufo, Helio Uchoa e 
Eduardo Kneese de Mello, São 
Paulo, em 1954. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 211. 
 

 
144 - Palácio da Agricultura, no 
Parque Ibirapuera. Projeto de Oscar 
Niemeyer, juntamente com Zenon 
Lotufo, Helio Uchoa e Eduardo 
Kneese de Mello, São Paulo, em 
1955. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 2112 
 

145 – Elevação do projeto para a 
Prefeitura de Valinhos, não 
construído. Projeto de Flávio de 
Carvalho, 1966. 
Fonte: ZANINI, 1983, p. 59. 
 

146 – Elevação do projeto para o 
Teatro de Campinas, não construído. 
Projeto de Flávio de Carvalho, 1967. 
Fonte: DAHER, 1984, p. 159. 
 

Nos primeiros projetos de Flávio de Carvalho, 

principalmente os projetos desenvolvidos entre 1928 e 

1929, há uma clara noção de composição de formas puras 

na volumetria dos edifícios. Já a partir da década de 1940, 

Flávio de Carvalho modifica a relação da volumetria em 

relação ao espaço da cidade. A sua arquitetura deixa de ser 

uma composição de formas puras e passa a expressar o 

domínio das estruturas elaboradas para os projetos, agora 

elaborados como um todo, não fragmentado, do 

engenheiro-arquiteto. 

A arquitetura desenvolvida por Flávio de Carvalho, 

assim como outros paulistas – Rino Levi e Warchavchik – 

nas décadas de 1920 e 1930, acaba ficando marginalizada 

pela arquitetura moderna carioca, desenvolvida a partir de 

1936 com o projeto do Ministério da Educação e Saúde. 

Segundo FORJAZ (1982, p. 79): 

O seu ciclo paulista conduziu o processo de 
introdução da arquitetura contemporânea no país, 
emprestou vários ensinamentos aos protagonistas 
do grande ciclo nacional que teve o Rio de 
Janeiro por pano de fundo, mas as idéias 
warchavchikianas [além das idéias de Flávio de 
Carvalho e de Rino Levi] afirmadas no manifesto 
de 1925 [principalmente] e nos projetos do 
período 1927-32 perderam vigor depressa, 
incapazes de alimentar o trabalho de novos 
arquitetos brasileiros assegurar uma tradição do 
movimento moderno no Brasil. Voltaram-se mais 
uma vez os profissionais para Le corbusier e para 
a França, como se nada tivesse acontecido [no 
Brasil] até 1936. 

Esta mudança do foco cultural modernista de São 

Paulo para o Rio de Janeiro também envolve questões 

políticas como as transformações políticas e sociais latentes 

no final da década de 1920, que interferem diretamente na 

economia, extremamente voltada para a exportação de café, 

na política e na sociedade brasileira no início da década de 

1930.  

Os modernistas paulistas que até então não incluíam 

em suas discussões de nacionalismo, propriamente, 
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147 – Palácio do Congresso, em 
Brasília. Projeto de 1958-1960 de 
Oscar Niemeyer.  
Fonte: BRUAND, 1997, p. 202. 
 

 
148 – Palácio do Planalto, em 
Brasília. Projeto de 1958-1960 de 
Oscar Niemeyer.  
Fonte: BRUAND, 1997, p. 195. 
 

 
149 – Palácio dos Arcos, em 
Brasília. Projeto de 1965-1967 de 
Oscar Niemeyer.  
Fonte: BRUAND, 1997, p. 198. 
 
 

150 – Teatro Nacional, em Brasília. 
Projeto de 1960-1963 de Oscar 
Niemeyer.  
Fonte: BRUAND, 1997, p. 207. 
 
 

posturas políticas vinculadas aos partidos políticos, 

começam a tomar parte dessas discussões em São Paulo. 

Inclusive muitos acabaram participando da Revolução 

Constitucionalista de 1932, como o próprio Flávio de 

Carvalho.  

Após a derrota paulista, o governo federal deixa o 

estado e a cidade de São Paulo num longo ostracismo 

político e cultural, mas apropria-se do prestígio da cultura 

modernista paulista da década de 1920.  

Em seu discurso, Getúlio Vargas afirmava que iria 

incorporar a plataforma do modernismo paulista em seu 

projeto de governo, isso dentro da lógica de seu 

nacionalismo centralizador, impondo, futuramente, um 

governo ditatorial. Para tanto, Getúlio, analisa Sevcenko 

(2000, p. 99) procurou forjar um modelo de cultura nacional 

abstrata, infligida de cima para baixo e determinada em 

todas as suas instâncias pelas autoridades do Rio de Janeiro 

(...) [e passou] a investir pesadamente recursos federais em 

algumas manifestações culturais selecionadas. 

Dentro deste “quadro cultural” os modernistas 

paulistas, que até então pensavam o nacionalismo como 

uma retomada do passado brasileiro para a formação de 

uma identidade nacional cultural, passaram a divergir com 

algumas discussões impostas pelo governo federal que 

propunha uma nacionalidade global para o país, 

independente de suas pertinências regionais. Essa situação 

incentivava maior participação dos artistas nas discussões e 

posições políticas contra ou a favor da postura do governo 

federal. 

Outra questão que passa a divergir entre os paulistas 

e cariocas é a relação estabelecida com o passado brasileiro 

para a formação de uma cultura propriamente nacional. Um 

exemplo disto é a postura de Flávio de Carvalho, que 

procurava nas tribos indígenas a cultura propriamente 

brasileira, ou mesmo em civilizações americanas pré-
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colombianas. Já o arquiteto carioca Lúcio Costa trabalha as 

referências de identidade brasileira no passado colonial, 

trazendo elementos como as treliças e muxarabis para a 

arquitetura moderna brasileira. 

Segundo FORJAZ (1982, pp. 79 - 82) Lúcio Costa 

chegou a declarar: 

A irrupção de Oscar Niemeyer , doze anos após a 
primeira manifestação da arquitetura moderna no 
Brasil, é a questão que importa e para cujo 
esclarecimento a obra pioneira do nosso querido 
Gregório [Warchavchik] e a personalidade singular 
do Flávio  [de Carvalho] nada podem adiantar, 
porquanto o que se passou até aqui teria ocorrido, 
sem alteração sequer de uma linha, ainda quando 
o primeiro houvesse realizado a sua obra alhures, 
e o segundo espairece exilado, desde bebê, em 
Paris ou na Pasárgada. E isto porque as 
realizações posteriores ao advento do arquiteto 
Oscar de Almeida soares – que assina Oscar 
Niemeyer – e que alcançaram tamanha 
repercussão no estrangeiro, tem vínculo direto 
com as fontes originais do movimento mundial de 
renovação tendente a repor a arquitetura sobre as 
bases funcionais legítimas. Não foi da segunda ou 
terceira mão, através da obra do Gregório, que o 
processo se operou: foram as sementes 
autênticas, em boa hora plantadas aqui por Le 
Corbusier, em 1937, que frutificaram. 

 Diante desta declaração é possível compreender 

que as relações entre arquitetos paulistas e cariocas, por 

mais que fossem possíveis plasticamente em algumas 

obras e períodos, divergiam quanto à postura ética e teórica. 
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01 – Textos de Flávio de Carvalho. 
Fonte: Arquivos diversos com a letra de Flávio de Carvalho organizadas pela pesquisadora. 


