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Abstract

What name is architect? When is there architecture? 
Having reached the threshold of the trade, a student 
chooses, as a final lesson from university, to consult 
an author whose Œuvre complète — architectural, 
plastic, theoretical — was born from the resolution to 
approach these questions as closely as possible.

A precise framework, necessary for any synthetic ex-
ploration of the architectural thought of Le Corbusier, 
is quickly determined. It will be the study of house 
Guiette (Antwerp, 1926–1927) whose purist transpa-
rency and extreme coherence, preserved until today, 
will compensate for any lack of literature.

“First conceive, then build”, said Le Corbusier. This dis-
sertation takes him at his word, first examining his 
most fundamental theoretical projects and writings. 
Through Le Corbusier, the twentieth century appro-
priated new materials and construction methods to 
give birth to a new way of conceiving architecture. “It’s 
already quite a revolution.” However, in the eyes of Le 
Corbusier, it was never an end in itself: “Techniques 
are the very basis of lyricism”, he repeated during his 
numerous conferences.

Without having tackled the methodical dissection of 
this famous aphorism, it seems difficult to approach 
seriously any of the architect’s achievements. In the 
course of our work, we will realize in particular that 
the entirety of his work is based on an ever smaller 
number of fundamental axioms. Our interpretation of 
house Guiette must be understood as an attempt to 
flush out one of them.



Resumo

O que significa ser arquiteto? Quando há arquitetura? 
Chegado no limiar da profissão, um estudante opta, 
como uma última lição universitária, por consultar 
um autor cuja Œuvre complète — arquitetural, plásti-
ca, teórica — nasceu da resolução de abordar estas 
questões o mais perto possível.

Um enquadramento preciso, necessário para qual-
quer exploração sintética do pensamento arquitetural 
de Le Corbusier, é rapidamente determinado. Será o 
estudo da casa Guiette (Antuérpia, 1926–1927) cuja 
transparência purista e extrema coerência, preserva-
das até hoje, deverão compensar qualquer falta de 
literatura.

“Primeiro conceber, depois construir”, disse Le Corbu-
sier. A dissertação segue este mandamento, exami-
nando primeiro os seus projetos e escritos teóricos 
mais fundamentais. Através de Le Corbusier, o século 
XX apropriou-se de novos materiais e novos métodos 
construtivos para dar origem a uma nova forma de 
conceber a arquitetura. “Já é uma verdadeira revolu-
ção.” No entanto, aos olhos de Le Corbusier, nunca 
foi um fim em si mesmo: “As técnicas são a própria 
base do lirismo”, repetiu durante as suas numerosas 
conferências.

Sem ter abordado a dissecação metódica deste fa-
moso aforismo, parece difícil abordar seriamente 
qualquer uma das realizações do arquiteto. Ao longo 
do trabalho, perceberemos em particular que a tota-
lidade da sua obra se baseia num número cada vez 
menor de axiomas fundamentais. A nossa interpreta-
ção da casa Guiette deve ser entendida como uma 
tentativa de descartar um deles.
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Introdução

Quase imperceptivelmente, tantos anos passados a beneficiar do conhe-
cimento de outros terão alimentado o desejo crescente de participar no 
movimento do mundo, de oferecer algo em troca. Então, este trabalho de 
fim de estudo consiste num último exercício livre de constrangimentos, 
numa experiência teórica conduzida em direção à profissão do arquiteto.

O objetivo de cada pesquisa é sempre a procura do seu próprio assunto. 
Pois apenas os pretextos aparecem por si só; para resolver um problema 
que se propôs a si mesmo. Cabe então ao investigador seguir a sua intui-
ção, decidir se quer apoderar-se do pretexto ou não.

A casa Guiette (Antuérpia, 1926–1927) por Le Corbusier e Pierre Jeanneret, 
a única realização belga que chegou até nós, tem retido — talvez devido 
a uma falta de literatura crítica — uma certa aura de mistério. A primeira 
encomenda fora do país natal ou de adopção de Le Corbusier, a casa tem 
sido uma contribuição tangível para o desenvolvimento da arquitetura mo-
derna na Bélgica. Hoje, depois de quase um século de existência, fielmen-
te restaurada e ainda habitada, continua a mostrar a sua atualidade 1 para 
quem está pronto a ultrapassar uma reputação injustificada de simples 
variação sobre o tipo Citrohan.

Um verdadeiro exemplo de coerência e de legibilidade, a casa oferece um 
enquadramento preciso para o desenvolvimento necessariamente limita-
do de uma dissertação de mestrado: o período “purista” de Le Corbusier, 
associado ao trabalho que conseguiu realizar durante os anos 1920 e pelo 
qual declarou a ambição de marcar um novo começo. O discurso teve de 
ser límpido, imediatamente acessível, até mesmo pedagógico.

Mas com Le Corbusier, toda a simplicidade é apenas aparência, e passará 
a sua vida inteira a expor os aforismos que inicialmente condensou em 
Vers une architecture. Reler a sua Œuvre complète à luz das interpretações 
de Bruno Reichlin, investigador rigoroso, e de Colin Rowe, crítico de arte 
apaixonado, é perceber como, por uma economia drástica de meios con-
ceituais e de axiomas fundamentais, Le Corbusier se aproximou das ques-
tões metafísicas colocadas pela criação humana. Mas é também apreciar 
como, ao fazê-lo, nunca deixou de descrever, de forma inteligível, o seu 
caminho, na esperança de lançar alguma luz para os passeadores curio-
sos que o queriam seguir. “Só o pensamento, fruto do trabalho, é transmis-
sível” 2, repetiu ao entardecer da sua vida.

1. Geert Bekaert, De actualiteit van Le Corbusier, Gent: De Zetterij, 1988.

2. Le Corbusier, Mise au point, Paris: Éditions Forces Vives, 1966.
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Percebemos então quais foram as questões essenciais que nos levaram a 
investigar a casa Guiette, questões cuja urgência se fez tanto mais sentir 
quanto mais nos aproximamos do limiar da profissão: “O que significa ser 
arquiteto? Quando há arquitetura?”

“A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob 
a luz” 3, Le Corbusier responde incansavelmente. Na verdade, esta frase 
pode parecer envelhecida, tão repetida pelas novas academias, decidida-
mente inevitáveis. No entanto, acreditamos que a sua atualidade é de to-
dos os tempos. A nossa dissertação procurará, portanto, compreendê-la 
em cada uma das suas palavras, em toda a sua profundidade e em todas 
as suas implicações.

Primeiro, teoricamente; ou seja, em geral: a primeira parte tentará recons-
truir o contexto que a viu nascer, bem como as suas várias manifestações 
dentro da obra — purista — de Le Corbusier. Consequentemente, perce-
beremos que se para Le Corbusier cada conquista — conceitual, técnica 

3. Le Corbusier-Saugnier, “Trois rappels à MM. les architectes” in L’Esprit Nouveau, Paris: 
Éditions de L’Esprit Nouveau, 1920: 1, p. 92.
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ou estética — é de fato absolutamente necessária para o jogo da arqui-
tetura, permanece apenas um meio de chegar invariavelmente ao mesmo 
fim: “As técnicas são a própria base do lirismo.” Assim, da ossatura Dom-

-ino aos Cinco pontos de uma nova arquitetura, passando por cada uma 
das suas realizações que são tantos jogos diferentes, Le Corbusier refina 

— quase ao ponto da exasperação — a sintaxe do seu poema arquitetural.

A casa Guiette pode ser considerada como um destes jogos em particular: 
toda a segunda parte consiste em tentar participar, em encontrar a regra 
do jogo. Claro, há o tipo Citrohan, já firmemente estabelecido quando 
René Guiette contata Le Corbusier e, além disso, idealmente adaptado 
aos “loteamentos belgas caracterizados por 6m de fachada e uma grande 
profundidade.” 4 No entanto, não se trata aqui (nem nunca, aliás, na obra 
do arquiteto) de uma simples “casa em série”, uma simples aplicação de 
princípios a uma situação particular.

A casa, através do seu próprio discurso, nos mostra, em concreto, o fe-
nômeno da arquitetura e os meios necessários e suficientes para o seu 
acontecimento. Por isso, tal como cada uma das realizações de Le Corbu-
sier — tão universais que únicas — a casa informa-nos sobre o “jogo sábio, 
correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz”.

4. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, Zurich: 
Girsberger, 1967 (1° edição 1929), p. 136.





I

“Primeiro conceber”





21

O sistema Dom-ino

Charles-Édouard Jeanneret-Gris 1 (1887–1965) chega a Paris em março de 
1908, após uma viagem de estudo pelo norte da Itália e uma estadia de 
inverno em Viena. Iniciada oito meses antes por instigação do seu primei-
ro mentor Charles L’Eplattenier (1874–1946), esta jornada é o culminar de 
uma formação artística regionalista que o levou a tornar-se arquiteto. Para 
o jovem Jeanneret, a descoberta de Paris coincide com reversões con-
ceptuais bruscas que estão na origem da sua futura doutrina arquitetural.

Nascido em 6 de outubro de 1887 em La-Chaux-de-Fonds no Jura suíço, 
perto da fronteira com a França, Jeanneret cresceu dentro da burguesia 
provincial local. Aos treze anos, ingressou na École d’art municipal, trans-
formada em 1903 pelo novo diretor L’Eplattenier. Na sua juventude, o pró-
prio professor de desenho realizou várias viagens de estudo pela Europa 
e treinou brevemente na École des Beaux-Arts em Paris. Fundou o “Cours 
Supérieur” em La-Chaux-de-Fonds, que devia abranger todas as artes e 
através do qual pretendia formar os artesãos de um novo estilo regional 
que decorria da sua adesão aos princípios do movimento Arts and Crafts 
(Artes e Ofícios). Segundo os ensinamentos do mestre, esta arte só po-
deria nascer após uma investigação profunda da natureza, encontrando 
o seu primeiro lugar de expressão no ornamento. 2 Considerando para o 
seu promissor aluno um futuro diferente daquele de gravador relojoeiro 
ao qual Jeanneret estava destinado — seguindo os passos do seu pai — 
L’Eplattenier encorajou-o a voltar-se para a arquitetura.

Jeanneret aprofundou os ensinamentos do seu mestre lendo as obras de 
John Ruskin, a Méthode de composition ornementale de Eugène Grasset e 
a Grammaire de l’Ornement (1856) de Owen Jones 3, em quem admirou a 
abstração e a “pureza” do desenho ornamental. 4 Estas influências se ma-
nifestam na primeira casa que construiu em La-Chaux-de-Fonds, com a 
ajuda de René Chapallaz (1881–1976): a Villa Fallet (1906) realiza fielmente 
a síntese do novo estilo do Jura através dos seus ornamentos geométri-
cos e detalhes construtivos.

1. É comum usar o nome “Charles-Édouard Jeanneret” ou simplesmente “Jeanneret” para eventos an-
teriores a 1920, data em que foi criada “a revista estética internacional L’Esprit Nouveau”, onde os co-fun-
dadores Jeanneret e Amédée Ozenfant (1886–1966) — autores de uma maioria dos artigos — adotaram 
muitos pseudônimos. Em particular, Jeanneret assinou os seus ensaios sobre arquitetura com “Le Corbu-
sier”, um nome que manteria até o fim da sua vida.

2. Em 1925, Le Corbusier lembra : “O meu professor disse: ‘Só a natureza inspira, é verdadeira e pode 
ser o suporte do trabalho humano. Mas não faça da natureza o jeito dos paisagistas que só mostram a sua 
aparência. Examine a causa, a forma, o desenvolvimento vital e sintetize-os criando ornamentos.’ Tinha uma 
concepção elevada do ornamento que considerava como um microcosmo.” (Le Corbusier, L’Art décoratif 
d’aujourd’hui, Paris : Éditions G. Crès et Cie, 1925, p. 198)

3. Para as leituras de Jeanneret antes de 1920, ver Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier. 
Idéalisme et Mouvement Moderne, Paris: Éditions Macula, 1987.

4. Ibidem, p. 135.

Capítulo 1

Fig. 1 Charles-Édouard Jean-
neret-Gris, Ossatura Dom-ino, 
1914.
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Em junho de 1907, Jeanneret deixa La-Chaux-de-Fonds para visitar as ci-
dades do norte da Itália. As suas impressões, desenhos e aquarelas traem 
a grande influência que John Ruskin então exerce sobre ele 5; leva consigo 
Les Matins à Florence (1908), que usa como guia turístico. Por vezes cen-
trado no estudo de soluções construtivas particulares, Jeanneret examina 
sobretudo os motivos ornamentais e os efeitos de superfície e policromia 
dos edifícios que visita.

Viena — também recomendada por L’Eplattenier para observar as realiza-
ções de Otto Wagner, Josef Maria Olbrich ou Josef Hoffmann — decep-
ciona Jeanneret: “O movimento germano está em busca da originalidade ao 
limite, não tratando da construção, nem da lógica, nem da beleza. Nenhum 
ponto de apoio na natureza.” 6 Passa o inverno lá projetando duas novas 
casas para La-Chaux-de-Fonds — a Villa Stotzer (1908) e a Villa Jaquemet 

5. Ver Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit., pp. 46–47.

6. Lettre du 26 février 1908 à Charles L’Eplattenier in Jean Jenger (dir.), Le Corbusier. Choix de lettres, Basel: 
Birkhäuser, 2002, p. 44

Fig. 2 Charles-Édouard Jean-
neret-Gris, Villa Fallet (1905), 
La-Chaux-de-Fonds, fotografia 
tirada pelo arquitecto.
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(1908) — antes de decidir mudar para Paris, perdendo a oportunidade de 
trabalhar para Hoffmann.

O programa parisiense é formulado com franqueza: “Devo aprender a mi-
nha profissão acima de tudo, onde sou ignorante; sinto-me enraivecido a 
cada passo e nunca poderei construir nada se não trabalhar muito na minha 
técnica. Tenho que fazer cursos técnicos de construção. Tenho que ir a um 
escritório algumas horas por dia para ganhar alguma coisa e aprender o pro-
cesso da construção. (...) sou jovem, tenho ideal e tenho que viver.” 7 Jean-
neret visita os arquitetos Art Nouveau Frantz Jourdain, Charles Plumet e 
Henri Sauvage; sem sucesso, apesar dos seus desenhos de viagem con-
vincentes. Finalmente, é Eugène Grasset quem o encaminha aos irmãos 
Perret. 8 Numa carta que escreve sete meses depois para L’Eplattenier, 
Charles-Édouard Jeanneret relata o choque da sua experiência em Paris:

“Caro senhor
(...) Talvez não estivesse errado em me fazer algo diferente de um gravador, 
porque me sinto forte. Dizer-lhe que a minha vida não é de risos mas de 
trabalho intenso, necessário, é inútil, porque, de gravador que fui, para me 
tornar arquitecto na concepção que tenho desta vocação, é preciso dar um 
passo, imenso, ... mas agora que sei para onde vou, poderei fazer o esforço 

— com plena alegria, com entusiasmo vitorioso — deste passo. (...) 
O meu conceito da arte de construir é esboçado em grandes linhas que 
somente os meus recursos limitados — ou recursos incompletos — me per-
mitiram alcançar até agora. Tendo Viena desferido o golpe mortal na minha 
concepção puramente plástica — (feita de pesquisa apenas para as formas) 

— da arquitetura, — quando cheguei a Paris senti um imenso vazio dentro 

7. Ibidem, p. 46.

8. Auguste, Gustave e Claude Perret assumiram o negócio de alvenaria do pai para transformá-lo numa 
estrutura profissional única: um escritório de arquitetura e uma empresa de construção. A “Perret frères” 
não está apenas na vanguarda do projeto de edifícios de betão armado; também oferece os seus serviços 
e conhecimento para a realização de projetos de outros escritórios. Auguste e Gustave são os arquitetos 
da família, ambos treinados na École des Beaux-Arts de Paris. No trabalho deles pretende-se encontrar 
a forma mais adequada para fazer justiça às possibilidades construtivas que o material revolucionário 
permite.

Fig. 3 Charles-Édouard Jean-
neret-Gris, Villa Jacquemet 
(1907), La-Chaux-de-Fonds.

Fig. 4 Charles-Édouard Jean-
neret-Gris, Villa Stotzer (1907), 
La-Chaux-de-Fonds.
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de mim e disse a mim mesmo: “pobre! ainda não sabes nada e, infelizmente, 
não sabes o que não sabes”. Esta foi a minha imensa angústia. A quem per-
guntar: a Chapallaz que sabe menos ainda e aumentou a minha confusão? 

— a Grasset então, e F-Jourdain, a Sauvage, a Paquet — eu vi Perret mas não 
me atrevi a pergunta-lhe sobre isso —. E todos estes homens me disseram: 

“Você sabe o suficiente sobre arquitetura. Mas o meu espírito se rebelou e 
fui consultar os antigos. Escolhi os lutadores mais raivosos, aqueles a quem 
somos, nós do século XX prontos para ser iguais: E durante três meses estu-
dei os românicos, à noite na Biblioteca. E fui para Notre-Dame e fiz o final do 
curso de gótico de Magne — no Beaux Arts ... e entendi. Os Perret foram os 
chicotes para mim. Estes homens de força me castigaram: me disseram — 
pelas obras deles, e às vezes, em discussões — “Não sabe nada.” Suspeitei, 
ao estudar o românico, que a arquitetura não era sobre a euritmia das for-
mas, mas... outra coisa... o quê? Eu não sabia ainda. E estudei a mecânica, 
depois a estática; oh, pelo que tenho suado durante todo o verão. Quantas 
vezes errei e hoje, com raiva, vejo os buracos que formam a minha ciência 
de arquiteto moderno. Com raiva e alegria, porque finalmente sei que este é 
o certo, estudo as forças da matéria. É difícil, mas é linda, esta matemática, 
tão lógica tão perfeita! — Magne fez um curso sobre o Renascimento italiano, 
e por negação, novamente aprendo o que é arquitetura. Boennelwald fez um 
curso de arquitetura românica-gótica e lá revela-se o que é arquitetura.
No estaleiro dos Perret, vejo o que é o betão, as formas revolucionárias que 
requer. Os oito meses de Paris clamam por mim: lógica, verdade, honesti-
dade, acabou-se o sonho das artes do passado. Olhos altos, para a frente! 
Palavra por palavra, com todo o valor das palavras, Paris disse-me: Queime 
o que amaste e adore o que queimavas. (...) O arquiteto deve ser um homem 
de cérebro lógico, um inimigo, porque deve ser cauteloso com isso, dos efei-
tos de plasticidade; homem de ciência tal como de coração, artista e sábio. 
(...) Os antigos falam com quem quiser consultá-los. A arquitetura egípcia 
era assim, porque a religião era assim e os materiais eram assim. Religião de 
mistério, aparelhamento de platibanda — templo egípcio. A arquitetura góti-
ca era assim, porque a religião era assim e os materiais eram assim. Religião 
de expansão e pequenos materiais — a catedral.
Como conclusão das linhas anteriores. Se usarmos a platibanda, faremos 
o templo egípcio, grego ou mexicano. Se o pequeno material se impuser, a 
catedral impõe-se e os seis séculos que se seguiram à catedral provam que, 
fora dela, nada podemos fazer. Estamos falando sobre uma arte de amanhã. 
Esta arte vai ser. Porque a humanidade mudou o seu modo de vida, o seu 
modo de pensar. O programa é novo. É novo num novo quadro: podemos 
falar de uma arte por vir, porque este enquadramento é o ferro, e o ferro é 
um novo meio. O alvorecer desta arte torna-se deslumbrante porque do ferro, 
um material sujeito a destruição, foi feito o betão armado, uma criação incrí-
vel e que, na história dos povos através dos seus monumentos, marcará um 
marco de ousadia. (...)” 9

9. Lettre du 22 novembre 1908 à Charles L’Eplattenier in Jean Jenger (dir), Le Corbusier. Choix de lettres, 
op. cit., pp. 63–68.
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Destas ultimas linhas transparece claramente a lição do pensamento ra-
cionalista francês, no qual Jeanneret foi iniciado por Auguste Perret. Esta 
corrente teórica do século XIX é alimentada por novos saberes construti-
vos — notavelmente arqueológicos — a partir dos quais se propõe uma 
nova divisão da história da arquitetura de acordo com os métodos cons-
trutivos adotados por cada civilização ao longo dos séculos. 10 Destes dife-
rentes modos surgem tantos “sistemas arquiteturais” que combinam for-
ma e estrutura de maneira distinta: “Assim, a platibanda nos egípcios e nos 
gregos, a abóbada nos etruscos e nos romanos, a ogiva na Idade Média, são 
formas que foram dadas pela ciência; uma ciência não matemática, de certe-
za, mas experimental.” 11 Jacques Lucan (1947–) sintetiza as características 
comumente atribuídas à noção de “sistema arquitetural”: “É avaliado em 
termos de eficiência e de economia” 12 e “exprime-se preferencialmente num 
programa considerado típico ao qual corresponde também um determinado 
estado social e político. Para os egípcios e os gregos, era o templo; para os 
romanos, os grandes edifícios públicos — termas, basílicas, anfiteatros, etc. 

—; para a Idade Média, a igreja e a catedral (...). Esta análise (...) é partilhada 
por muitos autores, incluindo [Eugène] Viollet-le-Duc e [Auguste] Choisy.” 13

Jeanneret possuiu uma cópia do Dictionnaire raisonné de l’architecture fran-
çaise de Viollet-le-Duc no qual está escrito: “Comprei este livro no primeiro 
dia de agosto de 1908 com o dinheiro do meu primeiro salário dos senhores 
Perret. Comprei para aprender, porque sabendo poderei criar.” 14 Sabemos 
que também obteve os dois volumes da Histoire de l’architecture de Choisy 
durante a sua estada em Paris no inverno de 1913. 15 O Almanach d’archi-
tecture moderne de 1925, entre outros, testemunha da plena apropriação 
das teorias racionalistas por Le Corbusier: 

“Dispondo de materiais específicos para uma região, de uma execução es-
pecífica para as ferramentas da época, de uma mentalidade específica para 
um período de civilização, a arquitetura cria sistemas de disposições coeren-
tes, que são um organismo depurado e afinado, que são uma entidade, um 
indivíduo qualificado, não falsificável, exato, compreendendo um conjunto 
automático de consequências estáticas e estéticas, e provocadoras de uma 
emoção inalienável, fisiológica e espiritual. A arquitetura deixou ao longo dos 
tempos sistemas puros. São estes sistemas puros as várias arquiteturas da 

10. As considerações sobre o racionalismo francês desenvolvidas aqui e posteriormente neste capítulo 
são amplamente baseadas no Capítulo 13 (Des systèmes d’architecture) de Jacques Lucan, Composition, 
non-composition. Architecture et théories, XIXe–XXe siècles, Lausanne: Presses polytechniques et universi-
taires romandes, 2009.

11. Léonce Reynaud, “Architecture” in Pierre Leroux & Jean Reynaud (dir.), Encyclopédie nouvelle, ou 
dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel, Tome premier, Paris: Charles Gosselin, 1836, 
pp. 770–771.

12. Jacques Lucan, Composition, non-composition, op. cit., p. 254

13. Ibidem.

14. Esta cópia é conservada na Fondation Le Corbusier em Paris.

15. Ver Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit., p. 131.
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história. Estes sistemas estendem os seus efeitos da casa ao templo. A de-
coração está fora do sistema. A arquitetura é total antes da decoração. Sem-
pre que uma época não resultou no desenvolvimento de um sistema, o mo-
mento arquitetural não ocorreu. Este sistema compõe-se da solução rigorosa 
de um problema de estática: a cada arquitetura está associado um modo de 
estrutura. Este sistema compreende a criação de um jogo harmonioso de for-
mas criando um fenômeno plástico inteiro. A solução do problema estático e 
o nascimento do fenômeno plástico devem-se à presença de um estado de 
espírito manifestado por esta unidade geral que imprimiu nos objetos e na 
conduta do pensamento: esta unidade é o estilo. Portanto, “estilos” não têm 
nada a ver com arquitetura.” 16

Le Corbusier apresenta a seguir a sua cronologia de “sistemas puros”, que 
vai desde “a cabana do selvagem” até os “tempos modernos”: este último 
dando origem ao arranha-céu norte-americano, aos hangares de dirigíveis 
(1923) de Eugène Freyssinet ou a estrutura ortogonal de pilares e vigas 
de betão armado. Também aqui se sucedem Egito, Grécia, Roma, a Ida-
de Média e o Renascimento. Por fim, Le Corbusier ilustra cada “sistema” 

16. Le Corbusier, Almanach d’architecture moderne, Paris: Éditions G. Crès et Cie, Collection de L’Esprit 
Nouveau, 1925, pp. 6–7.

Fig. 5 “As arquitecturas da 
história”, páginas 8, 10, 12 e 
13 do Almanach d’architectu-
re moderne.
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reproduzindo conscientemente as figuras axonométricas que tornaram a 
Histoire de l’architecture de Choisy tão famosa. 17

Na sua carta para L’Eplattenier, Jeanneret sugere que ainda falta definir 
um sistema arquitetural que pertenceria plenamente aos tempos novos. 
Com o betão armado, os Perret mostram o caminho. No seu Almanach, 
Le Corbusier falará da igreja Notre-Dame-de-la-Consolation — construída 
em 1923 — nos termos seguintes: “Um marco. A planta e a seção da igreja 
de Raincy de Auguste Perret são uma organização arquitetural viável, sobre a 
linha clássica. Uma organização que se liga adiante (e não por um retorno) à 
linha clássica. Porque é, elevado aos destinos da arquitetura (que é comover) 
todo um sistema construtivo puro. E, além disso, um sistema levado ao limite 
da temeridade que exprime economia, no seu sentido espiritual. Quando 
um sistema construtivo permite criar um armazem ou uma igreja, ou seja, 
quando este sistema é o mais perfeito que podemos atingir para constituir 
um ABRIGO, a arquitetura é possível, feita da purificação das formas, das 
disposições harmoniosas, da intenção espiritual que coloca em proporção 
estes elementos constitutivos.” 18

17. Ibidem, pp. 8–13.

18. Ibidem, p. 115.
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Num texto posterior 19, Le Corbusier demonstra mais uma vez a “eficá-
cia múltipla” do “sistema Perret”, aproximando a igreja de Raincy (“arma-
zem de orações”) das docas Wallut (“armazem de barris ou de pacotes de 
mercadorias”) construídas em 1915 em Casablanca. Também poderia ter 
incluído sob a palavra “abrigo” — cara ao seu mestre parisiense — a ga-
ragem na rue de Ponthieu (1907), construída pouco antes de Jeanneret 
chegar a Paris. Como observa Jacques Lucan, os edifícios de Perret são 

“basílicas feitas de vãos repetitivos” 20, constituindo abrigos simétricos ape-
sar do arranjo assimétrico das funções que albergam, “da mesma maneira 
que o esqueleto do animal, rítmico, equilibrado, simétrico, contém e suporta 
os órgãos mais diversos e mais variadamente colocados (...)” 21. Mas Lu-
can observa que se Perret acusa a estrutura dos seus edifícios de acordo 
com os preceitos racionalistas, nunca nega os princípios de composição 
ensinados na École des Beaux-Arts em que foi treinado: em particular, se 
esforça para dispor os seus quartos num arranjo regular, en enfilade, ao 
contrário de Le Corbusier que, por sua vez, explorará ostensivamente as 
possibilidades da planta livre. 22

19. Le Corbusier, “La signification de la cité-jardin du Weissenhof à Stuttgart” in L’Architecture vivante, 
printemps & été 1928, pp. 9–15.

20. Jacques Lucan, Composition, non-composition, op. cit., p. 288.

21. Auguste Perret, Contribution à une théorie de l’architecture, Paris: André Wahl, 1952, s.p.

22. Jacques Lucan, Composition, non-composition, op. cit., pp. 80–81.

Fig. 6 Auguste Perret, Igreja 
Notre-Dame-de-la-Consola-
tion (1922–1923), Le Raincy, 
intérieur.

Fig. 7 Auguste Perret, Docas 
Wallut (1915), Casablanca.

Fig. 8 Auguste Perret, Ga-
ragem na rue de Ponthieu 
(1906–1907), Paris, nave cen-
tral com galerias laterais e pon-
tes rolantes.
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Paradoxalmente 23, Jeanneret volta a La-Chaux-de-Fonds no final de 1909. 
Reencontra lá o seu amigo Max Du Bois (1884– 1989), que lhe oferece Le 
Béton Armé, étude théorique et pratique (1909) por Emil Mörsch — justa-
mente tinhe acabado a tradução para o francês. Durante as numerosas 
discussões sobre o novo material, Du Bois teria falado das vantagens da 
construção simplificada graça à montagem no sítio de elementos pré-fa-
bricados. 24 

Jeanneret, não ficará muito tempo na sua cidade natal. Parte para a Ale-
manha em abril de 1910, encarregado por L’Eplattenier de escrever um 
livro sobre “La Construction des villes”. Guiado por L’Art de bâtir les villes 
(1889) de Camillo Sitte, Jeanneret se interessa pelo desenho das cida-
des alemãs medievais e descobre as teorias de Raymond Unwin sobre as 
cidades-jardins. Mas também é atraído pelas questões levantadas pela 
metrópole e expostas na Allgemeine Städtebau-Ausstellung em Berlim em 
1910. Em particular, é confrontado com o poder e a presença da indústria 
alemã em todas as esferas, e com o debate sobre o papel que esta última 
deve assumir nas artes aplicadas e na arquitetura. É neste contexto que 
Jeanneret descobre o discurso do Deutscher Werkbund, fundado em 1907 
por Hermann Muthesius.

23. “Pode-se perguntar porque Jeanneret deixou Paris (onde, de acordo com o que havia escrito ao L’Epla-
ttenier, poderia se dedicar tão eficientemente aos estudos) e porque voltou para a sua cidade natal (encon-
trando lá um professor e colegas cujas idéias pareciam erradas na sua opinião). Este retorno foi tanto mais 
surpreendente quanto ele juntou forças com estes mesmos colegas para fundar o que chamaram “les Ateliers 
d’Art réunis” e nos quais todos se dedicariam às artes decorativas. (...) Ao participar deste empreendimento, 
Jeanneret renunciou à tecnologia avançada defendida por Perret e voltou ao artesanato como recomendado 
por L’Eplattenier.” (Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit., p. 79)

24. Eleanor Gregh atribui este episódio a Max Du Bois e vê nessa sugestão o germe do que chama 
de “ideia Dom-ino” (Eleanor Gregh, “The Dom-ino Idea” in Oppositions, Winter/Spring 1979: 15/16, p. 66).
 

Fig. 9 Auguste Perret, Villa 
Arakel Nubar Bey (1930–
1932), Garches, planta do pri-
meiro piso.

Fig. 10 Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, Villa Stein-de-Mon-
zie (1926–1932), Garches, 
planta do rés-do-chão sobre-
-elevado.
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Seguindo Reyner Banham 25, Paul Turner mostrou as correspondências en-
tre os escritos de Muthesius e os artigos de Le Corbusier, estabelecendo 
como uma genealogia da “estética do engenheiro”: “(...) daí a ideia de que 
certas obras de engenharia podem ter grande valor estético, desde que ex-
pressem princípios de forma universais. Muthesius lista as mais óbvias para 
ele: “pontes, estações, faróis e silos de grãos”: a sua referência aos silos 
sugere que para ele, como para Le Corbusier, as formas geométricas simples 
e fortes eram as mais satisfatórias do ponto de vista estético. As ilustrações 
que acompanham o artigo de Muthesius incluem várias fotografias de ele-
vadores de grãos americanos; na primeira edição de L’Esprit Nouveau em 
1920, Le Corbusier reproduzirá várias dessas ilustrações, retocando-as para 
tornar os silos ainda mais puros e cúbicos.” 26 Depois de uma visita à cidade 
jardim de Hellerau por Heinrich Tessenow, alguns meses no escritório de 
Peter Behrens, e uma “Viagem ao Oriente” cuja importância decisiva será 
detalhada mais em frente 27, Jeanneret retorna a La-Chaux-de-Fonds em 
1912, apesar do convite de Auguste Perret para voltar a trabalhar no seu 
atelier do 25BIS rue Franklin.

25. Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age, Cambridge: The MIT Press, 1980, p. 72.

26. Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit., pp. 88–89.

27. Ver o capítulo 3.

Fig. 11 Silos de grãos ilustran-
do o Jahrbuch des deutschen 
Werkbundes 1913, onde apa-
recem entre outros artigos as 
ideias de Hermann Muthesius 
e Walter Gropius (1883–1969).

Fig. 12 “Elevadores e silos de 
trigo nos Estados Unidos.” 
Ilustração do primeiro dos 
Trois Rappels à Messieurs les 
Architects. Le volume.
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L’Eplattenier, que acabou de abrir uma “Nouvelle Section” dedicada — na 
continuidade do seu “Cours Supérieur” — às belas artes e às artes aplica-
das, oferece-lhe um posto de professor em tempo parcial na École d’art. 
Ao mesmo tempo, Jeanneret tenta estabelecer-se como arquiteto inde-
pendente em La-Chaux-de-Fonds, onde, já em 1912, construiu a villa dos 
seus pais, bem como a villa Favre-Jacot em Le Locle. Também procura 
trabalho junto de Du Bois e da sua Société d’Application du Béton Armé 
(S.A.B.A.), pensando primeiro em trazer a proporção para edifícios indus-
triais — tomando assim o caminho traçado por Perret e Behrens — mas 
depois propondo a Du Bois aplicar métodos industriais à habitação. Desta 
maneira, quer colocar em prática as discussões que o engenheiro e o ar-
quiteto teriam tido dois anos antes.

Jeanneret usa do resto do seu tempo para escrever 28 e desenvolver ideias 
que lhe surgiram nos últimos cinco anos. Como escreve Gregh, “trabalha 
para definir o problema central da arquitetura moderna e o seu próprio papel 
como arquiteto.” 29 Pouco a pouco começa a perceber a necessidade de 

“resolver para os da sua época o habitat conforme” 30 adotando a atitude do 
engenheiro, “que trabalha para o útil, o forte, o saudável, (...) concebendo 
a tarefa tão solene, tão séria (...)” 31 Nesta fase, Jeanneret tira as lições dos 
anos que passou a viajar pela Europa e o seu pensamento torna-se mais 
claro:

 — Os métodos industriais são agora onipresentes devido às 
vantagens econômicas que apresentam (redução dos custos 
dos materiais, de mão de obra e de tempo de produção). O 
arquiteto deve criar uma aliança com o engenheiro na área 
da construção. No entanto, o arquiteto deve tomar a inicia-
tiva dentro desta aliança, a fim de garantir o valor funcional 
tal como espiritual do resultado: trazendo proporção, ritmo, 
ordem e unidade por meio da estandardização; “da cadeira 
para a cidade” para usar a famosa frase de Jacob Bakema.

 — Consequentemente, a mudança de escala provocada 
pela produção industrial exclui a possibilidade de abordar o 
problema da casa na sua individualidade; deve ser resolvido 
dentro de uma visão urbana e social.

 — A produção industrial, portanto, oferece oportunidades 
para a construção em massa. Não basta que o arquiteto seja 
também urbanista, ainda deve ser empresário (Jeanneret/Le 

28. Publicou a sua Étude sur le mouvement d’art décoratif en Allemagne (La-Chaux-de-Fonds: Haefeli, 
1912), retomou a redação de La construction des Villes (que nunca foi publicado) e compilou as suas notas 
com a intenção de fazer um livro, Le Voyage d’Orient, do qual retomaria os esboços no final da sua vida. 
Esta publicação só apareceria depois da sua morte.

29. Eleanor Gregh, “The Dom-ino Idea”, op. cit., pp. 66–67.

30. Lettre du 19–23 décembre 1913 à William Ritter, citado por Eleanor Gregh in “The Dom-ino Idea”, op. 
cit., p. 67.

31. Ibidem.
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Corbusier terá uma longa obsessão pelas patentes), publici-
tar as suas soluções (folhetos, publicações, conferências) e 
cortejar clientes potenciais (governos ou directores de em-
presa).

O “problema central da arquitetura” consiste, então, na casa. Jeanneret 
quer projetar um sistema construtivo pré-fabricado que facilite e torne 
acessível ao maior número de pessoas a produção de unidades habitacio-
nais e que podem ser combinadas entre si para criar novos aglomerados. 
Em agosto de 1914, a Grande Guerra rebenta. As notícias da destruição 
massiva de casas nas Flandres apressam Jeanneret que vê nisto uma 
grande oportunidade de levar a cabo o seu projeto assim que o conflito 
terminar. Com base no conhecimento dos engenheiros da S.A.B.A. Max 
Du Bois e Juste Schneider, e com o encorajamento comedido de Auguste 
Perret 32, desenvolve o “sistema Dom-ino” de forma relativamente definiti-
va durante o ano de 1915. 33 Em 1929, montando o primeiro volume da sua 
Œuvre complète, Le Corbusier lembra: 

“(...) Desenhámos assim um sistema estrutural — ossatura — totalmente in-
dependente das funções da planta da casa: esta ossatura apenas suporta 
as lajes e a escada. É fabricada de elementos estandardizados que podem 
ser combinados entre si, o que permite uma grande diversidade no agru-
pamento das casas. Este betão armado é feito sem cofragem: para dizer a 
verdade, trata-se de um material de construção especial que permite que as 
lajes sejam definitivamente lisos por cima e por baixo para serem moldados 
por meio de um andaime muito simples de travessas duplo T penduradas 
temporariamente com coleiras que são presos ao topo de cada pilar; os pila-
res de betão são moldados na obra e montados com o sistema de cofragem 
descrito em cima. Uma empresa técnica entrega para todo o território nacio-
nal, ossaturas orientadas e agrupadas ao pedido do arquitecto urbanista ou, 
mais simplesmente, do cliente.

“Resta então instalar uma habitação dentro destas ossaturas. O formato da 
ossatura “Dom-ino” e a posição específica dos pilares permitem inúmeras 
combinações de arranjos interiores e qualquer tomada de luz imaginável na 
fachada. Tínhamos concebido a ideia de uma empresa, irmã da primeira, 
que venderia todos os elementos do equipamento da casa, ou seja, tudo o 
que pode ser fabricado nas fábricas em grandes séries, seguindo medidas 
estandardizadas e atendendo às múltiplas necessidades de um equipamento 
racional: janelas, portas, ‘casiers’ estandardizados que servem de armário ou 
de móvel, constituindo os tabiques. Imaginávamos uma execução comple-
tamente nova: agarrávamos as janelas nas ossaturas “Dom-ino”; as portas 

32. Ver Eleanor Gregh, “The Dom-ino Idea”, op. cit., p. 67.

33. Nas suas publicações (com exceção de Vers une architecture), Jeanneret prefere datar o projeto para 
o ano de 1914, mais evocativo. No entanto, é provável que a ideia tenha sido formulada em dezembro de 
1914 (ver Jean-Louis Cohen, “The Dom-ino Intrigue” in Log, Winter 2014: 30, p. 123 e Eleanor Gregh, “The 
Dom-ino Idea”, op. cit., p. 67).
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eram fixadas com os caixilhos e os armários eram alinhados para formar 
os tabiques. Depois disso, só depois, começávamos a construir as paredes 
externas ou divisórias internas. Sendo a ossatura “Dom-ino” a estrutura por-
tante, estas paredes ou divisórias podiam ser de qualquer material e espe-
cialmente de materiais de má escolha, como pedras calcinadas a fogo, ou 
aglomerados feitos com os resíduos das ruínas da guerra, etc. etc. ...

“Em suma, imaginávamos os sinistrados moldar por iniciativa própria seis, 
doze ou dezoito cubos de fundação perfeitamente nivelados e encomendar 
à Companhia de empresas, um dois ou três ossaturas Dom-ino; encomen-
dando, por outro lado, na empresa-irmã, os diversos itens necessários ao 
equipamento da casa, e então, com meios improvisados   e com próprias 
forças manuais, montar a casa. Não havia mais preocupações técnicas; não 
houve necessidade de nenhum especialista; cada um podia construir a sua 
própria casa ao seu gosto. Apesar do individualismo dessas iniciativas, o 
próprio processo técnico trazia uma unidade fundamental e dava certezas 
arquitetônicas às aldeias que assim seriam reconstruídas. (...)” 34

34. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, Zurich: Girsberger, 
1967 (1° edição 1929), pp. 23–26.

Fig. 13 Eleanor Gregh, inter-
pretação em axonometria, 
planta e corte do método de 
construção dos pisos da ossa-
tura Dom-ino.
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Jeanneret procura obviamente explorar as vantagens econômicas de um 
processo de construção racionalizado: “minimalismo” de uma estrutura 
adaptável a todos os tipos de plantas, elementos estandardizados, co-
fragens reutilizáveis   indefinidamente, etc. Mas a primeira vantagem que 
menciona na suas notas para a redação da patente que pretende registar 
rapidamente refere-se antes — e isso é notável à luz da pesquisa que 
conduzirá até o final da sua vida — ao sistema de proporção modular 
decorrente da redução do edifício a alguns elementos estandardizados. 35 
Para entender melhor as consequências deste sistema de proporções, é 
preciso avançar no tempo, para a década de 1920, quando Le Corbusier 
esclarece o seu pensamento por meio dos seus artigos em L’Esprit nou-
veau.

Em “Classement et choix (décisions opportunes)”, publicado em 1924 sob 
a rubrica “Urbanisme”, Le Corbusier observa “a realidade presente” da ci-
dade vítima da “perturbação do século XIX”, e propõe então o seu remédio: 

“Tal é o ponto crítico em que a análise da cidade nos faz parar: espetáculo 
de individualismo excessivo, fatal, inevitável. Assédio: é um caos! A medida 
comum está a faltar e continuará a faltar, a menos que venham novos tempos 
de disciplina, de sabedoria, de unanimidade na arte. Controlemos o otimismo 
temerário e, antes, admitamos o pior que é precisamente a nossa alimen-
tação diária. E decidamos: se uma medida comum ordenasse todas essas 
células cosmopolitas, a desordem seria evitada, o espetáculo se organizaria, 
a calma viria. Se pudesse haver unidade nos detalhes, a mente libertada 
veria com agudo interesse o grande arranjo do todo. Aqui está formulada 
uma conclusão ideal, precisa. Já no tempo de Luís XIV [sic], o abbé Laugier o 

35. Eleanor Gregh, “The Dom-ino Idea”, op. cit., p. 61. A etapa mais famosa desta pesquisa contínua 
pela proporção consiste, sem dúvida, no seu resultado quase final, apresentado em duas publicações 
sucessivas sob o nome de “Modulor” (ver Le Corbusier, Le Modulor. Essai sur une mesure harmonique à 
l’échelle humaine applicable universellement à l’architecture et à la mécanique, Boulogne: Éditions de l’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, 1950 e Le Corbusier, Modulor 2, Boulogne: Éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 
1954).

Fig. 14  “Procuraties. Veneza. 
A uniformidade das inúme-
ras janelas faz com que esta 
grande parede da Piazza 
San Marco funcione como 
a parede lisa de uma sala. A 
multiplicação do mesmo ele-
mento confere à parede um 
tamanho ilimitado, mas con-
cebível, resumido num tipo de 
natureza clara. Os próprios 
pombos de San Marco acres-
centam o módulo de unifor-
midade deles próprios e isso 
não é apenas uma anedota, 
é um fato eficiente.” Legenda 
escrita por Le Corbusier em 
“Classement et choix (déci-
sions opportunes)”.
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tinha afirmado: 1° Caos, tumulto no todo (ou seja, uma composição rica em 
elementos em contraponto, fuga, sinfonia). 2° Uniformidade nos detalhes 
(isto é, contenção, decência, “alinhamento” nos detalhes).” 36

Em 1921, no artigo “Maisons en série”, Le Corbusier pretende explicar 
como as diferentes unidades se podiam agrupar para formar as aldeias a 
reconstruir: “A ossatura Domino comportava combinações diferentes permi-
tindo assim como um jogo de dominós, todas as justaposições para consti-
tuir agrupamentos, ruas, praças, etc ... O módulo único (múltiplo de 4) trazia 
uma unidade agradável nos conjuntos projetados; uma estética emergiu da 
simples aplicação de um processo de construção modular. As ossaturas 
submetiam-se a qualquer subdivisão imaginável, fornecendo soluções arqui-
teturais. As ruas ganhavam ordem, uma clareza alegre.” 37 Nos seus planos 
diretores, Jeanneret organiza as suas casas de dois andares de acordo 
com os princípios da cidade-jardim em que foi iniciado durante a sua es-
tada na Alemanha. Também re-encontra os desenhos de Raymond Unwin 
ao adquirir La Cité-jardin (1911) de Georges Benoît-Lévy. 38 Como Unwin, 
Jeanneret experimenta dois tipos de ordenamento: ao longo de linhas 
curvilíneas pitorescas; ou geometricamente, ao longo de eixos e praças 
retangulares. Mas em ambos casos, as casas Dom-ino encaixam-se inva-
riavelmente em ângulos nulos ou retos, com a escada desempenhando o 
papel privilegiado de ligação entre duas unidades.

Perseguindo o desenvolvimento da patente nos seus cadernos, Jeanneret 
procura a formulação que resumisse de melhor forma a sua concepção 
do sistema Dom-ino: “Sistemas de construções que possam ser justapostas 
segundo infinitas combinações de plantas graças a um módulo submúltiplo 
uniforme por ossatura de betão armado monolítico com piso maciço mono-
lítico liso. Separação de poderes sobre um alicerce de 6 pilares permitindo 
pelo généro do seu cálculo (— da resistência —) a construção em qualquer 

36. Le Corbusier, “Classement et choix (décisions opportunes)” in L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de 
L’Esprit Nouveau, 1924: 22, s.p.

37. Le Corbusier-Saugnier, “Maisons en série” in L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 
1921: 13, s.p.

38. Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit., pp. 139–150.

Fig. 15 C h a r l e s - É d o u a r d 
Jeanneret-Gris, Loteamento 
Dom-ino.

Fig. 16 C h a r l e s - É d o u a r d 
Jeanneret-Gris, Grupo de ca-
sas em série sobre ossatura 
Dom-ino.

Fig. 17 C h a r l e s - É d o u a r d 
Jeanneret-Gris, Loteamento 
Dom-ino.
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ponto de tabiques de fachada ou interiores. Particularidades: os pilares inter-
nos não aparecem nas fachadas. Distribuição interna. Para intervir a partir daí, 
ad libitum moldando o betão automáticamente e permitindo a construção e 
conclusão de uma casa em 20 dias.” 39

A fórmula “separação de poderes” nos informa sobre as consequências 
conceituais do uso de uma “ossatura independente” como Dom-ino. Le 
Corbusier as apresentará na sua famosa conferência “As técnicas são a 
própria base do lirismo”. 40 Primeiro faz “o diagnóstico da casa de pedra 
tradicional”: “Vamos começar por baixo: Casa de pedra. Na cave: paredes 
espessas de fundação; pouca luz, espaço de uso limitado, construção muito 
cara. No rés-do-chão: exatamente as mesmas paredes de baixo, no mesmo 
lugar; portanto, mesmas dimensões das instalações. Perfuração de janelas 

39. Ver a nota 38 do capítulo IV de Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit.

40. Le Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du lyrisme. Elles ouvrent un nouveau cycle de
l’architecture” in Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Paris: Éditions G. Crès et 
Cie, 1930, pp. 37–67.

Fig. 18 Le Corbusier, “planta 
paralisada” da “casa de pe-
dra” e “planta livre” da “casa 
de ferro ou de betão armado”.

Fig. 19 Le Corbusier, corte 
da “casa de pedra” e “coupe 
symbole de la révolution ar-
chitecturale contemporaine”.
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dentro do limite já indicado. 41 Instalo a cozinha, a sala de jantar, a sala de 
estar, o vestíbulo, etc. Primeiro piso: mesmas paredes que abaixo, no mes-
mo lugar. Segundo piso, terceiro piso: idem. Os quartos estão instalados; as 
suas formas e dimensões serão as da sala de jantar, da sala de estar ou da 
cozinha. Isso é razoável? Nem um pouco. Telhado: quartos dos empregados. 
Geralmente quente no verão, frio no inverno. Má política para recrutar empre-
gados. (...) Se leio os meus gráficos, vejo uma pobreza miserável nas minhas 
combinações arquiteturais. Porque a casa de banho é tão grande quanto a 
cozinha e o quarto dos pais tão grande quanto a sala de estar? Quais são os 
fatores comuns de forma, disposição, iluminação, área entre uma sala de jan-
tar e um quarto? Estamos no arbitrário, no grosso modo, no desperdício do 
cubo do edifício. Tudo isto, quando concluído, custa mais do que deveria. A 
cada pergunta, o arquiteto responde: ‘Mas vejo-me bem obrigado; a minhas 
janelas, paredes de suporte, etc.’ Escrevo com convicção neste desenho: 
desperdício, ineficiência, paralisia.” 42

A este “planta paralisada” opõe a “fachada livre” e a “planta livre”: “(...) onde 
estão, na nossa casa de cimento armado, as paredes que sustentam o chão 
e dolorosamente perfuradas com janelas? Não há paredes. Mas pelo con-
trário, se eu quiser, posso fazer janelas em toda a superfície das fachadas da 
casa (...). Se, por acaso, preciso na fachada, em vez de superfícies ilumina-
doras, superfícies opacas, estas, que nada mais são do que preenchimentos, 
serão suportadas pelas lajes: inversão total das condições tradicionais.” 43 E 
mais além: “Temos diante de nós apenas alguns pilares redondos ou qua-
drados, de 20 a 25 centímetros de diâmetro; a luz está disponível ao redor. 
Que liberdade para organizar os órgãos da vida privada, verdadeira máquina 
de habitar: quartos, vestiários, WC, banhos, “habilloirs”, etc. E todas as adja-
cências ou todas as separações são desejáveis. Porque não vamos construir 
paredes, mas tabiques — de cortiça, de clínquer, de palha, de lascas de 
madeira, o que quisermos. Estas partições não têm peso; podem pousar 
na laje de betão armado do piso. Podem parar a meia-altura. Não precisam 
se apoiar nos pilares. Podem ser retilíneas ou curvas à vontade. Para cada 
função, uma superfície com proporções precisas.” 44

Em Las variaciones de la identidad (1993) Carlos Martí Arís retorna à agora 
famosa oposição entre arquitetura tradicional — que chama de “monolíti-
ca” — e arquitetura moderna — “analítica, descomponível” : “[Na arquitetura 
tradicional], a estrutura portante é identificada com o esquema distributivo e 
ambas predeterminam o sistema de acesso e os modos de relação com o 
exterior. Trata-se de um todo monolítico em que os (...) subsistemas — es-

41. “Abrir janelas nas paredes que suportam os pisos é uma operação contraditória; furar janelas é enfra-
quecer a parede. Portanto, [há] um limite entre a função de suportar os pisos e a de iluminar os soalhos. Então, 
ficávamos perturbados; estávamos paralisados.” (Le Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du 
lyrisme”, op. cit. , p. 40)

42. Ibidem, p. 43.

43. Ibidem, p. 42.

44. Ibidem, p. 44.
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trutura portante, esquema distributivo, organização espacial, mecanismos de 
acesso e registro, relação com o mundo exterior — são totalmente coinci-
dentes: há um acordo total e subordinação mútua entre eles. (...) Na arqui-
tetura moderna, todos estes subsistemas podem ser isolados e abstraídos, 
podem ser pensados   de forma autônoma de acordo com as suas estratégias, 
que, embora sejam cúmplices, não devem necessariamente coincidir. (...) Os 
ingredientes são separados e abstraídos; mas o que foi primeiro decomposto 
deve então ser recomposto. E o resultado desta recomposição não será mais 
o objeto monolítico, o amálgama inextricável. Os componentes não se fundi-
rão numa mistura magmática, mas serão ligados numa reunião que permite 
reconhecer a natureza analítica do procedimento.” 45 Os dispositivos descri-
tos por Le Corbusier — “janelas em toda a superfície das fachadas da casa”, 

“partições a meia-altura, retilíneas ou curvas à vontade” — ajudam a tornar 
visível a “separação de poderes” formulada no seu esboço para a patente: 
a planta (a distribuição) é fundamentalmente independente das fachadas 
(a relação com o exterior) e da ossatura (a estrutura portante), embora seja 
indubitável que todos estes sistemas têm relações complexas entre si.

Bruno Reichlin também vê na concepção da planta livre a criação de um 
“tipo quase inédito”, baseado “não mais num invariante de esquema formal, 
mas num invariante estrutural.” 46 Afirma ainda que com a sua própria con-
cepção da planta livre — “que se pode seguir não só na produção teórica, 
mas também na prática do projecto” — Le Corbusier proclama, “como tal-
vez nenhum outro arquitecto do moderno, a intenção de pensar a arquitetura 
em termos correspondentes à existência do objeto técnico moderno.” 47 Para 
se explicar, cita Gilbert Simondon (1924-1989) em Du mode d’existence 
des objets techniques (Paris: Aubier, 1969): “O objeto técnico progride por 
redistribuição interna das funções em unidades compatíveis, substituindo o 
acaso ou o antagonismo da repartição primitiva; a especialização não se faz 

“função por função”, mas “sinergia por sinergia”; é o grupo sinérgico de fun-
ções e não a única função que constitui o verdadeiro subgrupo do objeto téc-
nico. É por causa desta pesquisa de sinergias que a concretização do objeto 
técnico pode resultar num aspecto de simplificação; o objeto técnico concre-
to é aquele que não está mais em conflito consigo mesmo, no qual nenhum 
efeito colateral prejudica o funcionamento do todo ou está fora deste funcio-
namento.” 48 Com estas poucas linhas, Simondon sintetiza perfeitamente a 

45. Carlos Martí Arís, Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura, Barcelona: 
Demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Ediciones del Serbal, 1993, pp. 
144–148.

46. Bruno Reichlin, “La casa unifamiliare alla Weißenhof” in Carlo Palazzolo & Ricardo Vio (dir.), Sulle 
tracce di Le Corbusier, Venezia: Arsenale Editrice, 1989, p. 54.

47. Bruno Reichlin, “Une analyse de la structure : la maison familiale de Le Corbusier et Pierre Jeanneret 
au Weissenhof” in Werk, Bauen + Wohnen, 1987: 1/2, p. 68. Nos seus três artigos “Des yeux qui ne voient 
pas...” publicados nos números 8, 9 e 10 de L’Esprit Nouveau, Le Corbusier descreverá explicitamente o 
seu fascínio por transatlânticos, aviões e carros. Estes três artigos estão incluídos em Le Corbusier, Vers 
une architecture, Paris: Éditions G. Crès et Cie, Collection de L’Esprit Nouveau, 1924 (1e édition 1923), pp. 
65–117.

48. Citado em francês por Bruno Reichlin em “Tipo e tradizione del Moderno” in Casabella, Gennaio–Fe-
bbraio 1985: 509/510, p. 37.
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oposição retórica proposta por Le Corbusier quando compara a “casa de 
pedra”, “paralisada”, à casa “livre” “de ferro ou de betão armado”. Reichlin 
conclui a sua reflexão com a pergunta seguinte: “É demasiado arriscado 
afirmar que a planta livre é um excelente exemplo de uma redistribuição si-
nergética de funções (funções estruturais por um lado, funções envolventes 
por outro, onde estas últimas, não mais impedidas ou condicionadas pelas 
primeiras, organizam-se por sua vez em subsistemas de funções: ventilar e/
ou iluminar e/ou isolar etc.)?” 49

Voltemos a Carlos Martí Arís que quer esclarecer as coisas: “É inegável 
que o carácter decomponível da arquitectura moderna resulta da aplicação 
de alguns avanços técnicos, como o princípio do esqueleto estrutural, que 
fomenta, entre outras coisas, a ideia de separação entre estrutura e invólucro. 
Mas as razões técnicas não esgotam a explicação deste fenômeno. Esta 
decomposição é consistente com uma transformação mais geral da cultura: 
corresponde à ruptura do quadro epistemológico que acompanha o nas-
cimento da cultura moderna. O surgimento do novo ‘epistema’ do mundo 
moderno (no sentido foucaultiano do termo, isto é, como um a priori cultural 
a partir do qual o conhecimento se constitui em cada época) está diretamen-
te ligado ao surgimento do pensamento analítico e abstrato, que permite a 
dissecação do objeto e o isolamento dos seus ingredientes constituintes. O 
que antes era concebido como um conjunto inextricável de fenômenos ago-
ra pode ser decomposto. Esta é a maneira característica de proceder com 
o pensamento abstrato. Abstrair significa separar, extrair certas dimensões 
ou propriedades das coisas colocando outras entre parênteses. Na nova 
perspectiva epistemológica, aspectos que antes eram considerados indisso-
ciáveis   do objeto que os continha, passam a ser ingredientes que podem ser 
decompostos; podem ser abstraídos, retirados do objeto.” 50

O próprio Le Corbusier reconhece nos avanços técnicos uma condição 
necessária, mas insuficiente para o advento de uma nova concepção do 
objeto arquitetural, rejeitando ao mesmo tempo “o determinismo cientis-
ta — providencial — dos ‘funcionalistas’ convictos” 51: “Assim supomos, por 
exemplo, que a arquitetura moderna é o resultado imediato de novas formas 
de construção; que este ou aquele material produzirá esta ou aquela arquite-
tura, como se fosse uma simples relação de causa e efeito. (...) [França] é a 
pátria do principal movimento da construção em betão armado e, no entanto, 
não há país onde este material seja melhor escondido pelos arquitectos! (...) 
É por isso que a forma e a estética da arquitetura moderna certamente não 
foram ditadas automaticamente pela construção em betão armado. (…)” 52 A 
seguir, evoca o que constitui aos seus olhos o acontecimento determinan-

49. Bruno Reichlin, “Tipo e tradizione del Moderno”, op. cit., p. 37.

50. Carlos Martí Arís, Las variaciones de la identidad, op. cit., pp. 145–146.

51. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’” in Jacques Lucan (dir.), Le Corbusier. 
Une encyclopédie, Paris: Éditions du Centre Pompidou/CCI, 1987, p. 370.

52. Bruno Reichlin: “Estou a citar a versão alemã de um artigo publicado em Der Baumeister, n°10, 1930, 
pp. 414–417.” (nota 20 de Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit.)
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te: “Realizou-se um milagre, uma revolução espiritual: o espírito do século vai 
tomando consciência de si mesmo.” 53

Além disso, Jeanneret não inventa nada de tecnicamente revolucionário 
quando projeta a sua “ossatura Dom-ino”. O afastamento dos pilares a 
partir da borda dos pisos — aqui com a intenção de enfatizar o princípio 
da fachada livre — era um processo bem conhecido, embora tenha sido 
usado principalmente como princípio estrutural. De facto, com cargas 
iguais, uma pequena consola contribui consideravelmente para reduzir as 
forças submetidas a uma viga ou laje monolítica. Perret já tinha usado 
este processo na sua garagem na rue de Ponthieu (1907), por exemplo. 54 
E ao escolher usar blocos vazados e um andaime especial feito de vigas 
de aço sobre as quais o betão seria moldado para fazer os pisos lisos aci-
ma e abaixo (um sistema complexo se houver), Le Corbusier se apropriou 
de uma técnica de construção americana, perfeitamente conhecida em 
1914. 55 Dentro da mesma estrutura, as duas técnicas são até francamente 
contraditórias: a ultrapassagem dos pisos só é benéfico para uma cons-
trução verdadeiramente monolítica (vigas ou pisos maciços), não para la-
jes feitas de blocos ocos e discretos, unidos dentro de uma delgada matriz 
de betão armado.

Mas não é tudo: o desejo de combinar estes dois processos com a neces-
sidade de fazer com que os pisos e as colunas se encontrem em ângulos 
retos torna o projeto ainda mais difícil de executar. Em entrevistas, Max 
Du Bois reafirmará o pouco crédito que deu à empresa na época: “Ideia 
simplista que eu tinha sem a aprodundar. Mas com o seu entusiasmo juve-
nil, Jeanneret decidiu que seria uma revolução.” 56 Aliás, a correspondência 
entre o arquiteto e o engenheiro mostra a falta geral de iniciativa por parte 
de Du Bois. Finalmente, o fato de Le Corbusier nunca usar este sistema 
preciso na sua obra construida — preferindo o uso de soluções mais co-
muns (especialmente em relação à cofragem) — confirma as deficiências 

53. Ibidem.

54. Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit., p. 136.

55. Esta técnica americana usava cofragens de madeira. Ver Eleanor Gregh, “The Dom- ino Idea”, op. 
cit., p. 66.

56. nota 57 de Eleanor Gregh, “The Dom-ino Idea”, op. cit., p. 84.

Fig. 20 C h a r l e s - É d o u a r d 
Jeanneret-Gris, estudos sobre 
o processo de construção das 
lajes da ossatura Dom-ino no 
caderno de 1915–1916.
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do sistema Dom-ino quando se trata da sua implementação. Portanto, e 
como P. V. Turner aponta, “todas estas decisões sugerem que as formas 
simples e lisas da laje e da coluna foram o resultado de uma decisão pura-
mente formal ou estética tomada apesar, e não por causa de considerações 
estruturais ou práticas. (...) Este aspecto liso, de absoluta simplicidade, é a 
única característica do projeto Dom-ino que o diferencia das construções 
anteriores em betão armado. Jeanneret simplesmente tomou a decisão ra-
dical de reduzir os elementos estruturais à sua forma mais abstrata: uma laje 
pura e uma coluna pura. Estruturalmente ou construtivamente, estas formas 
podem não ser nada simples, mas são-no visualmente e conceptualmente e 
é isso o que importava para Jeanneret.” 57

O texto de apresentação da ossatura Dom-ino na Œuvre complète não 
escolhe inocentemente a sua primeira definição: “Desenhámos assim um 
sistema estrutural (...).” 58; é neste sentido que a filiação com a teoria racio-
nalista se torna explícita. Dom-ino nasceu de uma pesquisa “de eficiência 
e de economia” para o “programa típico” que representa o “estado social 
e político” 59 do século XX como Le Corbusier o concebe: “Outrora os ar-
quitetos tratavam de manifestar a arquitetura na construção de templos e 
palácios; nós trouxemos a arquitetura para a casa e deixamos os templos 
e palácios. E, tendo-a levado para a casa de todos, fomos apanhados num 
grande problema: o de dar casas adequadas a uma nova sociedade. Em 
suma, era procurar o tipo da casa de hoje, um tipo que fixasse a capacidade, 
o tamanho, a disposição da cela de um homem não mais provinciano ou na-
cional, mas a cela de um homem da época, uma cela equivalente em todos 
os países, em todo o mundo: esforço internacional. Partindo da análise, ten-
do deixado as cornijas, os frontões, as cúpulas e as três ordens da arquitetu-
ra, temos formulado “a casa é uma máquina de habitar” 60. E a expressão era 
tão consistente que foi adotada em todos os lugares. “Máquina de habitar”. 
Era então questionar tudo, trazer tudo de volta ao zero, recomeçar do zero.” 61

Le Corbusier tinha-se apressado em explicar este retorno aos fundamen-
tos em “Des yeux qui ne voient pas… Les avions” 62: “Se sentimos a ne-

57. Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit., pp. 137–139.

58. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. cit., p. 23.

59. Jacques Lucan, Composition, non-composition, op. cit., p. 254.

60. A fórmula aparece pela primeira vez em Le Corbusier, “Des yeux qui ne voient pas... Les paquebots” 
in L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1921: 8, s.p.

61. Le Corbusier, “Où en est l’architecture ?” in L’Architecture vivante, automne & hiver 1927, p. 9. No 
último texto que escreveu antes da sua morte, Le Corbusier voltará à importância da pesquisa sobre o 
alojamento ao longo da sua obra, reafirmando que nunca pretendeu secularizar a arquitectura por “con-
duzi-la para dentro de casa”, muito pelo contrário: “Fora do barulho e da multidão, na minha cova (...), há 
cinquenta anos estudo o homem e a sua mulher e os seus filhos. Uma preocupação mexeu-me. Imperativa-
mente: introduzir um senso de sagrado no lar, fazer do lar o templo da família. A partir deste momento, tudo 
mudou. Um centímetro cúbico de casa valia ouro, representava a felicidade possível. Com esta noção de 
grandeza e de destino, pode fazer hoje um templo adequado para a família, além das próprias catedrais que 
foram construídas ... no passado; pode fazer isso por meio do que você mesmo coloca.” (Le Corbusier, Mise 
au point, op.cit.)

62. Le Corbusier, “Des yeux qui ne voient pas... Les avions” in L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de L’Es-
prit Nouveau, 1921: 9, s.p.
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cessidade de uma outra arquitetura, organismo claro, apurado, é porque no 
estado atual, a sensação de ordem matemática não nos pode atingir porque 
as coisas não respondem mais a uma necessidade, porque não há mais 
construção na arquitetura. Reina uma confusão extrema: a arquitetura atual 
não resolve mais a questão moderna da habitação e não conhece a estru-
tura das coisas. Não cumpre as condições primordiais e não é possível que 
o fator superior da harmonia, da beleza, intervenha. A arquitetura de hoje 
não reúne as condições necessárias e suficientes para o problema. (...) CO-
LOQUEMOS O PROBLEMA. Fechemos os nossos olhos para o que existe. 
Uma casa: abrigo do calor, do frio, da chuva, dos ladrões, dos olhos curiosos. 
Um receptáculo de luz e de sol. Uma série de cubatas destinadas a cozinhar, 
trabalhar e à vida íntima. Um quarto: uma superfície para se movimentar 
livremente, uma cama para se estender, uma cadeira para estar confortável 
e trabalhar, uma mesa para trabalhar, uns casiers para colocar tudo rapi-
damente no ‘lugar certo’. Quantos quartos: um para cozinhar e outro para 
comer. Um para trabalhar, um para lavar e outro para dormir. Estes são os 
standarts 63 do alojamento. (...) Vamos repetir alguns axiomas básicos: a) As 
cadeiras são feitas para sentar. (...) b) A eletricidade dá clareza. (...) c) As 
janelas servem para iluminar um pouco, muito, nada e para olhar para fora. 
(...) d) As pinturas são feitas para a meditação. (...) e) A casa é feita para 
ser habitada. (...)”

A linhagem racionalista não se esgota na oferta de uma solução eficaz 
e econômica a um programa declarado “típico da atualidade”, como o 
da casa para o século XX. Dom-ino é também a imagem de uma técnica 

— a da construção em betão armado — e das suas contribuições concei-
tuais para a arquitetura, da mesma forma que “a platibanda nos egípcios 
e nos gregos, a abóbada nos etruscos e nos romanos, a ogiva na Idade 
Média (...).” 64 Choisy, em L’Art de bâtir chez les Romains, viu na invenção 
da abóbada romana o que chamou de “uma verdadeira revolução (...) na 
arte de construir. As abóbadas, uma vez adotadas para as grandes salas 
dos edifícios, resultaram na mudança de toda a disposição das plantas; os 
fulcros, sujeitos a novos tipos de esforços, tiveram que assumir formas antes 
inusitadas; foi necessário modificar o agrupamento das salas para fornecer 
um contraforte energético aos impulsos das abóbadas. Até então, os cons-
trutores tinham, por assim dizer, vivido dos fundos da Grécia e da Etrúria: 
só nesta época, os processos de construção emergiam dos entraves da 
tradição; todo um sistema de construção verdadeiramente romano surge, ou 
pelo menos se regulariza e se propaga.” 65 O paralelo com a conquista da 
planta livre e da fachada livre por pilares e pisos de betão armado, lisos e 
ligeiramente salientes, é flagrante.

63. Le Corbusier gosta de transformar as suas fórmulas teóricas em trocadilhos. Depois da ossatura 
Dom-ino, aqui está o “standart”, ideia platônica do objeto estandardizado, agora elevado à categoria de 
obra de arte.

64. Léonce Reynaud, “Architecture”, op. cit., pp. 770–771.

65. Auguste Choisy, L’Art de bâtir chez les Romains, Paris: Ducher, 1873, p. 33.
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A redução de todo o “sistema Dom-ino” à sua estrutura também é herdada 
dos racionalistas franceses. Durante o século XIX, animam o debate arqui-
tetural a partir de uma polêmica que se concentra em particular no templo 
grego — a explicação vitruviana da sua origem pela cabana primitiva de 
madeira não mais sendo satisfatória. Eugène Viollet-le-Duc não consegue 
imaginar que os gregos “que inventaram a lógica, pessoas dotadas de um 
sentimento delicado, se divertiram simulando na pedra uma construção de 
madeira, o que é em princípio uma enormidade.” 66 Procura explicar a forma 
do templo pelos materiais e meios construtivos à disposição dos Gregos, 
ou seja, a pedra, o ponto de apoio vertical e a platibanda.

66. Eugène Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, Tome I, Paris: Éditions A. Morel et Cie, 1863, Deu-
xième entretien, p. 51.

Fig. 21 Auguste Choisy, abó-
badas, Palatino, Roma.
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Auguste Choisy enriquece o debate mudando o ponto de vista. Acusan-
do os “cortes de pedra absolutamente condenáveis” 67 dos templos primiti-
vos, rejeita a hipótese da existência de uma forma original que resultaria 
imediatamente de um material e do seu modo de construção — como 
Viollet-le-Duc a tinha formulado: “No período do arcaísmo, a ordem dórica 
é apresentada como uma forma construída e não como uma combinação de 
estruturas que impõem as suas exigências à forma. (...) A forma foi o ponto 
de partida; e a estrutura, longe de lhe impor as suas exigências, só aos pou-
cos foi se harmonizando com ela: foi a honra do século de Péricles conseguir 
esta concordância, que de resto não lhe sobreviveu.” 68

De facto, defensores e opositores da explicação do templo grego como 
uma imitação de uma estrutura de madeira concordam com a ideia de que 

“a pedra tendo apenas a si mesma para imitar, ou melhor, não tendo que fingir 
qualquer representação de combinações, de saliências, de cheios ou de va-
zios, de relação ou de proporções, nas massas e nas suas partes, não teria 
que fazer nada além de superfícies, e expressar apenas a massividade. (...) 
A pedra, ao se copiar, ou melhor, ao não copiar nada, não oferecia nenhuma 
forma de arte, nenhuma variedade aos olhos, nenhuma ligação ao espírito.” 69 

67. Auguste Choisy, Histoire de l’architecture, Paris: Gauthier-Villars, 1899, Tome I, p. 302.

68. Ibidem, pp. 303–304.

69. Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique. Architecture, Paris: Panc- 
koucke, 1788, “Architecture”, pp. 95 & 114.

Fig. 22 As anomalias dos 
cortes de pedra dos templos 
dóricos primitivos segundo Au-
guste Choisy.
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Seria, portanto, uma questão de dar uma estrutura ao material monolítico, 
subdividindo a sua massa ou a sua superfície em função de proporções, 
de cheios e de vazios— isto é a construção. Então, a ossatura é a primeira 
manifestação da correlação entre construção e forma. A sua expressão 
não deve ser posteriormente contraditada, mas, ao contrário, revelada 
pela realização. Se a ossatura sustenta todos os elementos constituintes 
de um edifício, seria ela a própria condição da sua unidade? Viollet-le-Duc 
professa: “Apesar de tudo o que pode-se dizer e fazer, é (...) na estrutura, 
antes de mais, que na arquitetura se estabelece a lei da unidade, quer se 
trata de uma cabana ou do Panteão de Roma.” 70 Agora, o ornamento tem 
apenas um significado relativo, pois se torna a ilustração do sistema de 
construção que o suporta.

Que imagem mais implacável para uma estrutura do que a perspectiva 
proposta na Œuvre complète? Numa das mais recentes interpretações so-
bre as implicações teóricas da ossatura, Antoine Picon, baseando-se nos 

70. Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Volume 9, 
Paris: A. Morel et Cie, 1868, “Unité”, p. 340.

Fig. 23 Primeira página da 
descrição do sistema Dom-ino 
na Œuvre complète.
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trabalhos de Colin Rowe 71 e Peter Eisenman 72, questiona este ícone grá-
fico; em particular o papel que a ficção teria nele: “A imagem Dom-ino (...) 
combina duas orientações aparentemente incompatíveis: uma preocupação 
com a factualidade, ou objetividade, e técnicas de representação ilusionistas. 
(...) Os seus pisos parecem maciços, onde na verdade são feitos de blocos 
ocos cimentados juntos. Este vazio é revelado pelos cortes transversais en-
contrados na mesma página da Œuvre complète. (...) Parece que estamos 
confrontados com a concretude absoluta de um produto industrializado, mas 
a imagem está cuidadosamente encenada para transmitir uma aparência 
quase monolítica que é em parte ficcional.

“A cabana primitiva de Laugier e a ossatura Dom-ino de Le Corbusier com-
partilham esta mistura de objetividade e ficção, que pode estar na base da 
ambição comum de propor um novo arquétipo arquitetural — ou seja, uma 
configuração que parece tanto fundamental quanto genérica ao ponto de po-
der mesmo ser considerado como situado no limiar que separa a mera cons-
trução da arquitetura e, mais geralmente, o não arquitetural do arquitetural 
(...). Dom-ino destina-se a existir antes da arquitetura, assim como a cabana 
primitiva de Laugier é suposta ser anterior a qualquer tipo de propósito artís-
tico. Mas o paradoxo do arquétipo, que corresponde também à contradição 
final dentro da própria disciplina arquitetural, é que a arquitetura precisa estar 
presente antes do seu nascimento, por assim dizer. Em outras palavras, para 
fornecer uma base à arquitetura, é preciso arquitetura. Dom-ino é ao mesmo 
tempo anterior à arquitetura e já arquitetural, como Eisenman demonstrou de 
maneira convincente. A decisão de posicionar as colunas perto do perímetro 
da estrutura é arquitetural, assim como a posição da escada e o quadrado 
um tanto enigmático que falta num dos cantos da construção. (...)

“Colocados (...) no limite entre os regimes não arquiteturais e arquiteturais, 
os arquétipos (...) misturam características discrepantes. Só podem existir 
plenamente como ficções operativas que produzem efeitos no mundo cons-
truído, embora sejam insustentáveis   na prática por causa das contradições 
que ocultam. Esta dimensão ficcional geralmente está ligada a uma narrativa 
elaborada destinada a revelar todo o significado do arquétipo icônico. Ambas 
as histórias de Laugier e Le Corbusier lidam com a transmutação da pura 
necessidade — da necessidade de fazer um abrigo — em arquitetura, e 
ambas as narrativas tentam esconder descontinuidades nas sequências de 
eventos e nas suas lógicas subjacentes. (...) No caso de Dom-ino, pode-se 
ficar tentado a relacionar o enigma com o vazio espetacular do espaço defi-
nido pelas colunas e pelas lajes, um espaço visível e invisível. Nada impede o 
olhar; mas também não há nada para ver, uma vez que o arquiteto ainda não 
começou a customizar a ossatura, a dispor obstáculos à vista e a permitir 
transparências.” 73 

71. Ver Colin Rowe, “The provocative façade: frontality and contrapposto” in Michael Raeburn & Victoria 
Wilson (ed.), Le Corbusier, Architect of the Century, London: Arts Council of Great Britain, 1987, p. 26.

72. Ver Peter Eisenman, “Aspects of Modernism: Maison Dom-ino and the Self-Referential Sign” in 
Oppositions, Winter/Spring 1979: 15/16, pp. 118–128.

73. Antoine Picon, “Dom-ino: Archetype and Fiction” in Log, Winter 2014: 30, pp. 169–175.

Fig. 24 Charles-Dominique-
-Joseph Eisen (gravado por 
Jean-Jacques Aliamet), “Ale-
goria da Arquitetura”, frontis-
pício da segunda edição do 
Essai sur l’architecture de 
Laugier.
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A interpretação de Dom-ino como arquétipo, “ao mesmo tempo anterior à 
arquitetura e já arquitetural”, nos remete às considerações de Choisy sobre 
a forma e a estrutura: “A forma foi o ponto de partida; e a estrutura, longe 
de lhe impor as suas exigências, só aos poucos foi se harmonizando com 
ela (…).” 74 Assim Dom-ino, em toda a sua dimensão ideal, alcança efetiva-
mente a fundação de um novo sistema estrutural, que será completado e 
aperfeiçoado até atingir a elegância essencial dos “Cinco pontos da nova 
arquitetura” em 1927. 75 E se “foi a honra do século de Péricles” 76 realizar a 
concordância entre a forma e a estrutura do templo grego com o Párte-
non, é comumente aceito que a síntese admirável das noções teóricas 
e práticas desenvolvidas por Le Corbusier até o final dos anos 1920 foi 
plenamente realizada com a construção da villa Savoye em Poissy, entre 
1928 e 1931, de tal maneira que foi imediatamente reconhecida como o 
ícone absoluto do Movimento Moderno na arquitetura. 77

Assim, a concepção racionalista da evolução específica de cada “sistema 
arquitetural” — em particular a interpretação feita por Auguste Choisy — 
pode ser como “posta à escala” da pesquisa realizada por Le Corbusier ao 
longo dos anos 1920 e enquadrada pelos dois marcos que são o sistema 
Dom-ino e a Villa Savoye. Primeiro testemunhamos o nascimento de um 
novo sistema estrutural através da elaboração de uma “forma construída” 78 
(Dom-ino). Este sistema se baseia nas técnicas e nas necessidades da 
época para chegar progressivamente à sua formulação mais essencial e 
completa (os Cinco pontos); é “colocar o problema”, para usar as palavras 
de Le Corbusier. Em seguida, vem a lenta harmonização da estrutura com 
a forma através de tentativas sucessivas e a sua materialização final numa 
obra de arquitetura — a villa Savoye. Com este último projeto “purista”, Le 
Corbusier realiza provisoriamente a sua ambição teórica e prática, criando 
um sistema de coerência suprema que — por definição — se fecha sobre 
si próprio para atingir a plenitude, correndo o risco de escorregar para 
o hermetismo. Podiamos imaginar que a concordância — tão perfeita — 
que o Pártenon alcançou no seu tempo entre a estrutura e a forma do 
templo grego “não lhe sobreviveu” 79 pelas mesmas razões?

74. Auguste Choisy, Histoire de l’architecture, op. cit., p. 304.

75. Ver capítulo 2.

76. Auguste Choisy, Histoire de l’architecture, op. cit., p. 304.

77. A villa Savoye está apresentada nestes termos no website da Fondation Le Corbusier. (http:// 
www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=7380&sysLanguage=-
fr-fr&i-temPos=31&itemCount=79&sysParentName=&sysParentId=64, consultado em 7/9/20.)

78. Auguste Choisy, Histoire de l’architecture, op. cit., p. 303.

79. Ibidem, p. 304.
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Stuttgart, verão de 1927. No âmbito da exposição Die Wohnung organi-
zada pelo Deutscher Werkbund, os seus membros decidiram estabelecer 
uma “colônia experimental para definir as bases da produção em série mo-
derna” 1 e deste modo, apresentar ao público os resultados da “pesquisa 
sistemática de soluções para a nova habitação e para todos os problemas de 
organização, espaço, construção, técnica e higiene que lhe estão associa-
dos.” 2 Esta vitrine oferecida à vanguarda arquitetural europeia será com-
posta por cerca de vinte construções — na verdade “maquetes de estudo” 3 
à escala 1:1 — dispostas nas encostas da Killesberg que domina a cidade.

Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), então vice-presidente do 
Werkbund, fará o estudo do plano diretor deste novo loteamento que do-
ravante será internacionalmente conhecido como a “Weissenhofsiedlung”. 
Também seleciona os 17 arquitetos que contribuirão para a empresa 
excepcional. Naturalmente, a vanguarda alemã está bem representada, 
incluindo arquitetos famosos como o próprio Mies van der Rohe, o seu 
antigo mestre Peter Behrens, Walter Gropius, Hans Scharoun, os irmãos 
Bruno e Max Taut, Ludwig Hilberseimer e Hanz Poelzig. Por outro lado, 
uma meia dúzia de arquitetos estrangeiros estão convidados a participar; 
entre eles, Le Corbusier e Pierre Jeanneret, primos e arquitetos associa-
dos no mesmo gabinete. Mies oferece-lhes um dos maiores orçamentos, 
bem como uma localização dupla que deve rematar a composição urbana 
no extremo sul do sítio. Por outras palavras, as duas construções de Le 
Corbusier e Pierre Jeanneret constituirão a primeira visão da Siedlung para 
qualquer visitante vindo de Stuttgart.

Para Bruno Reichlin, “o facto da ‘Weissenhofsiedlung’ ter sido proposta e 
aceite como um manifesto da arquitetura moderna e como precursor de um 
pretenso ‘estilo internacional’ 4, parece ter impedido medir plenamente a dife-
rença fundamental que distinguia os arquitetos participantes. Neste contexto, 

1. O programa foi parcialmente traduzido para o francês por Bruno Reichlin a partir do 
convite oficial enviado por Mies van der Rohe a Le Corbusier no dia 5 de outubro de 1926 e 
conservado na Fundação Le Corbusier. Ver Bruno Reichlin, “Une analyse de la structure : la 
maison familiale de Le Corbusier et Pierre Jeanneret au Weissenhof”, op. cit., p. 66.

2. Convite traduzido por Bruno Reichlin (Ibidem).

3. Convite traduzido por Bruno Reichlin (Ibidem, p.67): “(...) assim, o todo não poderia ser 
o método da produção em série moderna, mas apenas a apresentação de uma maquete de 
estudo.”

4. Reichlin se refere à famosa exposição organizada em 1932 por Henry-Russel Hitchcock 
e Philip Johnson no Museum of Modern Art de Nova York. O catálogo da exposição, publi-
cado no mesmo ano, foi um grande êxito e foi amplamente divulgado durante muito tempo 
(Henry-Russel Hitchcock & Philip Johnson, The International Style: Architecture since 1922, 
New York: W.W. Norton, 1932).

Capítulo 2

Fig. 1 Le Corbusier e Pierre 
Jeanneret, casa dupla “Dom-
-ino” (1926–1927) no Weis-
senhofsiedlung, Stuttgart. Fo-
tografia tirada em 1928 para 
a publicidade do modelo 8/38 
PS Roadster de Mercedez-
-Benz.
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a noção de ‘tipo’ era o tema príncipal em discussão.” 5 Reichlin observa que 
dentro dos tipos apresentados “pela maior parte dos arquitetos modernos e 
menos modernos” 6, os sistemas estruturais, espaciais e distributivos ain-
da estão concebidos como coincidentes entre si, como Carlos Martí Arís 
mostrou a propósito da arquitetura tradicional. Enquanto com a sua ossa-
tura Dom-ino, Le Corbusier tinha descoberto — já desde vários anos — os 
benefícios decorrentes do isolamento de cada um destes sistemas e da 
redefinição das relações que os unem dentro de um edifício: explorando a 
sua relativa independência, pôs fim às contradições que até então tinham 

“paralisado” a arquitetura tradicional. 7

Portanto, é natural para ele apressar a pesquisa tipológica conduzida pe-
los seus pares: “Tentarei fazer entender as razões do desenvolvimento da ar-
quitetura moderna. Digamos desde já que, particularmente no que se refere à 
casa de habitação, este desenvolvimento só pode ser ditado por um objetivo 
imperativo: atingir o baixo custo. (...) E o baixo custo só pode ser atingido 
através da estandardização, da industrialização, da taylorização. Este progra-
ma é conhecido e discutido há muito tempo; mas há que deixar o domínio 
da teoria para entrar no domínio dos factos. É sobretudo uma questão de ter 
uma concepção exata do campo de atividade deste programa e aqui está 
a afirmação que me permito submeter ao vosso julgamento: não se trata 
de estandardizar casas, pequenas casas, casas maiores ou muito maiores; 
trata-se de estandardizar um sistema estrutural... Digo, portanto, que não 
se deve procurar trazer um progresso industrial na planta de novas casas, 
mas um novo sistema estrutural suficientemente rico em consequências 
para que possa determinar uma infinita variedade de plantas, responder às 
múltiplas modalidades da vida, responder a concepções muito diferentes da 
existência, responder a programas pequenos, médios ou grandes. Criar um 
sistema estrutural ! (...) Existem muitos tipos de moradias diferentes. Mas há 
elementos-tipos da casa (as letras do alfabeto) que permitem constituir con-
juntos, casas (as palavras feitas com as letras) tendo entre si uma unidade 
fundamental, elementar e, portanto, tendo entre si um estilo comum.” 8

Nessas linhas, Le Corbusier parece explicar os motivos na origém da pri-
meira publicação — em 1927 no catálogo oficial da exposição de Stuttgart 

— dos “Cinco pontos da nova arquitetura”:

 — 1. Os pilotis; 
 — 2. O terraço jardim; 
 — 3. A planta livre; 
 — 4. A janela horizontal; e 
 — 5. A fachada livre. 

5. Bruno Reichlin, “Une analyse de la structure...”, op. cit., p. 68.

6. Ibidem.

7. Ver o capítulo anterior.

8. Le Corbusier, “La signification de la cité-jardin du Weissenhof”, op. cit., pp. 10 & 12.
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Se segundo os seus autores 9, “este enunciado não tinha outra pretensão 
senão estabelecer que atualmente, um sistema arquitetural coerente pode, 
doravante, esclarecer o trabalho do arquiteto” 10, Werner Oechslin (1944–) 
não hesita considerar os Cinco pontos como “o único texto que faz sistema 
dentro da rica literatura de Le Corbusier. É também o único que, alinhando-se 

9. Os Cinq points, nas suas múltiplas versões, são sistematicamente assinados por Le Cor-
busier e Pierre Jeanneret. Primeiro cabe mencionar os “Fünf Punkte zu einer neuen Archi-
tektur” in Deutscher Werkbund (ed.), Bau und Wohnung: die Bauten der Weißenhofsiedlung 
in Stuttgart errichtet 1927 nach Vorschlägen des Deutschen Werkbundes im Auftrag der Stadt 
Stuttgart und im Rahmen der Werkbundausstellung “Die Wohnung”, Stuttgart: Wedekind, 1927, 
cujo manuscrito digitado em francês foi publicado em Werner Oechslin & Wilfried Wang, “Les 
Cinq Points d’une Architecture Nouvelle” in Assemblage, 1987: 4, pp. 86–89. Em 1929, Le 
Corbusier revisa completamente o seu primeiro texto para a publicação do primeiro volu-
me da Œuvre complète, abandonando as longas explicações por um estilo mais telegráfico 
(ver Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. 
cit., p. 128). Nesta versão estão mantidos a ordem em que os Cinq points se sucedem e o 
título atribuído a cada ponto. Isto não será o caso na última versão de 1933 (Le Corbusier 
& Pierre Jeanneret, “Les 5 points d’une architecture nouvelle, conséquence des techniques 
modernes” in L’Architecture d’aujourd’hui, 1933: 10, pp. 19–28). Mencionemos por fim um 
texto mais extenso, publicado em 1927 na revista L’Architecture vivante, em que Le Corbusier 
sente a necessidade de um sexto ponto: “a supressão da cornija” (Le Corbusier, “Où en est 
l’architecture ?”, op. cit., pp. 13–26).

10. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. 
cit., p. 150.

Behrens, Peter; Deutscher Werkbund [Editor]: Bau und Wohnung: die Bauten der Weißenhofsiedlung in
Stuttgart errichtet 1927 nach Vorschlägen des Deutschen Werkbundes im Auftrag der Stadt Stuttgart und
im Rahmen der Werkbundausstellung "Die Wohnung"
Stuttgart, 1927 Seite 27

Behrens, Peter; Deutscher Werkbund [Editor]: Bau und Wohnung: die Bauten der Weißenhofsiedlung in
Stuttgart errichtet 1927 nach Vorschlägen des Deutschen Werkbundes im Auftrag der Stadt Stuttgart und
im Rahmen der Werkbundausstellung "Die Wohnung"
Stuttgart, 1927 Seite 28

Fig. 2 Primeira publicação dos 
Cinco pontos da nova arquite-
tura — em alemão — no ca-
tálogo oficial da exposição Die 
Wohnung em Stuttgart, 1927.
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com as questões práticas do projeto arquitetural mas também perseguindo 
conscientemente o estabelecimento e a codificação de fundamentos teóri-
cos, cumpre a função clássica de uma teoria da arquitetura.” 11

Este sistema teórico se manifestaria em primeiro lugar na “forma moder-
na” 12 - lapidária - do texto que se parece claramente com o panfleto e o 
manifesto, instrumentos mediáticos consagrados pela vanguarda da épo-
ca. Oechslin enfatiza por conseguinte a apresentação por pontos, lem-
brando a influência do primeiro manifesto do movimento De Stijl publicado 
em 1918. Mas porquê precisamente cinco pontos? Para Bruno Reichlin, 
este número “parece remeter para uma decisão de caráter puramente pro-
pagandista” 13. Assim, muitos comentadores viram nos Cinco pontos o si-
nal de uma equivalência moderna das cinco ordens de Giacomo Barozzi 

11. Werner Oechslin, “5 Points d’une Architecture nouvelle” in Jacques Lucan (dir.), Le Cor-
busier. Une encyclopédie, op. cit., p. 92.

12. Em oposição à “forma do tratado sistemático, assim intitulado desde François Blondel 
[1618–1686] e Jacques-François Blondel [1705–1774]”, que “a tradição oficial da École des 
Beaux-Arts” perpetua (Ibidem).

13. Bruno Reichlin, “Une analyse de la structure...”, op. cit., p. 68.

Fig. 3 “Les techniques sont 
l’assiette même du lyrisme, 
elles ouvrent un nouveau cy-
cle de l’architecture”, ilustra-
ção dos Cinq points d’une ar-
chitecture nouvelle na Œuvre 
complète, 1929. 
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da Vignola. 14 Contudo, é exatamente o oposto que Le Corbusier quer al-
cançar; refutou secamente qualquer amálgama na sua conferência “As 
técnicas são a própria base do lirismo”: “Eu permiti-me a ‘desvignolização’ 
da arquitetura com esta afirmação prosaica: arquitetura consiste em pisos 
iluminados.” 15

Reichlin apressa-se a trazer a discussão para o essencial: “Os Cinco 
pontos — aqui está o aspecto anti-vignolesco, inovador — propõem uma 
compreensão do objeto arquitetónico em termos de estrutura; os objetos, 
elementos e fenômenos relacionados à sua produção — materiais, estático-

-construtivos, funcionais, espaciais, plásticos, simbólicos — e aos meios de 
produção são entendidas nas suas relações estruturais, como um sistema 
où tout se tient [onde todas as coisas remetem umas pasa as outras]. É 
sintomático desta concepção estruturalista o facto que a ossatura portante, 
embora seja o antecedente lógico da planta livre, da janela horizontal e da 
fachada livre, não aparece no primeiro dos cinco pontos, mas em vez disto, 
a sua definição aparece apenas na leitura de três pontos: no primeiro ponto 
sabemos que se trata de uma urdidura de apoios verticais pontuais, no ponto 
três que atravessa todo o edifício e sustenta os pisos e, finalmente, no ponto 
cinco que estes pisos se projetam além do alinhamento dos pilares a toda a 
volta do edifício.” 16

É certo que Le Corbusier não percebeu imediatamente todas as conse-
quências — formais tal como conceituais — da sua criação quando dese-
nhou a ossatura Dom-ino pela primeira vez. No entanto, está na base de 
todos os desenvolvimentos contidos nos Cinco pontos. Le Corbusier re-
conhecerá um pouco mais tarde: “Aqui está esta solução de 1914 chama-
da: as casas ‘Dom-ino’. (...) Tentei inúmeras combinações de plantas dentro 
dessas ossaturas portantes. Tudo era possível. Automaticamente, tinha as 

14. Jean-Claude Vigato lembra que “na época (...) encetou-se um processo de modernização 
dos antigos motivos clássicos onde os artistas art déco esgotaram a sua verve maneirista (...)” 
(Jean-Claude Vigato, “Vignole” in Le Corbusier. Une encyclopédie, op. cit., p. 459.

15. “O senhor Vignola, que exerceu durante o Renascimento italiano, considerou o seu dever 
estabelecer para a posteridade os cânones da arte grega muito honrada, que, de resto, só 
conhecia através das pesadas falsificações romanas. (...) Assim, o senhor Vignola, com muito 
segurança, definiu para sempre os únicos modos arquiteturais que expressavam a nobreza do 
espírito humano (profissão de fé acadêmica). (...) Sei que todos vão dar-me errado e que estou 
derrotado com o meu protesto isolado. (...) O meu protesto é platónico, porque M. Vignole 
entrou na moral pública, governamental e internacional (...). Tudo está construído em arte grega, 
desde as lamparinas a gás americanas (dóricas) e europeias (coríntias), até os teatros, os parla-
mentos, o Palais des Nations, a decoração dos paquetes e, mais modestamente, os acabamen-
tos dos prostíbulos. (...) O Sr. Vignole não cuida de janelas, mas sim de “entre-janelas” (pilastras 
ou colunas). Desvignolizo por: arquitetura consiste em pisos iluminados. (...) Porquê ? Você já 
o adivinha: é possível fazer alguma coisa na casa, se for dia; se estiver escuro, dormimos.” (Le 
Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du lyrisme” in Précisions sur un état présent 
de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., pp. 41 & 51–53) Pier Vittorio Aureli ilustra com gran-
de relevância esta fórmula de Le Corbusier quando compara os “pisos iluminados” da ossatu-
ra Dom-ino aos da “daylight factory”, desenvolvida pelo industrial Albert Kahn para as fábricas 
Packard e Ford de Detroit em 1903 e 1910 (ver Pier Vittorio Aureli, “The Dom-ino Problem: 
Questioning the Architecture of Domestic Space” in Log, Winter 2014: 30, pp. 161–163).

16. Bruno Reichlin, “La casa unifamiliare alla Weißenhof”, op. cit., p. 54.
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janelas horizontais ou os panos de vídro. Mas não estava ciente disso.” 17 
Planta livre, janela horizontal e fachada livre; só faltam aqui os pilotis e o 
terraço-jardim. Talvez não seja por acaso, já que estes dois pontos estão 
diretamente ligados à sua aplicação dentro de uma visão urbana que teve 
tempo — em mais de dez anos — de evoluir consideravelmente.

Jeanneret tinha desenvolvido uma visão urbana diretamente herdada do 
seu mestre L’Eplattenier, que lhe recomendou a leitura das teorias de Ca-
millo Sitte segundo as quais o desenho de cidades é antes de tudo uma 
tarefa artística. 18 Tratava-se de evitar qualquer monotonia visual, provo-
cando incidentes felizes dentro de perspectivas habilmente oferecidas ao 
olhar do passeante, de que só o verdadeiro artista seria capaz. Portanto, 
questões de circulação ou uso do solo — que se tornaram urgentes nos 
séculos XIX e XX — passaram para o segundo plano. Quando esteve a 
estudar as possibilidades de agrupamento das suas casas Dom-ino ao 
fim de compor novas aldeias, Jeanneret tentou combinar estes princípios 
com os da cidade-jardim, como já vimos no capítulo anterior.

Mas foi mais uma vez em contato com Paris que foi levado a revisar o seu 
discurso inicial sobre La Construction des Villes 19, para o qual consultou 
o Cabinet des Estampes da Bibliothèque nationale em 1915. Foi provavel-
mente depois de ter lido os Entretiens de la villa du Rouet de Alexandre 

17. Le Corbusier, “Une cellule à l’échelle humaine” in Précisions sur un état présent de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 93.

18. Seguimos aqui a síntese oferecida por Tim Benton, “Urbanism” in Michael Raeburn & 
Victoria Wilson (ed.), Le Corbusier, Architect of the Century, op. cit., pp. 200–207.

19. Ver o capítulo anterior.

Fig. 4 Pierre Patte, Plan gé-
néral de Paris, où l’on a tracé 
les différents Emplacements 
qui ont été choisis pour pla-
cer la Statue équestre du Roi, 
planche XXXIX do Monumen-
ts érigés en France à la gloire 
de Louis XV, 1765.
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Cingria-Vaneyre (já no final de 1910) 20 que decidiu estudar o urbanismo 
francês do século XVIII. Jeanneret decalca várias gravuras do Monuments 
érigés en France à la gloire de Louis XV de Pierre Patte, em particular o fa-
moso “Plan général de Paris, où l’on a tracé les différents Emplacements qui 
ont été choisis pour placer la Statue équestre du Roi” 21 e o plano da cidade 
de Nancy. Foi também nesta ocasião que descobriu a teoria da arquitetura 
francesa lendo — entre outros — Marc-Antoine Laugier, Jacques-François 
Blondel e Philibert Delorme.

A conversão aos princípios da teoria urbana clássica — cartesiana e geo-
métrica, em oposição às linhas curvilíneas e pitorescas preconisadas por 
Sitte — é explícita em “Le chemin des ânes, le chemin des hommes”, pu-
blicado em 1922 em L’Esprit Nouveau. Se Jeanneret havia afirmado no 
passado que para o traçado de cidades, “a lição do burro deve ser lembra-
da” 22 (porque embora errático, reage continuamente à topografia do lugar), 
agora deseja separar o trigo do joio: “O homem anda reto porque tem um 
objetivo; sabe para onde está indo. Decidiu ir para algum lugar e vai direto 
para lá. O burro anda aos ziguezagues, divaga um pouco, cabeça tonta e dis-
traída, anda aos ziguezagues para evitar as pedras, para esquivar o declive, 
para procurar a sombra; faz o mínimo possível. (...) A rua curva é o caminho 
dos burros, a rua reta é o caminho dos homens. A rua curva é o efeito do 
bom prazer, da indolência, do relaxamento, da descontração, da animalidade. 
A direita é uma reação, uma ação, um acto, o efeito da dominação sobre si 
mesmo. É moral e nobre. (...)” 23

20. Ver Paul Venable Turner, La formation de Le Corbusier, op. cit., pp. 91–96.

21. Pierre Patte, Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV, Paris: Dessaint & Sai-
llant, 1765, planche XXXIX.

22. H. Allen Brooks, Le Corbusier’s formative years, Chicago: University of Chicago Press, 
1999, p. 202.

23. Le Corbusier-Saugnier, “Le chemin des ânes, le chemin des hommes” in L’Esprit Nou-
veau, Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1922: 17, s.p.

Fig. 5 Le Corbusier, Étude 
pour une ville contemporai-
ne de 3 millions d’habitants, 
perspectiva aérea mostrando a 
“Cité” com os “gratte-ciel cru-
ciformes”, os “lotissements à 
redents” et os “immeubles-
-villas”, 1922.
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Assim, o estudo para “Une Ville Contemporaine de 3 Millions d’Habitants”, 
exibido na secção urbana do Salon d’Automne no mesmo ano de 1922, 
apresenta um plano baseado numa geometria absoluta, separando estri-
tamente as diferentes funções da cidade com a esperança de responder 
ao problema da circulação e do alojamento. Tim Benton qualifica o dese-
nho proposto como “um ato intolerável de vaidade humana e de formalismo. 
Le Corbusier pretende oferecer uma solução completa para os mais comple-
xos e difíceis problemas modernos. Ao fazer isso, coloca o planejador numa 
posição de poder autocrático, encorajando-o a propor soluções numa escala 
e com um distanciamento da realidade que só podem ser desumanos.” 24 A 
título de alternativa atraente às “tentações comuns de considerá-los utó-
picos 25, inspirados por um orgulho excessivo 26, ou como provocações ins-
piradas pelo conhecimento íntimo — por parte do arquitecto — dos meios 
de comunicação de massa e das técnicas de publicidade 27”, Antoine Picon 
pretende antes considerar os projetos urbanos de Le Corbusier como “fic-
ções dotadas de um poder generativo, originário da sua posição limite” — no 
limiar entre dois mundos — e onde “Os meandros conceptuais do projeto 
estão contrabalançados por uma presença icónica que possui uma qualida-
de enigmática.” 28 Aliás, o próprio Tim Benton deseja fazer a distinção: “ao 
focalizar a crítica a Le Corbusier, porém, é importante distinguir entre os exa-
geros propagandistas dos planos urbanísticos (...) e os argumentos aduzidos 
para os apoiar.” 29

24. Tim Benton, “Urbanism”, op. cit., p.202.

25. Ver Manfredo Tafuri, Progetto e utopia. Architettura e sviluppo capitalistico, Bari: Laterza, 
1973.

26. Ver Tim Benton, “Urbanism”, op. cit.

27. Ver Beatriz Colomina, Privacy and publicity: Modern Architecture as Mass Media, Cam-
bridge: MIT Press, 1994.

28. Para chegar a esta proposta, confia primeiro na sua interpretação prévia da “imagem 
Dom-ino” como ficção. (Ver o capítulo anterior e Antoine Picon, “Dom-ino: Archetype and 
Fiction”, op. cit., pp. 173–174).

29. Tim Benton, “Urbanism”, op. cit., p. 202.

Fig. 6 Le Corbusier, As Cida-
des-pilotis, 1915. “O solo da 
cidade é elevado de 4 a 5 me-
tros sobre os pilotis que ser-
vem de alicerce para as ca-
sas. O solo da cidade é uma 
espécie de laje radier, as ruas 
e os seus passeios são como 
pontes. Sob este radier, dire-
tamente acessíveis, todos os 
órgãos até então enterrados 
no solo e inacessíveis, água, 
gás, eletricidade, telefone, 
pneumáticos, esgoto, aque-
cimento por quarteirão, etc.” 
(Le Corbusier, Vers une archi-
tecture, op. cit., p. 45)
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“Em 1915, apresentei a Auguste Perret as construções “Dom-ino”(standard, 
série, indústria) e as Cidades-pilotis” 30, lembra Le Corbusier. “Essa concep-
ção dos pilotis (...) aplicava-se à cidade atual, tal como Paris hoje. Em vez de 
fundar escavando e construindo paredes de fundação grossas, em vez de 
cavar eternamente as estradas para estabelecer (trabalho de Sísifo) condu-
tas de água e de gás, os esgotos e os metros, e renová-los indefinidamente, 
teria sido decidido que os novos quarteirões seriam construídos no chão 
com as fundações substituídas por um número lógico de pilares em betão; 
estes teriam sustentado os pisos térreos dos edifícios e, em suspensão, as 
ruas e os passeios. Sob este espaço recuperado, de uma altura de 4 a 6 
metros, circulariam os camiões pesados, os metros substituindo os elétricos 
incómodos, etc., servindo diretamente os porões dos edifícios. Uma rede 
de circulação inteira, independente da rede das vias destinadas aos peões e 
as carros velozes, teria sido conquistada, possuindo uma geografia própria, 
independente do atravancamento das casas: floresta de pilares ordenados 
pelos quais a cidade teria trocado a mercadoria, as provisões, todas as ta-
refas lentas e massivas que hoje congestionam a circulação. Cafés, lugares 
para descansar, etc., não eram mais o fungo que corrói os passeios: foram 
transferidos para os terraços tal como as lojas de luxo (pois não é verdadei-
ramente ilógico que toda a superfície da cidade seja inutilizada e reservada 
ao tête-à-tête das ardósias e das estrelas?). Passarelas curtas por cima das 
ruas normais estabeleceram a circulação desses novos quarteirões recupe-
rados, dedicados ao descanso entre as plantações de flores e de verdura. 
Este projeto não fez nada menos do que triplicar a área transitável da cidade; 
foi viável, correspondeu a uma necessidade, custou menos, foi mais sau-
dável que os erros atuais. (...)” 31

Durante sua visita à Bibliothèque nationale, Jeanneret também tinha lido 
com atenção os Études sur les transformations de Paris por Eugène Hé-
nard. Nos folhetos onde propõe adaptar a cidade haussmaniana às exi-
gências urbanísticas do século XX, Hénard inventa a rotunda — “carrefour 
à sens giratoire” — e propõe já a separação da circulação dos peões e 
dos veículos, tal como os “boulevards à redents”; propostas que Le Corbu-
sier se apropria sem restrições. 32 É assim que se permitirá, novamente na 
sua conferência “As técnicas são a própria base do lirismo”, uma “segunda 
enormidade fundamental: arquitetura é circulação. Pense nisto, condena os 
métodos acadêmicos e consagra o princípio dos “pilotis”. (...) E profiro esta 

30. Jean Petit, Le Corbusier parle, Paris: Forces vives, 1967, p. 46.

31. Le Corbusier, Vers une architecture, op. cit., pp. 44–45.

32. Jean-Louis Cohen até parece ter descoberto uma explicação adicional para a origem 
do nome “Dom-ino”: “Sugeria que Jeanneret também tirou alguma informação da sua leitura 
dos Études sur les transformations de Paris de Eugène Hénard na Bibliothèque nationale em 
1915, precisamente quando o termo [Dom-ino] apareceu pela primeira vez no seu caderno A2, 
desenhado durante aquele ano, juntamente com uma primeira versão do esboço enviado a 
Perret. Numa das suas folhas, Jeanneret comentou sobre os boulevards à redents de Hénard, 
usando as anotações que tinha feito num folheto no qual o arquiteto de Paris as compara a um 
conjunto de dominós.” (Jean-Louis Cohen, “The Dom-ino Intrigue”, op. cit., pp. 124–125).
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nova enormidade urbanística (...): a circulação que está no plano horizontal 
não tem nada a ver com o trabalho que está acima do plano horizontal. A 
rua é independente da casa. A rua é independente da casa. Pensar nisto.” 33

Como a totalidade da nova arquitetura resultante das novas técnicas, os 
pilotis trazem os seus benefícios até a casa particular: “A casa sobre pilo-
tis! A casa afundou no chão: quartos escuros e frequentemente húmidos. O 
cimento armado dá-nos os pilotis. A casa fica no ar, longe do chão: o jardim 
passa por baixo da casa (...).” 34 Desta maneira nasce um “abrigo, elemento 
arquitectónico precioso. A casa dispõe de um novo elemento para a vida 

33. Le Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du lyrisme” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., pp. 48 & 62.

34. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. 
cit., p. 128.

Fig. 7 “As novas técnicas 
trouxeram-nos novas pala-
vras e as novas técnicas, às 
quais não podiamos resistir, 
apelam à nossa imaginação.” 
(Le Corbusier, “Les techniques 
sont l’assiette même du lyris-
me” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de 
l’urbanisme, op. cit., p. 58)
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doméstica (garagem, estacionamento do carro ao abrigo do sol e da chuva, 
jogo das crianças).” 35

Mas as consequências dos pilotis não se resumem só a simples adições 
ao programa da casa. Também a libertam da sua “paralisia”, da mesma 
forma que a planta livre e a fachada livre: “Para que servem estes pilotis? 
(...) Mas acima de tudo, estão disponíveis para transformar drasticamente o 
sistema de circulação no chão. (...) Não estaremos mais em frente ou atrás 
da casa, mas em baixo da casa, no lugar das penetrações verticais.” 36 Com 
este “aperfeiçoamento” da ossatura Dom-ino de 1914, Le Corbusier re-
move uma última contradição inerente à arquitetura tradicional: o condi-
cionamento da distribuição interna do programa pela posição necessa-
riamente periférica da entrada. 37 Mas isso não é tudo. Ao mesmo tempo, 
conclui a ablação da casa antigamente arraigada na rua, abandonando 
definitivamente o paradigma do espaço urbano tradicional, “côncavo” — 
ou seja, composto por espaços fechados como a rua e a praça — para “o 
espaço convexo” — aberto — dentro do qual estão dispostos “órgãos livres, 
independentes uns dos outros”. 38

No entanto, à luz das longas descrições líricas aos quais Le Corbusier se 
entrega 39, compreende-se facilmente que, aos seus olhos, é de fato no 
terreno da nova estética que a batalha para convencer se trava: “Os pilotis 
suportam as massas sensíveis da casa acima do chão, no ar. A vista da casa 
é uma vista categórica, sem ligação com o chão. Avalie a importância das 
proporções, das dimensões atribuídas ao cubo sustentado pelos pilotis. O 
centro de gravidade da composição arquitectónica elevou-se: não é mais o 
das antigas arquiteturas de pedra que criavam uma certa ligação ótica com 
o chão. (...) Aprecie este valor formidável inteiramente novo da arquitetura: a 
linha impecável da parte inferior do edifício. O edifício apresenta-se como 
um objeto vitrine num expositor, pode ser lido inteiro. Os pilotis trazem uma 
riqueza de cilindros, luz numa sombra ou uma penumbra e também, para o 

35. Le Corbusier & Pierre Jeanneret, “Les 5 points d’une architecture nouvelle conséquen-
ce des techniques modernes”, op. cit., p. 20.

36. Le Corbusier, “Le problème de la ‘maison minimum’” in L’Architecture vivante, printemps 
& été 1930, p. 11.

37. Bruno Reichlin, “Tipo e tradizione del Moderno”, op. cit., p. 35.

38. Para as noções de espaço côncavo, de espaço convexo e de órgãos livres, ver o ca-
pítulo 20 “L’espace convexe. Le Corbusier et le plan libre” em Jacques Lucan, Composition, 
non-composition, op. cit.

39. Por exemplo, Le Corbusier sublinha o papel de intermediário que os pilotis podem de-
sempenhar entre o espectador e a paisagem, em particular quando apresenta o seu projeto 
para o Palais des Nations nas margens do Lago de Genebra: “Mostro com satisfação estes 
pilotis que suportam alguma coisa, que estão duplicados pelo seu reflexo na água, que deixam 
passar a luz por baixo dos edifícios, eliminando assim qualquer noção de “frente” e de “trás” do 
edifício (...). Ao contrário, o sol é abundante, mas mais do que isso, um espetáculo deslumbran-
te está à minha espera: através deste pórtico magnífico, vejo o brilho da água; vejo passar os 
barcos lindos; vejo os Alpes em painéis, emoldurados como num museu.” (Le Corbusier, “Les 
techniques sont l’assiette même du lyrisme” in Précisions sur un état présent de l’architecture 
et de l’urbanisme, op. cit., p. 49)
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espírito, a impressão de uma tensão surpreendente. Abaixo, a luz desempe-
nha os efeitos mais fantásticos. (...)” 40

Esta “cristalização da ‘posição artística’ — tão criticada — de Le Corbu-
sier” 41 não escapa a Werner Oechslin: “(...) Qualquer comentário sobre os 
Cinco pontos deve refletir a trilogia fundadora: utilidade, solidez, beleza. (...) 
De forma sistemática, a nova tecnologia se apresenta como o rastilho para 
uma nova arquitetura. Além disso, há pouca dificuldade em relacionar este 
processo de argumentação aos conceitos vitruvianos de venustas, utilitas 
e firmitas. A firmitas, revolucionada pelo cimento armado, oferece os meios 
para uma nova expressão arquitetural (estética), que a utilitas no significado 
expandido realça. Assim, o desenvolvimento sobre os terraços-jardins reúne 
numa síntese quase vitruviana os ‘motivos técnicos’ (firmitas), os ‘motivos 
de economia’ e os ‘motivos de conforto’ (utilitas) e, por fim, os ‘motivos 
sentimentais’(venustas).” 42

De facto, a partir de um preâmbulo sobre o bom fundamento técnico do 
teto plano — “desde o momento em que foi instalado o aquecimento cen-
tral” 43 — e, consequentemente, do “escoamento das águas no interior da 
casa” 44, a argumentação em favor dos terraços-jardins desenvolve o seu 
corolário utilitário: “Em todos os tempos, o homem tem procurado subir ao 
seu telhado. Fê-lo sempre que os climas permitiam soluções construtivas 
suficientes. A chuva por si só o impediu, pois contava apenas com sistemas 
construtivos heterogêneos ou permeáveis. De repente, o cimento armado 
fornece a solução homogênea e impermeável. (...) Nas cidades, a parte da 
cobertura fica mais longe do barulho da rua e fica aberta para a luz e o ar 
mais puro. No campo, uma educação recente abriu os olhos do homem 
para as belezas da natureza. Do teto tem a visão mais ampla e pode ver-se 
todo o céu. (...) Podemos, portanto, transtornar completamente a economia 
tradicional da casa. A recepção pode ser instalada sob o telhado em contato 
direto com o jardim superior.” 45

40. Le Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du lyrisme” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 58.

41. Werner Oechslin, “5 Points d’une Architecture nouvelle”, op. cit., p. 94.

42. Ibidem. Oechslin cita a versão publicada na Œuvre complète: “Motivos técnicos, econô-
micos, de conforto e sentimentais levam-nos a adotar o toit-terrasse.” (Willy Boesiger (ed.), Le 
Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. cit., p. 128)

43. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. 
cit., p. 128.

44. Ibidem.

45. Le Corbusier, “Où en est l’architecture ?”, op. cit., p. 17. Poderíamos considerar que 
com o advento deste “jardim superior”, a cidade-jardim horizontal, matriz das casas Dom-i-
no, passou a ser “vertical” para integrar a nova doutrina urbanística de Le Corbusier . Isso 
confirmaria o facto que na sua obra, decididamente, “nada se perde, tudo se transforma.” 
(Agradeço ao meu professor Carlos Machado por sugerir esta interpretação)
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E como para cada um dos Cinco pontos, “a procura da lógica da solução” 46 
conduz a uma “manifestação significativa da estética arquitetural” 47. A su-
pressão da cornija, resultante do abandono da cobertura inclinada, chega 
mesmo a ser elevada à categoria de sexto ponto na longa explicação que 
encerra o artigo “Où en est l’architecture ?” de 1927: “Remover a cornija 
agora é alcançar uma consequência estética considerável e verdadeiramen-
te revolucionária. O facto de a retirar e de poder explicar logicamente esta 
supressão, o facto de construir bem, de não fazer uma construção inconve-
niente, sofrendo danos, representa uma das conquistas mais características 
da arquitetura atual.” 48

Mais uma vez, as conferências são para Le Corbusier a oportunidade de 
explicar-se mais detalhadamente: “A história nos mostra a tendência do 
espírito para o simples. O simples é o efeito do juízo, da escolha; é o sinal 
do domínio. (...) Na aurora dos tempos modernos, quando depois da Idade 
Média os povos estabilizam as suas formas sociais ou políticas, uma sereni-
dade suficiente abre um apetite agudo de clareza espiritual. A grande cornija 

46. Ibidem, p. 16.

47. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. 
cit., p. 45.

48. Le Corbusier, “Où en est l’architecture ?”, op. cit., p. 26.

Fig. 8 “Desde o momento em 
que o aquecimento central 
está instalado, o sótão tradi-
cional já não é adequado. O 
telhado não deve mais ser 
convexo, mas côncavo. Deve 
descarregar as suas águas 
para dentro e não mais para 
fora.” (Le Corbusier, “Où en 
est l’architecture ?”, op. cit., 
pp. 14–15)
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do Renascimento deseja definir estritamente no contorno do céu o jogo de 
proporções apoiado no solo; repudia-se o equívoco oblíquo do telhado. (...) 
O cimento armado dá-nos o toit-terrasse (...). Realmente não podemos mais 
desenhar uma cornija: é uma entidade arquitetural que deixou de viver; a 
função cornija não mais existe. Mas surgiu a linha aguda e pura do topo da 
fachada cortando o azul do céu. (...) Então o simples não é o pobre, mas o 
simples é uma escolha, uma discriminação, uma cristalização com o próprio 
objeto da pureza mesma. O simples é uma concentração.” 49

É também durante as suas conferências que Le Corbusier pretende con-
cluir o seu apelo pelos pilotis e o terraço-jardim, mostrando os benefícios 
que podem surgir de uma ação comum. A demonstração realiza-se sob a 
forma de um balanço singular: “(...) O terreno fica livre debaixo da casa, (...) 
o telhado está recuperado (...). Com tudo isso dito, leiamos os resultados:

Casa de pedra tradicional:
 — terreno construído, coberto e perdido: cerca de 40% da su-

perfície da cidade = 40% de PERDA.
 — atribuição aos pátios internos, cerca de 30%
 — atribuição à circulação na rua, cerca de 30%

Casa de cimento armado:
 — terreno disponível para a circulação da cidade e da casa = 

100%
 — terreno recuperado no telhado = 40%

Ganho total = 140%

DIFERENÇA: 180% recuperados à circulação.

Quando afrontarmos os problemas agonizantes da circulação e da higiene 
nas grandes cidades, lembrar-nos-emos esta pequena leitura.” 50

49. Le Corbusier, “Architecture en tout, urbanisme en tout” in Précisions sur un état présent 
de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 83.

50. Le Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du lyrisme” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., pp. 42–43.

Fig. 9 “Não mais uma forma 
numa aglomeração desgre-
nhada de cubos, fenômeno 
descontrolado, mas sintética, 
um ato de plena consciência, 
um fenômeno de espirituali-
dade.” (Le Corbusier, “Archi-
tecture en tout, urbanisme en 
tout” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de 
l’urbanisme, op. cit., p. 83)
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Por essas pretensões pragmáticas, que deveriam supostamente encer-
rar qualquer debate, parece sobretudo que Le Corbusier quer indicar a 
coerência múltipla do seu sistema estrutural. Com efeito, além de ilustrar 
successivamente as possibilidades da construção em betão armado e de 
cumprir as condições técnicas, utilitárias e estéticas da época, os Cinco 
pontos — em particular, os pilotis e o terraço-jardim, mas não só — de-
monstram que dentro da teoria corbusiana, sem duvidas, “arquitetura e 
urbanismo [estão] inextricavelmente entrelaçados.” 51

51. Tim Benton, “Urbanism”, op. cit., p. 202.

Fig. 10 “Aqui está outra coi-
sa. São arranha-céus enor-
mes de 200 metros de altu-
ra. Na sua base, o ar livre, a 
circulação. (...) As ruas? Para 
ser exato, não são mais ruas, 
são rios de circulação fluindo 
onde o estudo nos dirá para 
fazê-los fluir; se ramificam, 
têm os seus portos anexados 
ao arranha-céu para o esta-
cionamento dos carros. Além 
disso, tudo está plantado 
com árvores.” (Le Corbusier, 
“Les techniques sont l’assiette 
même du lyrisme” in Préci-
sions sur un état présent de 
l’architecture et de l’urbanis-
me, op. cit., pp. 61–62)
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Pode parecer surpreendente que, após ter enunciado o princípio da fa-
chada livre, Le Corbusier mantenha, no seio da sua retórica, a janela hori-
zontal como um ponto em si. Com efeito, mais ainda do que a supressão 
da cornija (consequência direta da adoção da cobertura plana), a janela 
horizontal parece ser apenas uma aplicação particular do princípio da fa-
çade libre: “Os pilares estão atrás, 1.25 ou 2.50 ou 3 metros atrás da facha-
da, por dentro. E por trás das janelas contínuas que armarei com caixilhos 
deslizantes horizontalmente uma atrás da outra, será fácil, mediante um es-
tratagema infantil, escorar um tabique separando dois quartos, sem dar con-
ta. Estes tabiques não precisam sobrepor-se de um piso a outro. Eu desafio o 
olho a sentir assim qualquer inquietação. E as faixas de parede que separam 
as janelas longitudinalmente, de um piso a outro, que constituem o peitoril 
da janela e possivelmente a sua cobertura, estas faixas estão sustendadas 
pelos pisos! Já falei nisso.” 52

Na primeira versão dos Cinco pontos, Le Corbusier justificava-se afirman-
do que “toda a história da arquitetura gira em torno da janela para dar luz.” 53 
A fim de demonstrar que “a janela horizontal (...) ilumina melhor que a janela 
alta” 54, invoca o argumento científico que a fotografia lhe forneceria: “(...) 
descobri recentemente, na tabela de um fotógrafo, estes dois gráficos explí-
citos; não falo mais de um modo aproximativo baseado em observações pes-
soais, estou diante do filme fotográfico sensível, que recebe a luz. A tabela diz 
o seguinte: com uma superfície de vidro igual, uma sala iluminada por uma 
janela horizontal que toca as duas paredes adjacentes (tudo está lá: refração 
das ondas de luz) tem duas zonas de iluminação: zona 1, muito luminosa; 
zona 2, bem iluminada. Por outro lado, uma sala iluminada por duas janelas 
verticais formando painéis opacos, possui quatro zonas de iluminação: zona 
1, muito luminosa (dois sectores muito pequenos); zona 2, bem iluminada 
(uma pequena área); zona 3, mal iluminada (grande sector); zona 4, escuro 
(sector grande). A tabela acrescenta: ‘Você exporá a chapa fotográfica du-
rante o quarto do tempo na primeira sala.’ O filme sensível falou. Ergo!” 55

Este argumento é dirigido explicitamente a Auguste Perret. Em 1923, o 
antigo mestre de Le Corbusier tinha iniciado uma polêmica que ficou fa-

52. Le Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du lyrisme” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 54. 

53. Ver Werner Oechslin & Wilfried Wang, “Les Cinq Points d’une Architecture Nouvelle”, op. 
cit., p. 88. Le Corbusier desenvolve este aforismo em “Les techniques sont l’assiette même du 
lyrisme”: “(...) O objetivo é sustentar pisos com paredes perfuradas com janelas para iluminar o 
interior. E esta restrição contraditória ingrata (sustentar pisos com paredes perfuradas) marca 
ao longo dos séculos todo o esforço dos construtores e qualifica a arquitetura. (...) Mas eu fixo 
este resultado da janela vertical que tende a tocar a sua vizinha para facilitar o aproveitamento 
da superfície dos pisos: isto é colocar o problema. A solução será fornecida por novas técnicas.” 
(Le Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du lyrisme” in Précisions sur un état pré-
sent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., pp. 54–55)

54. Le Corbusier, “Les techniques sont l’assiette même du lyrisme” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 57.

55. Ibidem.
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mosa ao criticar “os jovens arquitetos [que] cometem em nome do volume 
e da superfície os mesmos erros cometidos num passado recente em nome 
da simetria, da colunata ou da arcada (...) Uma janela é feita para iluminar, 
para dar luz a um interior, esta é a sua razão de ser, a sua qualidade primária. 
Possui outras qualidades secundárias, uma das quais é, por exemplo, en-
feitar a fachada através das várias formas que pode assumir a sua abertura; 
mas isso é apenas um detalhe e seria absurdo, de certo modo confundindo 
a parte e o todo, considerar uma janela apenas como um motivo ornamental. 
Ora, isto é de certa forma a tendência de Le Corbusier; para criar efeitos de 
volume, agrupa as suas janelas em maços, deixando grandes superfícies 
completamente cegas; ou então, ainda por peculiaridade excessivamente 

Fig. 11 “Aqui está a pequena 
janela antiga, depois a gran-
de abertura sem vedação de 
Pompéia, a janela românica 
linda; o gigantesco esforço 
gótico em direção à luz (...). 
Mas noto que, quando o 
gótico ergueu nas suas ruas 
comprimidas as casinhas de 
madeira (...), envidraçou o 
mais que poder, usando to-
dos os recursos da madeira. 
(...) Então aqui está o Renas-
cimento com travessa de pe-
dra numa janela que foi feita o 
mais grande possível (...). De-
pois, Luís XIV, que, Roy-Soleil, 
queria deixar o seu patrono, o 
sol, entrar na sua casa (...). 
Sob Luís XV, sob Luís XVI, (...) 
quer-se viver com conforto 
e privacidade. A arquitetura 
não evolui mais. A janela está 
estabelecida, acabou. No en-
tanto, com Haussmann, (...) a 
casa torna-se “um negócio”. 
É necessário aproveitar o me-
tro quadrado construído. Tem 
que colocar muitos quartos 
na fachada. Pare! não haverá 
mais buracos ou a casa de-
sabará! Este é o ponto final. 
Mas eu fixo esse resultado da 
janela vertical que tende a to-
car a sua vizinha para facilitar 
o aproveitamento da superfí-
cie dos pisos: isto é colocar o 
problema. A solução será for-
necida por novas técnicas.” 
(Le Corbusier, “Les techniques 
sont l’assiette même du lyris-
me” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et 
de l’urbanisme, op. cit., pp. 
53–54)
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intencional no seu desenho, tortura as aberturas alongando-as excessiva-
mente, seja verticalmente ou horizontalmente. O efeito obtido no exterior é 
muito original, mas temo que o efeito interior o seja muito mais: metade dos 
quartos deve estar completamente desprovido de luz; isto é abusar um pou-
co da originalidade.” 56

Ao contrário da disputa acerca da supressão da cornija (aliás, provocada 
ao mesmo tempo por Perret 57), a polêmica sobre as aberturas vai além do 
único diferendo estético mal dissimulado por trás de argumentos técnicos 
ou construtivos. Como Bruno Reichlin mostrou, “testemunha um desacor-
do que (...) traça uma linha divisória entre duas culturas de habitar”  58 e, por-
tanto, justifica, ao mesmo título que os pilotis e o terraço-jardim através do 
discurso implícito sobre o novo urbanismo, que a janela horizontal man-
tenha, in extenso, o seu estatuto de ponto no seio da retórica corbusiana.

Qualquer abertura implica uma relação entre um exterior e um interior. 
Olhando de dentro para fora (isto é, para a paisagem), Reichlin marca uma 

56. A fama desta polêmica até hoje deve muito à brilhante análise que Bruno Reichlin fez 
dela e que estamos a seguir nos desenvolvimentos ulteriores. É também por intermédio de 
Bruno Reichlin que citamos Auguste Perret falando no Paris Journal do dia 1 de dezembro de 
1923 (Ver Bruno Reichlin, “La ‘petite maison’ à Corseaux. Une analyse structurale” in Isabelle 
Charollais & André Ducret (dir.), Le Corbusier à Genève 1922–1932 : projets et réalisations, 
Lausanne: Éditions Payot, 1987, pp. 119–134).

57. Ver Bruno Reichlin, “For and against the long window. The Perret — Le Corbusier con-
troversy” in Andrea Deplazes (ed.), Constructing architecture. Materials, processes, structures: 
a handbook, Basel: Birkhäuser, 2005, p. 175.

58. Bruno Reichlin, “La ‘petite maison’ à Corseaux”, op. cit., p. 120.

Fig. 12 Le Corbusier, “Augus-
te Perret no Salon d’honneur 
do seu Palais des Expositions 
‘Palais du Bois’. ‘Uma janela 
é um homem, é vertical’ dis-
se Auguste”, desenho datado 
de julho 1924 e publicado no 
Almanach d’architecture mo-
derne em 1925.
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primeira diferença fundamental entre a janela tradicional e a janela hori-
zontal. A janela vertical, pela sua moldura, “corta a paisagem, (...) quebra 
a sua continuidade, (...) manipula-a e dá-lhe a aura de uma ‘veduta’” 59. No 
entanto, oferece a visão de um “espaço completo” — para usar as palavras 
de Perret — porque inclui no seu quadro os primeiros planos como tam-
bém o céu. Reichlin associa esta visão ao espaço da perspectiva tradicio-
nal representado pela pintura ocidental e deduz uma “relação de exclusão 
espacial e sentimental” 60 entre o interior e o exterior. A abertura horizontal, 
por outro lado, parece negar os seus próprios limites: a sua moldura — e 
o efeito de “repoussoir” que exerce — tende a desaparecer, tornando “mais 
difícil a correta percepção e apreciação da profundidade real da paisagem 
que temos diante de nossos olhos.” 61 É neste sentido que Reichlin define 
a janela horizontal como um “dispositivo antiperspectivo”: ao considerar a 
paisagem como tal qual como ela é, como “colada à janela”, exclui “qual-
quer visão global, a uma distância tranquilizante” 62 em favor de uma objetivi-
dade abertamente reivindicada.

Na análise de Reichlin, a influência exercida pelo exterior na experiência 
do interior também está carregada de implicações. Como vimos, a jane-
la tradicional tinha até então mantido uma fronteira nítida entre os dois 
ambientes, ao mesmo tempo que preservava o “encanto da penumbra” 
no interior. “Com Le Corbusier, (...) a janela horizontal destrói o ‘refúgio do 
homem privado’ 63 e o mundo exterior irrompe para o interior. (...) A luz não 
mais retida pelas paredes ou pelas cortinas, inunda pela brecha; liberta o 
espaço, os objetos, devolve aos ‘objectos-sentimentos’ 64 a utilidade primária, 
sólida e prosaica, de utensílios.” 65 Reichlin vê nisso a expressão de uma 

“nova interioridade [que] rejeita as muletas e as mentiras com que a burguesia 
ainda se acomodava (...), [e que] lança um olhar intrépido sobre a realidade 
dos factos, sobre as coisas tal como são.”  66 Em outras palavras, o novo de-
sejo de objetividade tendo redefinido a forma da janela (e, portanto, o seu 
papel de intermediário entre o interior e o exterior), não é apenas o olhar 
sobre a paisagem que se transforma radicalmente; o dispositivo da janela 
longa também está na origem do que Reichlin chama de “secularização 

59. Ibidem, p. 123.

60. Ibidem, p. 122.

61. Ibidem, p. 123.

62. Ibidem, p. 124

63. Reichlin se refere aqui a Walter Benjamin (1892–1940): “O interior não é apenas o univer-
so, mas também o estojo do homem privado.” (Walter Benjamin, “Paris capitale du XIXe siècle” 
in Poésie et Révolution (Œuvres II), Paris: Denoël, 1971, p. 132)

64. Bruno Reichlin: “Com o termo ‘objet-sentiment’, Le Corbusier estigmatizia todos os mó-
veis, os utensílios e os bibelots domésticos, cuja forma e presença são em grande parte de-
pendentes de valores ideológicos e de representação, valores morais ou ligados à recordação.” 
(Bruno Reichlin, “La ‘petite maison’ à Corseaux”, op. cit., p. 126)

65. Ibidem, p. 125.

66. Ibidem.
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do interior”, isto é, “a preocupação de fazer luz sobre os factos e as coisas, 
no sentido literal tal como figurado — tanto moral como cognitivo — da ex-
pressão.” 67

Não nos iludamos: a nova interioridade proposta por Le Corbusier e resul-
tante da adoção da janela horizontal está longe de ser desprovida de sim-
bolismo. Se os “objectos-utensílios” substituem os “objectos-sentimentos” 
da mesma forma que as novas técnicas obrigam “a se desfazer de qualquer 
espírito acadêmico” 68, é para dar origem a uma nova poética da máquina 
como exaltada pelo arquitecto em múltiplas ocasiões, em particular nos 
três artigos “Des yeux qui ne voient pas...”. A título de exemplo, Reichlin 
sublinha a relação de parentesco simbólica que parece ligar a janela ho-
rizontal com o corredor do transatlântico (metáfora chave na poética cor-
busiana): “Um desenho executado a partir do convés de um vapor sobre o 
Lago de Genebra (...), reproduzido em “Une maison — Un palais” para de-
monstrar as qualidades perspectivas oferecidas pelas janelas horizontais (...) 
representa uma vista panorâmica do lago entre um parapeito e um toldo que 
serve de cobertura. A legenda diz: “Este passeio a bordo de um dos vapores 
do Lago de Genebra confirma para nós, do ponto de vista do espetáculo, o 
princípio da janela horizontal.” 69

67. Ibidem, p. 127.

68. Este é o título dado por Le Corbusier à primeira conferência retomada em Précisions sur 
un état présent de l’architecture et de l’urbanisme.

69. Bruno Reichlin, “La ‘petite maison’ à Corseaux”, op. cit., p. 128 e Le Corbusier, Une 
maison — Un palais, Paris: Éditions Georges Crès et Cie, 1928, p. 99.

Fig. 13 Le Corbusier, “Este 
passeio a bordo de um dos 
vapores do Lago de Genebra 
confirma para nós, do pon-
to de vista do espetáculo, o 
princípio da janela horizon-
tal.”, desenho publicado em 
Une maison — Un palais em 
1928.
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Acrescentando à planta livre e à fachada livre (ou seja, às potencialidades 
estruturais e conceituais oferecidas por Dom-ino), os pilotis, o terraço-jar-
dim (isto é um novo discurso urbanístico), bem como a janela horizontal 
(ou a expressão de uma nova cultura de habitar), Le Corbusier remata 
completamente a sua formulação de um sistema estrutural específico 
para a época. Mas Bruno Reichlin quer esclarecer as coisas: “(...) Os Cin-
co pontos não são apenas instruções para fazer uma arquitetura congruente 
com o enquadramento cultural e as aquisições tecnológicas da civilização da 
máquina, como foi ingenuamente entendido; são também um número finito 
e mínimo de elementos que formam um sistema, facilmente reconhecíveis, 
que permitem formular, de construção em construção, mensagens sempre 
diferentes.” 70 De modo a explicar-se, invoca um texto admirável, escrito 
por Le Corbusier e publicado em 1938 numa colectânea apresentando a 
sua produção nas artes plásticas. Reichlin vê neste texto “um testemunho 
explícito de sua intelecção da realidade” 71 e cita o excerto seguinte: “A obra 
de arte é um jogo cujo autor criou a regra. (...) O autor — o pintor — criou a 
regra do seu jogo e a regra deve poder aparecer para quem procura jogar. [A 
obra de arte] é feita de signos suficientemente inteligíveis. Não pode fazer uso 
de objetos novos, inesperados e desconhecidos. Ninguém iria reconhecê-los. 
Precisa de objetos experimentados, obsoletos, usados, limados pelo hábito, 
capazes de serem reconhecidos com base num esquema simples.” 72

O último texto escrito por Le Corbusier antes da sua morte inopinada 
atesta o valor crucial que o arquiteto atribuiu, ao longo da sua carreira, a 
esta noção de jogo: “Em Chandigarh, uma noite, disse a Pierre Jeanneret: 

“Só quem joga é uma pessoa séria!” (...) Sim, a regra é o jogo. (...) Quando o 
meu cliente enche a minha cabeça com as suas pequenas necessidades, eu 
aceito, eu aceito até um ponto onde eu digo não, impossível! Porque está en-
tão fora da regra do meu jogo, do jogo em questão: o jogo desta casa, desta 
combinação cuja regra surgiu no momento da criação, que se desenvolveu, 
que se afirmou, que se tornou a sua mestra. Tudo dentro da regra! Nada fora 
da regra! Senão, não tenho mais razão de existir, essa é a chave. Razão de 
existir: jogar o jogo.” 73

O que interessa a Reichlin são os termos do convite que Le Corbusier faz 
a “quem procura jogar”: “Ser capaz de reconhecer o jogo depende do as-
pecto convencional dos objetos usados; significativamente, Le Corbusier usa 
a palavra ‘signo’, isto é, ‘alguma coisa’ que, por convenção, ‘está em lugar 
de uma outra coisa’.” 74 

70. Bruno Reichlin, “La casa unifamiliare alla Weißenhof”, op. cit., p. 56.

71. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p.372.

72. Le Corbusier, “Peinture” in Le Corbusier. Œuvre plastique. Peinture et dessins, architec-
ture, Paris: Éditions Albert Morancé, s.d. (publicado em 1938 seguindo Bruno Reichlin), s.p.

73. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

74. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p. 372.
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A partir desta definição emprestada de Umberto Eco 75, prossegue: “Tal 
concepção explica porque Le Corbusier constrói o novo vocabulário da ar-
quitetura moderna a partir de uma espécie de inversão sutil da arquitetura 
tradicional: (...)

 — Os pilotis são o termo opostos ao alicerce e negam o ‘enrai-
zamento do edifício ao chão’.

 — O terraço-jardim é a negação do telhado inclinado tradicio-
nal.
 — A subversão geral do que Le Corbusier chamou de ‘planta 

ancestral’ 76 da casa ocorre em torno da planta livre;
 — A janela horizontal e o pano de vídro são finalmente os ter-

mos opostos à janela vertical tradicional, também conhecida 
como janela ‘francesa’: a janela ‘trou dans le mur’, considerada 
como o legado de técnicas de construção agora obsoletas e 
contra a qual Le Corbusier já havia argumentado ferozmente 
com Auguste Perret.” 77

Para entender melhor a interpretação dos Cinco pontos proposta por 
Reichlin, é útil voltar brevemente atrás. No capítulo anterior, vimos como 
Dom-ino era antes de tudo a imagem — senão a ideia no sentido platônico 
da palavra — da construção em betão armado. Certamente, Dom-ino re-
presenta de forma única e incomparável as possibilidades oferecidas por 
um novo material, tal como o advento de uma arquitetura radicalmente 
diferente. No entanto, estas considerações permanecem implícitas, como 
se contidas na estrutura de betão. Neste sentido, a imagem Dom-ino re-
produz com fidelidade o discurso racionalista, concentrando a sua formu-
lação em torno da noção de ossatura. Ao enunciar os Cinco pontos da 
nova arquitetura, Le Corbusier inverte a fórmula: o que agora está salien-
tado são as consequências do uso da ossatura Dom-ino. Evidentemente, 
a noção de “sistema estrutural” está sempre presente; aliás, está expli-
citada pelo próprio Le Corbusier quando procura tornar o seu discurso 
mais inteligível, redigindo os artigos circunstanciais que citámos. Reichlin 
também a reconhece ao afirmar que “os Cinco pontos (...) propõem uma 
compreensão do objeto arquitetónico em termos de estrutura (...) como um 
sistema où tout se tient.” 78 No entanto, a ossatura de betão armado cons-
titui agora apenas um subtexto, uma noção desde já aceita: “É sintomático 
desta concepção estruturalista o facto que a ossatura portante, embora seja 
o antecedente lógico da planta livre, da janela horizontal e da fachada livre, 
não aparece no primeiro dos cinco pontos, mas em vez disto, a sua definição 
aparece apenas na leitura de três pontos (...).” 79

75. Bruno Reichlin cita Umberto Eco, Trattato di semiotica generale, Milano: Bompiani, 1975, 
pp. 26 –28.

76. Le Corbusier, Une maison — Un palais, op. cit., p. 58.

77. Bruno Reichlin, “La casa unifamiliare alla Weißenhof”, op. cit., pp. 56–57.

78. Ou seja, onde todas as coisas remetem umas para as outras. (Ibidem, p. 54)

79. Ibidem.
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Assim, não é tanto a partir de uma alteração de conteúdo, mas sim da for-
ma que Le Corbusier confere aos seus Cinco pontos o statuto de “signos 
suficientemente inteligíveis (...) capazes de serem reconhecidos com base 
num esquema simples” 80 e “que permitem formular, de construção em cons-
trução, mensagens (jogos) sempre diferentes” 81, em outras palavras, o equi-
valente à sua produção arquitetural “purista” dos anos 1920, que temos 
enquadrado simbolicamente com dois marcos no capítulo anterior: o sis-
tema Dom-ino, projetado desde 1914, e a Villa Savoye, acabada em 1931.

Finalmente, o que constitui o aspecto mais admirável da prática de Le 
Corbusier é sem dúvida essa capacidade de explorar a partir de uma sin-
taxe tão reduzida como a dos Cinco pontos — conferindo, é claro, a cada 
um das realizações um “estilo comum” que será o primeiro a reivindicar 82 

— uma multidão de temas arquiteturais (regras) com implicações (jogos) 
absolutamente diferentes. Além disso, esta economia de meios não per-
tence por direito próprio ao sistema dos Cinco pontos — absolutamente, 
quase obsessivamente coerente e formal. Quem se debruçar sobre o que 
constitui a essência da “recherche patiente” realizada por Le Corbusier ao 
longo da sua vida, acaba sempre por perceber que, em última instância, 
esta pesquisa se baseia num número cada vez menor de axiomas — ele-
mentos irredutíveis e as operações fundamentais a que podem ser sub-
metidos — à maneira da matemática que tanto o fascinou. Voltaremos a 
isso nos próximos capítulos.

80. Le Corbusier, « Peinture », op. cit., s.p.

81. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p. 372.

82. Le Corbusier, “La signification de la cité-jardin du Weissenhof”, op. cit., p. 12: “(...) há 
elementos-tipos da casa (as letras do alfabeto) que permitem constituir conjuntos, casas (as 
palavras feitas com as letras) tendo entre si uma unidade fundamental, elementar e, portanto, 
tendo entre si um estilo comum.” Se é verdade que Le Corbusier, na sua “cruzada” contra o 
academicismo, repudiava o que chamou de “os estilos”, nunca renunciou ao “estilo”, que 
definiu como “a unidade geral que [um estado de espírito] imprimiu nos objetos manufaturados 
e na conduta do pensamento.” (Le Corbusier, Almanach d’architecture moderne, op. cit., p. 7)

Fig. 14 Desenho deliberada-
mente escolhido por Le Cor-
busier para ilustrar a passagem 
sobre os “signos suficiente-
mente inteligíveis” do texto 
“Peinture” publicado em Le 
Corbusier. Œuvre plastique. 
Peinture et dessins, architec-
ture em 1938.
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O sucesso significativo da exposição no Weissenhofsiedlung em 1927 de-
monstrou todos os benefícios decorrentes de uma colaboração interna-
cional entre os mais eminentes representantes da arquitetura moderna, 
em particular na disseminação de ideias. Assim foram fundado — já no 
ano seguinte — os Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna; 
o primeiro CIAM realizou-se de 26 a 29 de junho de 1928 no Château 
de La Sarraz, na Suíça, por iniciativa de Le Corbusier, Sigfried Giedion 
e Hélène de Mandrot, proprietária do castelo. Seguiram-se em 1929 e 
1930 os congressos de Frankfurt e Bruxelas, dedicados respectivamente 
às normas da “casa mínima” e à utilização racional do solo no conjunto 
de habitações. Estes três primeiros congressos marcam a primeira fase 
da história do CIAM, dominada pelo discurso dos arquitetos de língua 
alemã próximos aos círculos socialistas; Le Corbusier não conseguiu im-
por definitivamente o seu programa até o quarto Congresso de 1933 (“A 
cidade funcional”). Porém, já desde 1927 deseja “definir claramente (...) a 
sua posição pessoal em relação aos ‘companheiros de viagem’, marcando 
claramente as suas distâncias.” 1

De imediato, Le Corbusier quer “situar o ponto de conflito” 2: “Hoje, na van-
guarda da ‘neue Sachlichkeit’, duas palavras foram mortas: ‘Baukunst’ (arqui-
tetura) e ‘Kunst’ (arte). Foram substituidas por ‘Bauen’ (construção) e ‘Leben’ 
(vida). Estes dois conceitos esclarecidos pelas culturas, são reduzidos a uma 
massa de origem infinitamente maior e também mais imprecisa; perdemos a 
clareza, mas admitimos isso no desejo de procurar as origens puras de um 
fio condutor que hoje se considera perdido.” 3 De fato, segundo os defen-
sores da sua revogação, o termo “arquitetura” tornou-se muito limitado 
porque essencialmente reduzido durante o século XIX às noções de gra-
vidade e monumentalidade. Em 1928, Sigfried Giedion escreve: “Não nos 

1. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p.369. Os dois 
textos aos quais nos referiremos são Le Corbusier, “Où en est l’architecture ?”, op. cit., pp. 
7–11 e Le Corbusier, “Défense de l’Architecture” in L’Architecture d’aujourd’hui, 1933: 10, pp. 
38–62, para o qual Le Corbusier escreve esta nota preliminar: “Este artigo, publicado em 
1929 em Praga na revista Stavba, hoje é comovente. Que longo caminho! Que aventuras! Que 
perturbação ainda, mais do que nunca! (...) Com uma produção enorme, a Alemanha ocupou 
o plano arquitetural. A fundação dos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna, em 
La Sarraz em 1928, constituiu a ocasião de uma luta de cães: os delegados alemães atacaram, 
com o apoio de tantas e tantas casas ditas “modernas”. Eu estava lutando para um curso de 
ação consistente, que conduzia os Congressos a tarefas úteis. Bloquearam-nos o caminho 
dizendo: “poetas, utopistas!” E isso era um insulto. Eu falava de “razão” e “objetividade”, mas 
não aceitei as definições que colocariam a arquitetura em segundo plano. Hoje, as decisões do 
quarto Congresso (em Atenas, 1933) apelam à eloquência do esplendor arquitetural.”

2. Le Corbusier, “Où en est l’architecture ?”, op. cit., p. 7.

3. “‘Sachlich’ significa objetivo; ‘Neue Sachlickeit’ (nova objetividade’) é a nova bandeira por 
trás da qual se agrupam as vanguardas da Alemanha, Holanda e, em parte, da Tchecoslová-
quia.” (Le Corbusier, “Défense de l’Architecture”, op. cit., pp. 39–40) Como vimos no capítulo 
anterior, a “objetividade” aqui está considerado em oposição à noção de “representação”.

Capítulo 3

Fig. 1 “L’atelier des recher-
ches patientes” no aparta-
mento de Le Corbusier, 24 rue 
Nungesser et Coli.
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interessa hoje o lugar onde a fronteira conceptual entre arte e ciência está 
traçada. Valorizamos esses campos não hierarquicamente, mas como ema-
nações igualmente justificadas do mais alto impulso: A VIDA! Compreender a 
vida como um todo, não permitir divisões, são umas das preocupações mais 
importantes da época. (...) Vamos mais longe: a arquitetura, que certamente 
abusou do nome de arte de muitas maneiras, tem nos conduzido durante um 
século de uma falha a outra. (...) Além de um certo atrativo ‘de alto gosto’, a 
roupagem artística do século passado tornou-se bolorenta. O que perma-
nece intocado na arquitetura são aqueles raros casos em que a construção 
emerge. A construção baseada inteiramente em propósitos provisórios, no 
serviço e na mudança é a única parte da edificado que mostra um desenvol-
vimento infalivelmente consistente.” 4

4. Sigfried Giedion, Building in France, Building in Iron, Building in Ferroconcrete, Santa Moni-
ca: The Getty Center for History of Art and the Humanities, 1995, p. 87 (traduzido de Bauen in 
Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton, Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1928).

Fig. 2 Illustração do “Novo 
mundo” descrito por Hannes 
Meyer: em particular, a radica-
lidade de uma “nova interiori-
dade que rejeita as muletas e 
as mentiras com que a bur-
guesia ainda se acomodava 
(...).” (Bruno Reichlin, “La ‘pe-
tite maison’ à Corseaux”, op. 
cit., p. 126)



75

“Arquiteturar”

Também em 1928, Hannes Meyer, diretor recém-nomeado da Bauhaus, 
radicaliza o credo funcionalista: “Todas as coisas neste mundo são produ-
to da fórmula (função vezes economia). Todas estas coisas, portanto, não 
são obras de arte: toda arte é composição e, portanto, inadequada. Toda a 
vida é funcional e, portanto, inartística. A ideia da “composição de um porto 
marítimo” é risível! Mas como se projeta um plano de cidade? ou uma plan-
ta de habitação? composição ou função? arte ou vida? ? ? ? ? Construir é 
um processo biológico. Construir não é um processo estético.” 5 Ao publicar 
estas linhas, Meyer profetiza o fim da arquitetura “representativa” em fa-
vor do advento da construção “objetiva”. Libertado da noção de compo-
sição, afirma encerrar qualquer disputa estilística: de fato, a construção 
funcional, feita de formas puras, “universais”, só pode afirmar um caráter 
internacional — que Meyer considera aliás como “uma virtude da época”. 
Mas isso não é tudo. Dentro da “nova objetividade”, de que adianta apelar 
ao arquiteto individualista para impor uma subjetividade supostamente 
artística? Deve ser substituído pelo “baumeister” que trabalha dentro de 
um coletivo formado por trabalhadores e inventores: “Construir não é mais 
uma tarefa individual dependente da ambição dos arquitetos. (...) A constru-
ção passa de um assunto particular de indivíduos (...) para uma oportunida-
de coletiva pelos concidadãos. Construir é apenas organização: organização 
social, técnica, econômica, psicológica.” 6

Os funcionalistas da Neue Sachlichkeit querem acima de tudo defender 
que a renovação dentro da disciplina se deve aplicar não apenas a alguns 
edifícios escolhidos pelo caráter monumental (ou mesmo simplesmente 
representativo), mas a toda a construção. Le Corbusier nunca questionará 
este programa, muito pelo contrário. Mas as mudanças lexicais operadas 
pelos funcionalistas traem o fato de que eles “não [sabem] conceber a ar-
quitetura como uma arte, exceto através da velha oposição entre construção 
e decoração, que quer que a arquitetura seja reduzida a um valor acrescen-
tado aos dados construtivos.” 7

Para Le Corbusier, esta oposição nascida dos vícios do academicismo é 
impensável: “a arquitetura é total antes da decoração.” 8 Mas isso não signi-
fica que esteja disposto a renunciar à composição: “A arquitetura é um fe-
nômeno de criação, seguindo um ordenamento. Quem diz ordenar, diz com-
por. A composição é característica do gênio humano; é aqui que o homem é 
arquiteto e isto é um significado preciso da palavra arquitetura.” 9 Abandonar 
qualquer noção de arquitetura “porque exegetas obtusos usaram exten-
sivamente o termo ‘composição’ para designar aqueles tipos de produtos 

5. Hannes Meyer, “Bauen” in Bauhaus. Zeitschrift für Gestaltung, 1928: 3, pp. 12–13.

6. Ibidem.

7. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p.369.

8. Ver o capítulo 1 e Le Corbusier, Almanach d’architecture moderne, op. cit., p. 7.

9. Le Corbusier, “Défense de l’Architecture”, op. cit., p. 41.
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acadêmicos” 10 apenas lhes daria razão. Incapaz de aceitar tal derrota, Le 
Corbusier esforçara-se, antes e como tem afirmado até o fim da sua vida, 
por “conduzir a arquitetura para dentro da casa” 11 de que fez o símbolo para 
a totalidade do construído.

Portanto, movido pelo desejo de explicar-se de uma vez por todas, Le 
Corbusier escreve a sua famosa “Defesa da Arquitetura” 12 em 1929: “Va-
mos, porém, esvaziar completamente o saco do ‘SACHLICHKEIT’: o equí-
voco fundamental reside neste postulado tão afirmativo quanto duvidoso; o 
que é útil é belo (aliás, canção antiga). (...) A função beleza é independente 
da função utilidade; são duas coisas. O que é desagradável para a mente 
é desperdício; pois desperdiçar é estúpido; é por isso que gostamos do útil. 
Mas o útil não é o belo.” 13 Já em 1922, em L’Esprit Nouveau, Le Corbusier 
encorajava a colocar as coisas em perspectiva ao escrever o exergo de 
cada um dos três artigos da série “Arquitetura”: “Usamos pedra, madeira, 
cimento; são transformados em casas, palácios; isso é construção. A enge-
nhosidade funciona. Mas de repente você me leva ao coração, me faz sentir 
bem, fico feliz, digo: é belo. Isto é arquitetura. A arte está aqui.
A minha casa é prática. Obrigado, também obrigado aos engenheiros ferro-
viários e à Companhia de Telefonia. Você não tocou o meu coração. Mas as 
paredes sobem ao céu de tal forma que fico comovido. Posso sentir as suas 
intenções. Você foi gentil, brutal, charmoso ou digno. As suas pedras dizem-

-no. (...) Com materiais inertes, num programa mais ou menos utilitário que 
ultrapassou, estabeleceu relações que me emocionaram. É arquitetura.” 14

Le Corbusier retornará muitas vezes ao longo da sua carreira ao binómio 
do engenheiro e do arquiteto. Essas observações estão disseminadas ao 
longo da sua produção teórica. No entanto, a primeira conferência reto-
mada em Precisões sobre um estado atual da arquitetura e do urbanismo ex-
põe claramente o papel que atribui a cada profissão, ou mais precisamen-
te a cada atitude: “Engenheiro, é análise e aplicação de cálculos; construtor 
[arquiteto] é síntese e criação.” 15 Apesar destas distinções inequívocas, Le 
Corbusier não reduz a abordagem do engenheiro e a do arquiteto a “duas 

10. Ibidem.

11. Le Corbusier, “Où en est l’architecture ?”, op. cit., p. 9.

12. Dirigindo o seu texto a Karel Teige, que tinha criticado a monumentalidade, o historicis-
mo e o academicismo do projeto para o Mundaneum, Le Corbusier ironiza: “É a primeira vez 
que respondo a críticas; Deus sabe se sou objeto disso todos os dias! Aproveito para intitular es-
tas notas: ‘DEFESA DA ARQUITETURA’, um título muito ‘Grand Siècle’, concordo. Faria também 
o Grande Siècle sinônimo de academicismo? (Você não estaria errado em tudo.)” (Le Corbusier, 

“Défense de l’Architecture”, op. cit., p. 39)

13. Le Corbusier, “Défense de l’Architecture”, op. cit., pp. 43–44.

14. Estas linhas foram publicadas pela primeira vez em Le Corbusier-Saugnier, “Architec-
ture: I. La leçon de Rome” in L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1922: 14, 
s.p.

15. Le Corbusier, “Se délivrer de tout esprit académique” in Précisions sur un état présent de 
l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 35.
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ordens de problemas separadas e virtualmente antagônicas” 16. O prefácio 
que escreveu por ocasião da reimpressão das Precisões em 1960 o prova: 

“Um desenho dedicado aos ‘construtores’ encerra esta introdução. Nova eta-
pa que, doravante, põe em contato permanente, fraterno e igualitário as duas 
vocações cujo destino é equipar a civilização maquinista, para conduzi-la a 
um esplendor inteiramente novo. Estas duas vocações são a do engenheiro 
e a do arquiteto. Uma estava se movendo, a outra dormindo. Eram rivais. 
As tarefas dos ‘construtores’ combinam-se umas com as outras desde a 
barragem, a fábrica, o escritório, a casa, o palácio, a catedral, até ao fim. O 
símbolo desta associação aparece na parte inferior do desenho: são as duas 
mãos cujos dedos estão cruzados, duas mãos colocadas horizontalmente, 
duas mãos colocadas no mesmo nível.” 17

16. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p.369.

17. Le Corbusier, “Préface à la réimpression de ‘Précisions’ sur un État présent de l’Archi-
tecture et de l’Urbanisme” in Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme,  
Paris: Éditions Vincent, Fréal et Cie, 1960, pp. IX–X.

Fig. 3 O engenheiro / o arqui-
tecto: diagrama que se tornará 
o símbolo da ASCORAL, a 
Associação dos Construtores 
para a Renovação Arquitectó-
nica, criada em 1943 por ini-
ciativa de Le Corbusier.
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Utilidade e beleza são “as condições necessárias e suficientes” 18 de uma 
mesma equação, da qual nem uma nem outra pode ser subtraída. Por-
tanto não é por acaso que, para a sua primeira publicação em francês em 
L’Architecture d’Aujourd’hui 19, a “Defesa da Arquitetura” é imediatamente 
seguida por um texto intitulado “Qual é o papel do espírito poético nas suas 
concepções arquiteturais?” Em resposta à pergunta colocada, Le Corbu-
sier escreve: “Eu empreendo um trabalho: quem está no comando? Razão 
ou paixão? Ambas, tensas numa relação que pode ser poética, ou seja, numa 
relação que pode fazer com que o meu trabalho faça sorrir de prazer, comova, 
eleve, entusiasme o desconhecido que (...) se encontra na presença deste 
potencial eternamente ativo (...): o fenômeno poético. Chame a isto: lirismo.” 20 

Estas linhas fornecem a própria definição da obra conseguida aos olhos 
de Le Corbusier — o objetivo final de todo trabalho de criação. Voltaria a 
isso até o fim da sua vida: “A minha pesquisa sempre foi direcionada à poe-
sia que está no coração do homem.” 21 Assim, os seus textos mais pessoais 
insistem constantemente na “necessidade tão vital” 22 da poesia — do liris-
mo — como “alimento espiritual” 23, como “momento de concordância com o 
eixo que está no homem, portanto com as leis do universo” 24, ou ainda como 

“a própria razão de existir do homem que tem o poder de criar” 25. Estas pa-
lavras traem o desejo ardente de apontar o que Le Corbusier vê como o 
início e o fim de toda pesquisa. Mas, invariavelmente, qualquer tentativa 
de formulação só pode deparar com as fronteiras do indizível 26: “Na obra 
de arte, como na natureza, a razão de ser das coisas presentes e unidas — 
a sua atitude, as suas variedades, as suas dimensões, o seu destino — é 
inexplicável: as coisas são assim ou assim, aqui, lá. Às vezes, ficamos emo-
cionados e não sabemos porquê; o gênio da natureza — como o gênio do 
pintor — paira em algum lugar. Ondas agem sobre as nossas sensibilidades; 
existem porque as sentimos. Designar, dissecar, expor em ordem o evento 
emocional, explicá-lo? Exegese ilusória! Palavras não podem ter a sutileza da 
sensação. É decididamente o elusivo, é o mistério.” 27

18. Le Corbusier, “Des yeux qui ne voient pas... Les avions” in L’Esprit Nouveau, Paris: Édi- 
tions de L’Esprit Nouveau, 1921: 9, s.p.

19. Ver a nota 1 deste capítulo.

20. Le Corbusier, “Quel rôle joue l’esprit poétique...? écrit pour P.-L. Flouquet pour le ‘Jour-
nal des Poètes’, Bruxelles 1932” in L’Architecture d’Aujourd’hui, 1933: 10, pp. 63–64.

21. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

22. Le Corbusier, “Où en est l’architecture ?”, op. cit., p. 10.

23. Ibidem, p. 11.

24. Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: III. Pure création de l’esprit” in L’Esprit Nouveau,
Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1922: 16, s.p.

25. Le Corbusier, “Peinture”, op. cit., s.p.

26. Ver Le Corbusier, “L’Espace indicible” in L’Architecture d’Aujourd’hui, numéro hors-série 
spécial “Art”, avril 1946, pp. 9-17.

27. Le Corbusier, “Peinture”, op. cit., s.p.
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O respeito indefectível de Le Corbusier pelas “leis da dialética” 28 pode-
ria, no entanto, constituir o testemunho de uma intuição inicial, senão de 
uma convicção íntima. Com efeito, a sua obra na íntegra — prática como 
teórica, arquitetural como plástica — encena o eterno jogo de pares com-
plementares: dia e noite, vertical e horizontal, ordem e tumulto, homem 
e natureza, razão e paixão. É neste sentido que Josep Quetglas (1946–) 
aborda à razão seminal atribuída por Le Corbusier à arquitetura desde 
1920: “A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dis-
postos sob a luz: toda a definição de Le Corbusier é uma sequência longa e 

28. Colin Rowe, “The provocative façade: frontality and contrapposto” in Michael Raeburn
& Victoria Wilson (ed.), Le Corbusier Architect of the Century, op. cit., p. 24.

Fig. 4 “O sol dono das nos-
sas vidas / indiferente longe 
/ É o visitante — um senhor 
— entra na nossa casa. / (...) 
/ O contínuo lhe pertence en-
quanto nos impõe o alterna-
tivo — a noite e o dia — os 
dois tempos que regulam o 
nosso destino: Um sol nasce 
/ um sol põe-se / um sol nas-
ce novamente.” (Le Corbusier, 
Le poème de l’angle droit, Pa-
ris: Tériade, 1955)
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meticulosa de termos opostos exatamente emparelhados.” 29 Segundo Que-
tglas, o acaso do jogo opõe-se à ciência do sábio, a medida correta ao 
magnífico imensurável, e a unidade do volume à sua partilha pela luz entre 
o claro e o escuro. Tira a conclusão seguinte: “Na experiência habitual, es-
tes termos se vivem como contrapostos, mas onde ocorre o milagre da fusão 
entre os extremos, aí, só aí, é onde há ‘arquitetura’.” 30

Para Le Corbusier, a arquitetura permanece entre as coisas — é uma 
questão de relação (rapport). Por isso é incapaz concebê-la como uma en-
tidade isolada, nascida fora de qualquer constrangimento: “Sim, pretendo 
escrever poemas, porque parar aquém não me interessa. Mas só admito um 
poema se não for feito de ‘palavras em liberdade’; Desejo um poema feito 
de palavras sólidas com um sentido definido e agrupadas numa sintaxe 
clara.” 31 Esta concepção unívoca estende-se, ademais, a qualquer obra 
de arte, como atesta o texto “Pintura” — verdadeira profissão de fé artísti-
ca — já citado no capítulo anterior: “As ‘palavras’ da pintura só podem ser 
massivas, de significado pleno, expressando mais uma noção do que uma 
qualidade. Então, na língua falada, as palavras céu, mar, pedra, rua, mesa, 
pão, porta, casa ... definem de algum modo a espécie. Pontos fixos que 
podem entrar sem ambiguidade numa equação e assumir todas as qualida-
des possíveis. Pois colocaremos dois ou dez destas palavras-noções juntas. 
Da sua presença, das suas várias contiguidades, nascera uma relação. Esta 
relação — um intervalo breve ou imenso entre dois conceitos exatos afronta-
dos (ou confrontados) — é precisamente isto que o artista descobre, que o 
poeta proclama, que o inspirado cria. É como uma luz, um relâmpago; é uma 
revelação, é um choque. Esta é a própria razão de existir do homem que tem 
o poder de criar.” 32

Dirigindo-se — através do artista e crítico Karel Teige — a todos os par-
tidários da Neue Sachlichkeit, Le Corbusier não muda de forma alguma o 
seu discurso: “Vou-vos dizer, sem mais delongas , que na minha opinião a 
estética é uma função humana fundamental. Acrescentarei que supera no 
que se refere à nossa existência, todos os benefícios trazidos pelo progresso. 
Em si mesmo, o progresso não é um fim, é um meio. É essencialmente mu-
tável, substituindo no dia seguinte as ferramentas do dia anterior. Qualquer 
ferramenta do progresso é perecível e isto ainda mais rapidamente depen-
dendo se a ferramenta considerada resolve com a maior precisão possível as 

29. Josep Quetglas, Les Heures Claires. Proyecto e arquitectura en la Villa Savoye de Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret, Sant Cugat del Vallès: Associació d’idees. Centre d’Investiga-
cions Estètiques, 2009, p. 591. A frase “A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos 
volumes dispostos sob a luz” abre o primeiro dos “Trois rappels à Messieurs les architectes” 
sobre o volume, ou seja, o primeiro artigo sobre arquitetura assinado por Le Corbusier em 
L’Esprit Nouveau, em 1920 (Le Corbusier-Saugnier, “Trois rappels à MM. les architectes” in 
L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1920: 1, p. 92).

30. Ibidem.

31. Le Corbusier, “Où en est l’architecture ?”, op. cit., p. 11.

32. Le Corbusier, « Peinture », op. cit., s.p.
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funções da utilidade; a fórmula de Hannes Meyer aplica-se aqui com rigor: 
função × economia. (...) Falemos de ferramentas: funções devem ser resol-
vidas; o objetivo alcançado, ou seja, as funções sendo realizadas, a maneira 
como serão realizadas permitirá uma classificação entre as várias soluções. 
Para igual eficiência, a classificação ocorre na ordem da elegância: ‘a solu-
ção elegante’ do matemático, do engenheiro. Noção exclusivamente estética. 
(...) Não estou mais falando das coisas que estão dentro da casa, mas da 
maneira como estas coisas estão montadas, na verdade como são ARQUI-
TETURADAS. Pois não devemos confundir um exército com uma batalha. 
O exército é o que compõe a casa. A batalha é a arquitetura da casa. (...) 
Aqui está o ponto agudo da casa: como até agora (e não é a minha culpa) 
nestas últimas décadas, tem-se construído casas ou palácios quase inutili-
záveis, ocorreu um despertar: a ‘máquina de habitar’ (endireitamento moral 
devido a várias gerações heroicas, desde Ruskin). Tratava-se de reformar as 
funções reais de uma casa ou de um palácio, de reunir o equipamento útil. 
Isto era colocar o problema. Já é uma verdadeira revolução. Mas admita que 
nos nossos círculos estas coisas estão entendidas e que não vamos mais 
estar “espantados” pela formulação deste problema. Onde nos encontramos, 
observamos, culpamos ou admiramos, é quando resolvemos o problema co-

Fig. 5 “Abaixo da linha, o que 
é; acima; o que sentimos. (...) 
desenho um, dois, três pra-
tos: (...) Técnicas, (...) Socio-
lógico, (...) Econômico. (...) Eu 
passo além do limite e entro 
no reino das emoções. Dese-
nho um cachimbo e o fumo 
do cachimbo. E depois um 
passarinho que voa para lon-
ge, e, numa linda nuvem rosa, 
escrevo: Lirismo. E eu afirmo: 
lirismo = criação individual. 
Explico: o que é drama, o 
que é patético e acrescento: 
estes são valores eternos que 
reacenderão a chama no co-
ração dos homens em todos 
os tempos. A trajetória atingiu 
o seu objetivo: partida dos 
elementos materiais que são 
o ar do tempo, portanto mó-
veis, efêmeros, mas que não 
obstante constituem o tram-
polim do seu ímpeto, passou 
pelo sonho humano, para 
tocar nos valores eternos: a 
obra de arte que é imortal e 
nos tocará ao longo dos sé-
culos.” (Le Corbusier, “Les te-
chniques sont l’assiette même 
du lyrisme” in Précisions sur 
un état présent de l’architec-
ture et de l’urbanisme, op. 
cit., p. 38)
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locado. (...) Não pode haver arquitetura se o problema não estiver colocado; 
mas há arquitetura a partir do momento em que uma vontade humana opera, 
perseguindo um objetivo criativo, isto é, ordenando, compondo os elemen-
tos do seu problema para torná-lo um organismo. E diante de nós abre-se 
o campo ilimitado da qualidade. E você, poeta, e eu, arquiteto, estamos in-
teressados apenas no caminho que leva à qualidade mais pura. Porque não 
vamos brincar às escondidas (...); sabemos muito bem, entre dez soluções, 
distinguir a solução elegante; e aplaudimos!” 33

Num esplêndido artigo que está na origem das observações desenvolvi-
das desde o início deste capítulo, Bruno Reichlin examinou a noção de 

“solução elegante” a que Le Corbusier se refere várias vezes. 34 Interpre-
tando as palavras do arquiteto, propõe uma análise do seu “trabalho de 
concepção” segundo “três processos diferentes: afinação das ‘técnicas’, 
proposta de um certo número de alternativas ‘úteis’, escolha da ‘solução 
elegante’. Obviamente, esta distinção não corresponde aos tempos ou às 
modalidades de um processo real. Pelo contrário, este consiste antes num 
vaivém entre os três processos que, no trabalho concreto de um projeto, 
podem não ser distinguidos.” 35 Os dois primeiros processos determinam 
o problema “de forma somente heurística, se deixamos qualquer espaço 
operacional para a escolha entre soluções já funcionais, na medida em que 
satisfaçam as condições materiais e os pedidos de uso.”  36 Assim, os capítu-
los anteriores procuraram mostrar até que ponto Le Corbusier fez questão 
de abordá-los de forma universal, a partir das novas sinergias trazidas 
pela construção em betão armado (Dom-ino) para chegar à formulação 
dos Cinco pontos como um “sistema où tout se tient” 37 e “que permitem 
formular, de construção em construção, mensagens (jogos) sempre diferen-
tes.” 38 Além disso, é óbvio que este trabalho também deve ser realizado 

“por medida”, uma vez que cada novo projeto traz consigo a sua quota de 
constrangimentos específicos.

Mas Reichlin está particularmente interessado no terceiro processo: “Den-
tro deste domínio restrito de possibilidades, de que tipo será o trabalho ar-
quitetural que escolhe a ‘solução elegante’ e que objetivos perseguirá?” 39 
Para responder a estas perguntas, invoca em primeiro lugar o artigo “Clas-
sification et choix (examen)” de Le Corbusier, publicado em 1924 em L’Es-
prit Nouveau, e cita o excerto seguinte: “Atrás do olho está esta coisa ágil 
e generosa, fecunda, imaginativa, lógica e nobre, a mente. (...) Máquina de 

33. Le Corbusier, “Défense de l’Architecture”, op. cit., pp. 41–43.

34. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., pp. 369–377.

35. Ibidem, note 23.

36. Ibidem, p. 371.

37. Bruno Reichlin, “La casa unifamiliare alla Weißenhof”, op. cit., p. 54.

38. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p. 372.

39. Ibidem, p. 371.
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prestígio que você aciona; conhecimento e criação. Sinfonias. Ser acaricia-
do pelas formas, depois saber como foram geradas, segundo que relação 
montadas, como respondem a uma intenção que se torna evidente, como 
se classificam na coleção de imagens de eleição que nós próprios constituí-
mos. Medir, comparar na sua mente, até: participar das delícias do autor tal 
como dos seus tormentos...” 40 Daí, Reichlin deduz que “a solução elegante 
é (...) aquela que se ‘explica’ por si só. (...) Na solução elegante, o que se 
manifesta — a coisa material, as formas’ — encena com grande eficácia as 
técnicas que satisfazem os diferentes modos de existência do objeto; ou 
seja, a solução elegante leva à compreensão dos princípios e conceitos que 
resolveram o conflito entre as qualidades requeridas e os meios exigidos. 
Significa ‘participar das delícias do autor tal como dos seus tormentos’, saber 
como as formas foram geradas, quais as suas relações, como respondem a 
uma intenção, que se torna inteligível porque as forças remetem umas para 
as outras e que, portanto, o todo é autoreferencial.” 41

A alusão repetida à “solução elegante do matemático” na “Defesa da Arqui-
tetura” de Le Corbusier leva Reichlin a consultar a livro Science et Méthode 
(1908) de Henri Poincaré (1854-1912), “que fascinou a frente ‘racionalista’ 
da vanguarda artística francesa. Amédée Ozenfant certamente o conhecia, 
embora sabemos que Le Corbusier o comprou no ano da sua [re]publicação 
[em 1920]. 42 De acordo com Poincaré, ‘os matemáticos atribuem grande 
importância à elegância dos seus métodos e dos seus resultados; isto não 
é puro diletantismo. O que é que de fato nos dá numa solução, numa de-
monstração, a sensação de elegância? É a harmonia das várias partes, a sua 
simetria, o seu balanço feliz; em suma, é tudo o que coloca em ordem, tudo 
o que dá unidade, consequentemente o que nos permite ver com clareza e 
compreender o todo ao mesmo tempo que os detalhes. Mas, precisamente, 
é isto que também confere um ótimo rendimento; na verdade, quanto mais 
vemos este conjunto claramente e de uma olhada, melhor veremos as suas 
analogias com outros objetos vizinhos, portanto mais provavelmente teremos 
alguma chance de adivinhar as generalizações possíveis. A elegância pode 
surgir de uma sensação do inesperado pelo encontro inesperado de objetos 
que não estamos acostumados a reunir; aí novamente é fecundo, visto que 
nos revela assim relações até então desconhecidas (...) Numa palavra, o 
sentimento de elegância matemática nada mais é do que a satisfação devida 
a não sei que adaptação entre a solução que acabámos de descobrir e as 
necessidades da nossa mente, e é precisamente por causa desta adapta-
ção que esta solução pode ser um instrumento para nós.’ 43 Descobrir as 

40. Le Corbusier, “Classement et choix (examen) in L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de
L’Esprit Nouveau, 1924: 21, s.p.

41. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p. 371.

42. Reichlin baseia-se no trabalho de inventário realizado por P. V. Turner (ver Paul Venable 
Turner, “Appendice A — Catalogue de la bibliothèque de Jeanneret jusqu’en 1920” in La 
formation de Le Corbusier, op. cit., p. 227).

43. Henri Poincaré, Science et méthode, Paris: Ernest Flammarion, Collection de la Biblio- 
thèque de philosophie scientifique, 1920, pp. 25–26.



84

 “Primeiro conceber”

novas relações entre os vários elementos de uma construção arquitetural, 
por exemplo, entre a estrutura e o invólucro espacial; definir um tipo e propor 
uma técnica universalmente válida; tornar produtiva a analogia ‘usamos, ex-
ploramos para fins mais específicos, ideias difundidas em todos os campos 
e que um dia, totalmente ou parcialmente, virão no nosso auxílio’ 44: estes 
são os principais objetivos que Le Corbusier atribuiu à sua própria pesquiza. 
A solução arquitetural é elegante quando inova, quando os elementos e as 
suas relações aparecem de forma transparente e perceptível, para que a 
obra se torne um instrumento de conhecimento e um modelo potencial, que 
prefigura outras soluções possíveis.” 45

Em 1929, a montagem do primeiro volume da Œuvre complète oferece 
a Le Corbusier a oportunidade de avaliar o estado da sua “recherche pa-
tiente”, fazendo uma retrospectiva de toda a sua produção arquitetural. 
Durante a conferência no dia 11 de outubro do mesmo ano, intitulada “O 
plano da casa moderna”, quer compartilhar as suas conclusões com o 
público de Buenos Aires: “Nós construímos, Pierre Jeanneret e eu, várias 
casas. Lendo na nossa própria produção, posso discernir a intenção geral 
que determinou a atitude da obra. Com métodos semelhantes de classifica-
ção, de dimensionamento, de circulação, de composição, de proporção, 
temos trabalhado até agora sobre quatro tipos distintos de plantas, cada 
uma expressando preocupações intelectuais caracterisadas.” 46 Pois Le Cor-
busier desenha em frente do público a planta esquemática de quatro das 
suas realizações: 1. as casas La Roche e Jeanneret (Auteuil, 1923-1925); 
2. a villa Stein-de-Monzie (Garches, 1926-1928); 3. a villa Baizeau ( Tunis, 
1928-1929); e 4. a villa Savoye (Poissy, 1928-1931).

Estas quatro obras são tantos “jogos” feitos do mesmo conjunto de “sig-
nos” — os Cinco Pontos de uma nova arquitetura. Abordámos este assun-
to na conclusão do capítulo anterior. Por outro lado, no léxico corbusiano, 
o jogo é sinônimo do “poema” feito de “palavras-noções”. Lembremo-nos: 

“Colocaremos duas ou dez destas palavras-noções juntas. Da sua presença, 
das suas várias contiguidades, nascera uma relação. Esta relação — intervalo 
breve ou imenso entre dois conceitos exatos afrontados (ou confrontados)” 47. 
Na obra de Le Corbusier, estas relações, por sua vez, correspondem à 

“regra” do jogo que “surgiu no momento da criação, que se desenvolveu, que 
se afirmou, que se tornou a sua mestra.” 48 e que “deve poder aparecer para 
quem procura jogar.” 49 Assim, os diagramas de Le Corbusier visam repre-

44. Le Corbusier, “Corollaire brésilien... Qui est aussi uruguayen” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 237.

45. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p. 371.

46. Le Corbusier, “Le plan de la maison moderne” in Précisions sur un état présent de l’archi- 
tecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 134.

47. Le Corbusier, “Peinture”, op. cit., s.p.

48. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

49. Le Corbusier, “Peinture”, op. cit., s.p.
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sentar quatro regras distintas, ou seja, quatro maneiras de estabelecer 
várias relações entre elementos similares.

Obviamente, a mesma regra pode dar origem a jogos diferentes — frutos 
de circunstâncias particulares — uma vez que relações de uma mesma 
natureza podem assumir valores diferentes. É neste aspecto que cada 
obra de arte é única. Para se fazer entender, Le Corbusier usa a analogia 
seguinte: “O que distingue um rosto bonito é a qualidade dos traços e um 
valor muito particular nas relações que os unem. O tipo de rosto pertence a 
cada indivíduo: nariz, boca, testa etc. bem como uma proporção média entre 
estes elementos. Existem milhões de rostos baseados nestes tipos essen-
ciais; no entanto, todos são diferentes: variação na qualidade dos traços e 
variação nas relações que os unem.” 50 Assim, é com base na natureza das 
relações estabelecidas — “métodos semelhantes de classificação, de di-
mensionamento, de circulação, de composição, de proporção” 51 — que Le 

50. Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: III. Pure création de l’esprit”, op. cit., s.p.

51. Le Corbusier, “Le plan de la maison moderne” in Précisions sur un état présent de l’archi- 
tecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 134.

Fig. 6 Le Corbusier, “As qua-
tro composições”: 1. Auteuil; 
2. Garches; 3. Tunis; 4. Pois-
sy.
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Corbusier reconhece “quatro tipos distintos de plantas” 52 na sua produção 
arquitetural, “cada uma expressando preocupações intelectuais caracterisa-
das” 53; em outras palavras, regras do jogo diferentes:

 — “O primeiro tipo mostra cada órgão emergindo ao lado do 
seu vizinho, seguindo uma razão orgânica: o ‘dentro fica a von-
tade e empurra o fora que forma várias saliências.’ Este princí-
pio conduz a uma composição ‘piramidal’, que se pode tornar 
atormentada se não a cuidarmos (Auteuil).

 — O segundo tipo revela a compressão dos órgãos dentro de 
um invólucro rígido e absolutamente puro. Problema difícil, tal-
vez deleite da mente; consumo de energia espiritual no meio de 
entraves autoimpostas (Garches).

 — O terceiro tipo fornece, através da ossatura visível, um invó-
lucro simples, claro, transparente como uma rede, permite em 
cada piso, de vários modos, instalar os volumes úteis dos quar-
tos, em forma e quantidade. Tipo engenhoso adequado para 
certos climas; composição muito fácil, cheia de recursos (Tunis).

 — O quarto tipo atinge, externamente, a forma pura do segun-
do tipo; por dentro, tem as vantagens, as qualidades do primei-
ro e do terceiro. Tipo puro, muito generoso, também cheio de 
recursos (Poissy).” 54

Aceitando entregar-se à descrição de cada tipo, Le Corbusier faz peda-
gogia. Na verdade, se escolheu estas quatro realizações, é precisamente 
porque permitem por si só (ou pelo menos “para quem procura jogar” 55) 

“discernir a intenção geral que determinou a atitude da obra.”  56 Neste sentido, 
estas “quatro composições” 57 são autoreferenciais. Além disso, a possibi-
lidade de esquematizá-los — de tornar compreensíveis os elementos que 
os compõem e as relações que os regem “de uma olhada” 58 — acaba de 
provar o seu valor como instrumentos de conhecimento. As duas condi-

52. Ibidem.

53. Ibidem.

54. Ibidem, pp. 134–136.

55. Le Corbusier, “Peinture”, op. cit., s.p.

56. Le Corbusier, “Le plan de la maison moderne” in Précisions sur un état présent de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 134. Em 1922, no artigo “Architecture: III. Pure création 
de l’esprit”, Le Corbusier já tinha notado esta condição indispensável: “Os objetos da natureza 
e as obras de cálculo são claramente formados; a organização deles é inequívoca. É porque 
podemos ver, podemos ler, conhecer e sentir o acordo. (...) Formular com clareza, dar à obra 
uma unidade, dar-lhe uma atitude fundamental, um caráter: pura criação da mente.” (Le Corbu-
sier-Saugnier, “Architecture: III. Pure création de l’esprit”, op. cit., s.p.)

57. Completados com perspectivas e notas adicionais, os “quatro tipos distintos de plantas” 
assumem o título mais adequado de “4 composições” por ocasião da sua publicação no 
primeiro volume da Œuvre complète (ver Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, 
Œuvre complète 1910–1929, op. cit., p. 189).

58. Henri Poincaré, Science et méthode, op. cit., p. 25.
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ções que Bruno Reichlin estabeleceu para qualquer trabalho que reivindi-
ca o título de “solução elegante” são, portanto, satisfeitas.

De resto, Reichlin continua a sua consulta dos textos de Le Corbusier: “O 
conceito de obra conseguida como instrumento de conhecimento —con-
junto de soluções que a ‘explicam’ por autoreferência — torna-se mais claro 
quando temos em conta todas as implicações que as noções complemen-
tares de ‘classificação’ e ‘escolha’ têm no pensamento de Le Corbusier. A 
‘Classement et choix’ são dedicados dois capítulos do livro Urbanisme: ‘É 
preciso classificar as suas impressões, reconhecer as suas sensações.’ 59 A 
função, a utilidade, mas também o conhecimento, o significado de um ele-
mento ou de uma configuração de elementos são definidos ‘em relação a...’, 
como uma posição numa série, a partir de um patrimônio de experiências 
anteriores que são reconhecidas como relevantes (...): ‘Eu tomei no passado 
a lição da história, o propósito das coisas. Qualquer evento e qualquer objeto 
são « par rapport à... »’” 60 

Como descrever “Vers une architecture” senão como uma coleção de li-
ções aprendidas das várias arquiteturas do passado? Certamente, as 
realizações do engenheiro — dos elevadores de grãos aos automóveis 

— podem ajudar a “colocar o problema”. Mas quando se trata de arqui-
tetura — “a partir do momento em que uma vontade humana opera, per-
seguindo um objetivo criativo, isto é, ordenando, compondo os elementos 
do seu problema para torná-lo um organismo” 61 — convém invocar a sua 
própria “coleção de tipos ideais atemporais” 62. Assim, a série de artigos “Ar-
quitetura” começa com “A lição de Roma” e continua em Bursa e Istambul, 
depois em Pompeia e Tivoli. A lição final é tirada da Acrópole de Atenas e 
do seu Partenon, “terrível máquina de comover” 63: “Ergueu-se na Acrópole 
templos que são de um só pensamento e que amontoaram em torno deles 
a paisagem desolada, submetendo-a à composição. Portanto, de todos os 
lados do horizonte, o pensamento é único. É por isso que não existem outras 
obras de arquitetura com essa grandeza. (...) A emoção surge da unidade 
de intenção (...) De uma certa relação entre elementos categóricos: cilindros, 
chão polido, paredes polidas. De uma concordância com as coisas do sítio. 
De um sistema plástico que estende os seus efeitos em todas as partes da 
composição. De uma unidade de ideia que vai da unidade dos materiais à 

59. Le Corbusier, Urbanisme, Paris: Éditions G. Crès et Cie, Collection de L’Esprit Nouveau,
1924, p. 54.

60. Le Corbusier, “Se délivrer de tout esprit académique” in Précisions sur un état présent de 
l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 134 citado por Bruno Reichlin, “Solution élégante 

– ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p. 372.

61. Le Corbusier, “Défense de l’Architecture”, op. cit., p. 43.

62. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p. 372.

63. Ver Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: III. Pure création de l’esprit”, op. cit., s.p. e 
Le Corbusier, Le voyage d’Orient, Paris: Forces vives, 1966: “O Partenon, máquina terrível, 
esmaga e domina; a 4 horas de caminhada e 1 hora de barco, de tão longe, sozinho, impõe o 
seu cubo, frente ao mar... ”



88

 “Primeiro conceber”

unidade da modinatura.” 64 

Esta “unidade de ideia” — ensinamento essencial da Acrópole — pode 
se ler em todas as escalas, a começar pela escala da paisagem da qual 
os templos são a “razão”. 65 Le Corbusier fica deslumbrado com as imen-
sas relações que cruzam o sítio para se concentrar no “lugar de todas as 
medidas” 66, o Partenon e “o seu sublime entablamento que é uma potência 
avassaladora” 67: “O Partenon, do alto da Acrópole, enfrenta toda a paisagem 

64. Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: III. Pure création de l’esprit”, op. cit., s.p.

65. “A Acrópole, cujo topo plano sustenta os templos, cativa o interesse como a pérola na sua 
concha. Nós apenas apanhamos a concha para a pérola. Os templos são a razão desta paisa-
gem.” (Le Corbusier, Le voyage d’Orient, Paris: Forces vives, 1966)

66. “Gostaria de levá-los a sentir uma coisa sublime, pela qual o homem, nos seus melhores 
momentos, tem manifestado a sua maestria; eu chamo a isso o “lugar de todas as medidas”. 
Aqui está: estou na Bretanha; esta linha pura é o limite do oceano sobre o céu; um vasto plano 
horizontal estende-se na minha direção. Aprecio este descanso magistral como uma volúpia. 
Aqui estão alguns rochedos à direita. A sinuosidade das praias de areia me encanta como uma 
modulação muito suave no plano horizontal. Estava caminhando. De repente, parei. Entre o 
horizonte e os meus olhos, ocorreu um acontecimento sensacional: uma rocha vertical, uma 
pedra de granito está ali, de pé, como um menir; a sua vertical forma um ângulo reto com o 
horizonte do mar. Cristalização, fixação do sítio. Aqui é um lugar onde o homem pára, porque 
há uma sinfonia total, magnificência das relações, nobreza. A vertical fixa a direção da horizontal. 
Um vive por causa da outra. Eis-nos parante sínteses poderosas. (...) Que pobreza, que miséria, 
que limites sublimes! Está tudo aí dentro, a chave dos poemas arquiteturais. Extensão, altura. E 
é suficiente.” (Le Corbusier, “Architecture en tout, urbanisme en tout” in Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., pp. 76–78)

67. Ibidem, p. 78.

Fig. 7 “O sistema plástico é 
tão puro que temos a sensa-
ção do natural. Mas, cuidado, 
é uma obra total do homem, 
que nos dá a percepção plena 
de uma harmonia profunda. 
As formas são tão libertadas 
dos aspectos da natureza 
(...), são tão bem estudadas 
com razões de luz e de ma-
térias, que aparecem como 
ligadas ao céu, como ligadas 
ao chão, naturalmente. Isto 
cria um fato tão natural ao 
nosso entendimento quanto 
o fato “mar” e o fato “monta-
nha”. Quais são as obras do 
homem que alcançaram este 
grau?” (Le Corbusier, Vers une 
architecture, op. cit., p. 171)
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— das montanhas Hymettus ao Pentélico, do estuário ao mar e às ilhas. Atrai 
para si e domina todos os pontos do horizonte. Contudo, não tem dezoito 
metros de altura, nem mais de trinta de largura; mas é o lugar matemático de 
todo o sítio e todas as arestas do seu cristal respondem à paisagem como 
um eco.” 68 Já o vimos neste capítulo: para Le Corbusier, a arquitetura nun-
ca é um evento isolado, mas sempre surge de circunstâncias temporais 
e sobretudo espaciais para, em última instância, tocar o eterno. “O fora é 
sempre um dentro” 69 é a primeira lição magistral da Acrópole: “Os elemen-
tos do sítio erguem-se como paredes revestidas do poder do seu coeficiente 
de ‘cubo’, estratificação, matéria, etc., como as paredes de uma sala. Pare-
des e luz, sombra ou luz, triste, alegre ou serena, etc. É preciso compor com 
estes elementos (...).” 70 

Uma segunda lição segue naturalmente: “Olhada no Partenon, no Erecteion, 
na Atena-Pártenos [sic] desde o Propileu. (...) A desordem aparente do plano 
só pode enganar o leigo. A assimetria não é mesquinha. É determinada pela 
famosa paisagem que se estende do Pireu ao Monte Pentélico. A planta é 
pensada para uma visão distante: os eixos seguem o vale e as falsas ortogo-
nalidades são as habilidades de um grande encenador. (...) O espectáculo é 
massivo, elástico, nervoso, esmagador de agudeza, dominador. (...) Agora, a 

68. Le Corbusier, Sur les 4 routes, Paris: Gallimard, N.R.F., 1941.

69. Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: II. L’illusion des plans”, in L’Esprit Nouveau, Paris:
Éditions de L’Esprit Nouveau, 1922: 15, s.p.

70. Ibidem.

Fig. 8 “Não se trata mais 
de usos, nem tradições, 
processos construtivos ou 
adaptações às necessidades 
utilitárias. Trata-se de pura in-
venção, pessoal, a ponto de 
ser de um homem (...). Pai-
xão, generosidade, grandeza 
de alma, tantas virtudes que 
se inscrevem nas geometrias 
da modinatura, quantidades 
dispostas em relações pre-
cisas. O Partenon, foi Fídias 
quem o fez, Fídias, o grande 
escultor.” (Le Corbusier, Vers 
une architecture, op. cit., pp. 
179–180)



90

 “Primeiro conceber”

planta é o gerador, a planta é a determinação do todo; é uma abstração aus-
tera, uma algebrização árida ao olhar. É um plano de batalha. A batalha segue 
e é o grande momento. A batalha é feita do choque dos volumes no espaço 
e o moral da tropa é o feixe de ideias pré-existentes e a intenção motriz. Sem 
uma boa planta nada existe, tudo é frágil e não dura, tudo é pobre mesmo 
sob o montão da opulência. (...) Grande arquitetura: a Acrópole estende os 
seus efeitos ao horizonte. Do Propileu na outra direção, a estátua colossal de 
Atena, no eixo, e o Pentélico ao fundo. Isto conta. E porque estão fora deste 
eixo violento, o Partenon à direita e o Erecteion à esquerda, temos a chance 
de os ver a três quartos, na sua fisionomia total.” 71

Sintomaticamente, Le Corbusier anuncia a mais importante lição do Parte-
non no meio de uma observação que o leitor desinformado podia qualificar 
de trivial: “Os gregos criaram um sistema plástico que atua diretamente e 

71. Le Corbusier, Vers une architecture, op. cit. pp. 31, 39, 145 & 151.

Fig. 9 Auguste Choisy, “Pri-
meiro aspecto da plataforma: 
a Minerva promachos”, figura 
retomada em Le Corbusier, 
Vers une architecture, op. cit., 
pp. 31 & 152. 
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poderosamente nos nossos sentidos: colunas, caneluras de colunas, en-
tablamento complexo e intenções pesadas, arquibancadas que contrastam 
e se ligam ao horizonte. (...) Deformações surpreendentes: as bandas cur-
vam-se e inclinam-se verticalmente para se oferecerem melhor aos olhos.” 72 
Rapidamente, a observação cede lugar ao credo: “A arquitetura é quando 
há emoção poética. A arquitetura é uma coisa plástica. A plástica é o que 
se vê e se mede com os olhos.” 73 Durante toda a sua vida, Le Corbusier 
nunca deixará de renovar esta profissão de fé para finalmente gatafunhar 

— num dos seus cadernos pessoais — um testamento que ficou famoso: 
“A chave é: olhar ... / Olhar / observar / ver / imaginar / inventar / criar” 74 Colin 
Rowe, no seu artigo de 1961 sobre o convento de Sainte-Marie de la Tou-
rette (Éveux-sur-l’Arbresle, 1953), já o tinha entendido: “Embora a análise 
brilhante e convincente da realidade conceitual sempre tenha sido um aspec-
to do trabalho de Le Corbusier, ele raramente, nas suas obras construídas, 

72. Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: III. Pure création de l’esprit”, op. cit., s.p.

73. Ibidem.

74. Le Corbusier, Caderno T70, n° 1038, 15 agosto 1963, fac-símile em Pierre Alain Croset, 
“Occhi che vedono” in Casabella, Gennaio-Febbraio 1987: 531–532, p. 115.

Fig. 10 “A fração de milímetro 
intervem. (...) Deformações 
surpreendentes: as bandas 
curvam-se e inclinam-se ver-
ticalmente para se oferece-
rem melhor ao olho” (Le Cor-
busier, Vers une architecture, 
op. cit., p. 177)
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exibiu a análise como uma solução. É um dos poucos arquitetos que não 
suprimiu nem as exigências da sensação nem as do pensamento. Sempre 
manteve um equilíbrio entre pensamento e sensação; e portanto — o que só 
quase encontramos na sua obra — enquanto o intelecto civiliza o sensível, o 
sensível impregna a civilidade. Esta é a mensagem óbvia; e assim, com Le 
Corbusier, o argumento conceptual nunca fornece realmente um pretexto 
suficiente, mas sempre deve ser reinterpretado em termos de compulsões 
perceptivas.” 75 

Le Corbusier recapitula: “A planta da casa, o seu cubo e as suas super-
fícies foram determinados, em parte, pelos dados utilitários do problema e, 
em parte, pela imaginação, pela criação plástica. Já na sua planta, e con-
sequentemente em tudo o que se ergue no espaço, o arquiteto tem sido 
plástico; disciplinou as reivindicações utilitaristas em virtude de um objetivo 
plástico que perseguia; tem composto. Então chegou o momento em que 

75. Colin Rowe, “La Tourette” in The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays, Cam-
bridge: The MIT Press, 1976, p. 196.

Fig. 11 “Propileu. — As coisas 
tornam-se mais precisas, as 
molduras ficam tensas, as 
relações são estabelecidas 
entre os fios dos capitéis, o 
ábaco e as platibandas da ar-
quitrave.” (Le Corbusier, Vers 
une architecture, op. cit., p. 
174)
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foi necessário gravar os traços do rosto. Pôs a jogar a luz e a sombra para 
destacar o que queria dizer. A modinatura interveio. E a modinatura está 
livre de qualquer constrangimento; é uma invenção total que torna um rosto 
radiante ou o desbota. Pela modinatura, reconhecemos o artista plástico; o 
engenheiro afasta-se, o escultor trabalha. A modinatura é a pedra de toque 
do arquiteto; com a modinatura chega o momento da verdade: ser plástico 
ou não ser. A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes sob 
a luz; a modinatura ainda é exclusivamente o jogo sábio, correto e magnífico 
dos volumes sob a luz.” 76

A arquitetura é o jogo
   sábio,
     correto
       e magnífico
   dos volumes
     dispostos
       sob a luz.

Esta frase, publicada em outubro de 1920 — verdadeiramente a primeira 
contribuição de Le Corbusier para a teoria da arquitetura moderna — con-
tém imediatamente a totalidade de um discurso que passará a sua vida in-
teira a esclarecer. Isto não deixa de impressionar. A simplicidade aparente 
desta definição às vezes acarretou-lhe críticas, nomeadamente de afirmar 
o óbvio. 77 No entanto, é inegável que todas as palavras contêm de fato 

“intenções pesadas” 78. Para nos convencer disto, examinemo-las uma por 
uma. Pois cada palavra, sozinha, abrange vários pensamentos repetidos 
muitas vezes ao longo de uma vida. Oferecemos aqui uma breve antologia 
que pode servir de resumo para a primeira parte da nossa dissertação:

A ARQUITETURA É

 — O JOGO  “A obra de arte é um jogo cujo autor criou a 
regra. (...) Quem quiser jogar deve deixar toda a distração. Não 
será que os jogos exigem a paixão?” 79  “A obra de arte não 
é um jogo infantil. A obra de arte é uma necessidade natural. 
O homem cria esse fato físico por necessidade de ordem. (...) 
Essa ordem é a lei do mundo sensível: a necessidade de or-
dem é a mais alta das necessidades humanas; é a própria 
causa da arte.” 80

76. Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: III. Pure création de l’esprit”, op. cit., s.p.

77. Le Corbusier, “L’ordre” in L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1923: 
18, s.p.

78. Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: III. Pure création de l’esprit”, op. cit., s.p.

79. Le Corbusier, “Peinture”, op. cit., s.p.

80. Amédée Ozenfant et Charles-Édouard Jeanneret, “Sur la plastique” in L’Esprit Nouveau, 
Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1920: 1, p. 40.
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 — SÁBIO  “Só quem joga é uma pessoa séria! (...) Razão 
de existir: jogar o jogo. Participar, mas de forma humana, ou 
seja, na ordem, na ordem pura.” 81  “O espírito que anima 
a natureza é um espírito de ordem; nós aprendemos a saber 
isso. O homem que age (obrigado a agir) diferencia o que vê do 
que aprende ou sabe. O trabalho humano é regulado porque o 
homem sabe.” 82

 — CORRETO  “Tudo dentro da regra! Nada fora da regra! 
Senão, não tenho mais razão de existir, essa é a chave.” 83

 — E MAGNÍFICO  “É preciso saber, ver tudo, prever, etc., 
e então, e sobretudo, cuidar do imprevisível: isto é sentir, fa-
rejar o fruto do dom, da experiência, de uma vida diariamente 
adicionada. (...) Mas primeiro deve ter olhado, visto, observado. 
Assim podemos chegar a sensações, percepções e ideias. A 
metafísica é apenas a espuma de uma conquista, a vertente 
descendente, um fato onde os músculos da ação deixaram de 
funcionar. Não é um ato, não é um fato, é um eco, um reflexo. 84

81. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

82. Le Corbusier, “L’ordre”, op. cit., s.p.

83. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

84. Ibidem.

Fig. 12 “Tudo desabou na Itá-
lia. A Itália é para mim um 
cemitério onde os dogmas 
que eram a minha religião 
apodrecem no chão. (...) Em-
panturrei-me, no Oriente, de 
unidade e poder. (...) Sinto-
-me brutal. A Itália me tornou 
um blasfemador. (...) Adoro a 
cor branca, o cubo, a esfera, 
o cilindro e a pirâmide e o dis-
co todos unidos (...).” (Lettre  
de novembre 1911 à William 
Ritter citada em Jacques Lu-
can, Composition, non-com-
position, op. cit., p. 376)
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 — DOS VOLUMES  “Cézanne disse, o que já tinham sabi-
do todos os grandes mestres: ‘É tudo esferas e cilindros.’ Exis-
tem formas simples que desencadeiam sensações constantes. 
(...) Existem elementos primários e derivados. Cada um é capaz 
de sentir o júbilo deles. Não pode haver uma obra plástica sem 
isso.” 85

 — DISPOSTOS  “É tudo acordes, relações, presen-
ças.” 86  “Sinfonias. Ser acariciado pelas formas, depois saber 
como foram geradas, segundo que relação montadas, como 
respondem a uma intenção que se torna evidente, como se 
classificam na coleção de imagens de eleição que nós próprios 
constituímos. Medir, comparar na sua mente, até: participar das 
delícias do autor tal como dos seus tormentos...” 87

 — SOB A LUZ.  “Você reconhecerá que a arquitetura é uma 
coisa plástica, se por agora me limito a designar assim todas 
as formas que os nossos olhos percebem, porque são formas 
reveladas sob a luz.” 88  “Sou um homem visual, que trabalha 
com os olhos e as mãos, e movido principalmente por manifes-
tações plásticas.” 89

85. Amédée Ozenfant et Charles-Édouard Jeanneret, “Sur la plastique”, op. cit., pp. 43–48.

86. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

87. Le Corbusier, “Classement et choix (examen), op. cit., s.p.

88. Le Corbusier, “Défense de l’Architecture”, op. cit., p. 42.

89. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

Fig. 13 “Se desenhou a Torre 
de Pisa inclinada em relação 
à catedral ou ao batistério, 
saberá que este fenômeno 
surpreendente tem um po-
tencial de poesia extraordiná-
rio.” (Le Corbusier, L’Atelier de 
la recherche patiente, Paris: 
Éditions Vincent, Fréal et Cie, 
1960, p. 37)
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Para estender a nossa leitura, tentemos formar novos pares de palavras, 
à maneira de Josep Quetglas. A arquitetura como obra de arte é antes de 
tudo um jogo. Seguindo Quetglas, nós a interpretamos como um acon-
tecimento que, em essência, não podemos controlar. Só podemos reunir 
os materiais constituintes, favorecer a sua aparição: trata-se de saber, ou 
seja, de encontrar a regra do jogo a partir dos signos que constituem a 
obra — os volumes. É preciso cumprir esta regra ao mesmo tempo que 
a descobrimos (e vice-versa): ela surge de uma disposição correta que 
estabelece relações. Portanto, é através da presença de relações tendo 
adquirido valores particulares de perfeição que o jogo se torna magnífico; 
a arquitetura revela-se, sob a luz — isto é, ao olho, o primeiro juiz e tes-
temunha deste acontecimento lírico. 90 Bruno Reichlin resumiu magistral-
mente: “A abordagem de Le Corbusier chama (...) a atenção para um estudo 

‘intrínseco’ da arquitetura: ao mostrar que a qualidade da solução elegante 
está no trabalho que a produziu, ilustra como as teorias, os métodos e os 
procedimentos de projetos podem tornar-se instrumento de crítica. (...) Le 
Corbusier, com um espírito analítico sempre renovado, descreve e classifica 
os materiais que constituem a obra. Define em termos operacionais o traba-
lho projetual que dá forma a estes materiais: (...) pode-se imaginar que com o 
seu verbo ‘arquiteturar’, se referia a este trabalho que faz de um edifício uma 
obra arquitetural. (...) Le Corbusier institui então um ‘objeto de conhecimen-
to’ que permanece ainda aquém do indizível e da areia movediça da estética. 
Nisto reside a fecundidade do seu pensamento para a crítica arquitetural.” 91

Em 1965, contemplando o caminho percorrido desde a sua adolescência 
em La-Chaux-de-Fonds, Le Corbusier deixa um pensamento final, a única 
coisa que se pode transmitir: “A prossecução da verdade não é fácil. Pois 
não há verdade nos extremos. A verdade corre entre duas margens, fio de 
água delgado ou massa impetuosa do rio... E cada dia é diferente... (...) No 
final, o debate põe-se assim: o homem sozinho, face a ele próprio, a luta de 
Jacob e do anjo dentro de um homem. Só há um juiz. A sua própria cons-
ciência, isto é você mesmo. (...) Trabalhamos de acordo com a nossa própria 
consciência... É neste círculo que continua o drama humano... (...) Tenho 77 
anos e a minha moral resume-se assim: na vida temos de fazer. Ou seja, agir 
com modéstia, exatidão, precisão. O único ambiente para uma criação artís-
tica é a regularidade, a modéstia, a continuidade, a perseverança.” 92

“Bate-se sempre na mesma tecla” 93

90. “Quando uma obra está no seu máximo de intensidade, de proporção, de qualidade de 
execução, de perfeição, ocorre um fenômeno de espaço indizível: os lugares começam a irradiar, 
fisicamente irradiam. Determinam o que chamo de ‘espaço indizível’, ou seja, um choque que 
não depende das dimensões, mas da qualidade da perfeição. Isto pertence ao inefável.” (Le 
Corbusier, Un couvent de Le Corbusier, Paris: Éditions de Minuit, 1990, p. 31)

91. Bruno Reichlin, “Solution élégante – ‘L’utile n’est pas le beau’”, op. cit., p. 372.

92. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

93. “On tape toujours sur le même clou.” (Le Corbusier, Almanach d’architecture moderne, op. 
cit., e exergo de Geert Bekaert, De actualiteit van Le Corbusier, op. cit.)

Fig. 14 “Há uma declaração 
de universais presumidos e 
uma declaração contrária de 
particulares. Há a proclama-
ção realista e a resposta no-
minalista, o gesto idealista, 
o veto empirista. (...) A figura 
do boxeador e o seu saco de 
pancadas no terraço do pro-
jeto de Genebra de 1928 se 
confundiu com a imagem de 
Jacob lutando com o anjo.” 
(Colin Rowe, “La Tourette” in 
The Mathematics of the Ideal 
Villa and Other Essays, op. 
cit., pp. 194–195)
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Em 1925, René Guiette é um jovem pintor de Antuérpia de 32 anos cuja 
obra se base numa “linguagem expressionista de inspiração popular”. 1 Por 
intermédio do seu irmão Robert, que mora em Paris, frequenta a van-
guarda literária da época na pessoa de Max Jacob (1876–1944) e Blaise 
Cendrars (1887–1961), escritor nascido em La-Chaux-de-Fonds e cola-
borador em L’Esprit Nouveau desde 1920. Guiette é um leitor fervoroso da 
revista através da qual descobre as ideias e realizações de Le Corbusier; é 
particularmente seduzido pela arquitetura da casa-estúdio do pintor Amé-
dée Ozenfant, concluída em 1924. Desejando vivenciar o que descobriu 
através de desenhos e fotografias, não deixa de ir ver o Pavillon de L’Esprit 
Nouveau apresentado na Exposition des Arts Décoratifs de Paris. A impres-
são que deixou a visita definitivamente o decide a escrever a Le Corbusier: 

“Durante a minha visita aos Arts Décoratifs, senti profundamente a construção 
do seu Pavillon de l’Esprit Nouveau. (...) Tendo grande vontade de construir 
uma casinha em Antuérpia onde moro, gostaria de saber se a ideia de ter 
uma obra sua aqui (tenho certeza que lhe traria outras encomendas) lhe daria 
jeito. (...) Para resumir, gostaria de uma casa sua com uma dezena de quar-
tos (tenho duas filhas) de dois pisos em cima de um rés-do-chão, tudo den-
tro de 6m de fachada. Uma palavra de você será suficiente para me decidir 
sobre a possibilidade desta empresa ou não (...).” 2 

Numa carta datada de 6 de novembro de 1925, Le Corbusier aceita o pe-
dido e anexa o desenho de uma “fachada hipotética” sugerindo uma dis-
tribuição interna comparável à da casa Cook (Boulogne-sur-Seine, 1926). 
Da sua parte, Guiette começa a procurar um terreno, contrata os serviços 
de um arquiteto de Antuérpia, Paul Smekens (1890–1983), para o acom-
panhamento das obras no sítio, e detalha o seu programa. Destaca um 
certo número de exigências: “Corredores: devem ser muito belos sob a luz. 
(...) Estúdio: iluminação para o norte, de lado — não por cima; e oferecen-
do um acesso ao solário (o publicado em L’Art vivant é lindo). (...) Paredes 
interiores: devem valer por si mesmas sem enfeites. (...) Armários: alguns 
nas paredes se possível. Aquecimento: a tubulação pode ser um ornamento 
plástico. (...) Estou portanto à espera das plantas e espero que tenham muita 
analogia com as da casa Ozenfant e do pavilhão EN e pouca ou nenhuma 
com o desenho que recebi e de que não gosto.” 3 

1. Georges Baines, “De woning Guiette te Antwerpen” in Georges Baines & Els Spitaels, Le 
Corbusier te Antwerpen. De woning Guiette, Antwerpen: Hoger Architectuurinstituut van het 
Rijk, 1987, pp. 47–48.

2. Lettre d’octobre/novembre 1925 à Le Corbusier, in Guy Schraenen, Les Peupliers. Guiette 
— Le Corbusier, Brussel: Sint-Lukasarchief, 1987, pp. 75–77.

3. Lettre de novembre/décembre 1925 à Le Corbusier, in Guy Schraenen, Les Peupliers. Guie-
tte — Le Corbusier, op. cit., pp. 71–72.

Capítulo 4

Fig. 1 Le Corbusier e Pierre 
Jeanneret, casa Guiette (An-
tuérpia, 1926–1927), corte 
pelas escadas.
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Os esboços embrionários do projeto revelam imediatamente que a casa 
Guiette terá como base os princípios distributivos e espaciais estabeleci-
dos pela “casa Citrohan”. 4 Este tipo — que também possui o seu próprio 
sistema construtivo quando é criado em 1920 — constitui com Dom-ino 
o principal laboratório de uma investigação desenvolvida no sentido da 
normalização da nova arquitetura: “Casa em série ‘Citrohan’ (para não dizer 

4. Para uma visão completa das diferentes fases do projeto, ver Ana Paula de Oliveira 
Lepori, “A materialidade da luz — A imaterialidade do sólido: Casa Guiette” in Massilia 2005. 
Annuaire d’études corbuséennes, Sant Cugat del Vallès: Associació d’idees, Centre d’Investi-
gacions Estètiques, 2005, pp. 42–55.

Fig. 2 Le Corbusier, casa Ci-
trohan I (1920–1921).
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Citroën). Em outras palavras, uma casa como um carro. (...) Comemos num 
pequeno restaurante de cocheiro no centro de Paris; tem o bar (o zinco), a 
cozinha no fundo; um piso corta em dois a altura da sala; a montra dá para 
a rua. Um dia, descobrimos isso e percebemos que aqui estão as evidências 
de todo um mecanismo arquitetural que pode corresponder à organização 
da casa de um homem. Simplificação das fontes de luz: uma única grande 
abertura em cada extremidade; duas paredes laterais de apoio; em cima, 
um telhado plano; uma verdadeira caixa que pode ser útil como uma casa. 
Estamos a pensar em construir esta casa em qualquer parte do país; as 
duas paredes serão, portanto, de tijolo ou de pedra, ou de aglomerados de 
alvenaria construídos pelo empreiteiro local. Somente o corte revela a estru-
tura dos pisos estandardizados de acordo com uma fórmula muito clara do 
cimento armado.” 5 

Movido pela preocupação de estandardizar ao máximo, Le Corbusier ra-
pidamente substitui “os materiais naturais, heterogêneos e duvidosos por 
materiais artificiais homogêneos, comprovados por testes de laboratório e 
produzidos com elementos fixos”. 6 O modelo Citrohan apresentado no Sa-
lon d’Automne em 1922 revela assim que as paredes de suporte foram 
substituídas por uma estrutura de pilares e vigas de betão armado: “Os 
pilotis aparecem pela primeira vez. (...) O terraço-jardim, a supressão da cor-
nija, a janela horizontal, a casa no ar. E esta novidade (...) de um invólucro 

5. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. cit., 
pp. 29 & 45. Outros modelos foram propostos para explicar a origem do tipo Citrohan; entre 
outros, as celas dos monges na Cartuxa d’Ema (P. Serenyi) da qual também deriva o pavilhão 
de L’Esprit Nouveau, a casa gótica tradicional (X. Monteys, G. Baines) e o estúdio do artista 
parisiense (G. Baines). (ver Georges Baines, “Du ‘système Dom-Ino’ au ‘type Citrohan’” in 
Patrick Burniat (dir.), Le Corbusier et la Belgique, Bruxelles: CFC Éditions, Collection Les ren-
contres de la Fondation Le Corbusier, 1997, pp. 47–61)

6. Le Corbusier-Saugnier, “Maisons en série”, op. cit., s.p.

Fig. 3 Le Corbusier, casa Ci-
trohan II (1922).
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geral absolutamente puro que revela em si, a eloquência decisiva do volume 
arquitetural.” 7 A partir daí, Le Corbusier continua a sua pesquisa sobre 
a casa em série ao longo dos anos 1920 8, apoiado por alguns capitães 
da indústria, mas acima de tudo estimulado por exposições internacio-
nais. Em particular, a exposição do Weissenhofsiedlung de 1927 é uma 
oportunidade esperada há muito tempo de “encenar os signos” 9 dos dois 
paradigmas pelos quais afirma ter alcançado o seu objetivo — Dom-ino 
e Citrohan. No primeiro volume da Œuvre complète, Le Corbusier lembra: 

“Stuttgart; agora é a oportunidade! Apresentamos aqui um tipo: um tipo de 
estrutura, um tipo de disposição interior, uma proposta de reforma do mo-
biliário, uma plástica categórica do cimento armado, uma estética simples. 
Existe uma atitude moral associada a esta manifestação. Também os protes-
tos foram inúmeros e violentos.” 10 

Le Corbusier tenciona varrer todas as críticas reduzindo-as — como sem-
pre — a um único e mesmo equívoco: “Toda a controvérsia de Stuttgart 
assenta nisto: os visitantes que vieram procurar um coisa irrealizável ou seja, 
uma casa-ônibus, capaz de satisfazer a todos, ficaram aturdidos com as 
nossas casas e gritaram: ‘A minha família não pode morar nesta casa!’” 11 De-
sejando dissipar qualquer mal-entendido, volta à noção crucial de “tipo”: 

“A língua forneceu a definição útil, graças ao duplo significado da palavra ‘tipo’. 
Uma distorção de significado levou à equivalência na linguagem popular: um 
homem — um tipo. (...) O homem-tipo é um complexo constituído por um 
tipo físico único, ao qual se pode aplicar uma estandardização suficiente, e 
de vários tipos morais e, portanto, estandardizáveis apenas por categorias. 
O tipo físico (o corpo humano) é único, standart [sic], variando entre limi-
tes suficientemente generalizados (...). Estabeleceremos para este tipo físico 
ferramentas de alojamento standart: portas, janelas, escadas, alturas dos 
quartos (...): elementos-tipos estandardizados. (...) Mas tenhamos cuidado 
porque, por outro lado, o tipo moral é múltiplo, não inumerável, mas forman-
do um certo número de categorias: (...) a casa para uma família trabalhadora 
com zero, um ou seis filhos; ou a casa do intelectual, do esteta, etc. (...) 
Então concluo: as pesquisas de atualização da casa às condições sociais 
e econômicas de hoje não devem concentrar-se na fixação quimérica de 
uma planta-tipo, mas num novo sistema estrutural concebido de tal forma 
que possa permitir todas as combinações imagináveis e assim atender às 
várias necessidades de numerosas categorias de indivíduos. (...) Uma casa 
como um carro, claro; mas diga-me se você for o comprador de um carro 

7. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. 
cit., p. 45.

8. Ver “Maisons en série” in Le Corbusier, Vers une architecture, op. cit., pp. 185–224.

9. Bruno Reichlin, “Une analyse de la structure: la maison familiale de Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret au Weissenhof”, op. cit., pp. 66–67.

10. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. 
cit., p. 45.

11. Le Corbusier, “La signification de la cité-jardin du Weissenhof”, op. cit., p. 12.
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de corrida ou de um carro urbano, de 5 ou 40 cavalos de potência, etc., etc 
... Defina a categoria. Estabelecemos os elementos-tipos da casa e vamos 
combiná-los para o seu uso...” 12 

Concentremo-nos na “categoria” apresentada em Stuttgart sob o nome de 
“casa para uma família”, por oposição à casa dupla que ocupa a segunda 
localização. Concebido como uma “maquete de apresentação” 13, permi-
te-nos distinguir os invariantes do tipo Citrohan de que a casa Guiette 
é — recordemo-lo — uma “solução muito particular” 14: “Apresenta-se aqui 
uma tese da habitação moderna: um vasto volume da sala em que vivemos 
o dia todo, no bem-estar das grandes dimensões e do grande cubo de ar, 
no influxo da luz. Sobre esta ampla sala, encontram-se cubículos destinados 
a funções de menor duração e para as quais as dimensões exigidas pela 

12. Le Corbusier, “La signification de la cité-jardin du Weissenhof”, op. cit., pp. 11–13 & 15.

13. Ver nota 3 do capítulo 2.

14. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op. 
cit., p. 136.

Fig. 4 Le Corbusier e Pierre 
Jeanneret, casa para uma fa-
milia “Citrohan” (1926–1927) 
no Weissenhofsiedlung, Stut-
tgart.
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regulamentação em vigor são demasiado grandes, o que conduz a um gasto 
desnecessário de dinheiro (...).” 15 Com a apresentação da sua casa-ma-
quete, no entanto, Le Corbusier não se limita a mostrar como Citrohan 
racionaliza o espaço e a distribuição domésticos. Como repetirá inúmeras 
vezes, a ambição primordial da sua participação na exposição é, acima de 
tudo, enunciar os termos segundo os quais “se trata de estandardizar um 
sistema estrutural...” 16 

Bruno Reichlin voltou a abordar estes temas, tomando como pré-requisito 
para a análise da casa unifamiliar o “Appel aux industriels” lançado por 
Le Corbusier em 1925 e no qual proclamou a janela o “elemento mecâni-
co-tipo da casa”. 17 Reichlin lembra-nos porque é que este elemento em 
particular devia servir de ponto de partida para a estandardização, mesmo 
antes dos elementos da ossatura: “Entre os inúmeros ‘componentes’ do 
objeto edificado, a janela era talvez o único de um certo tamanho (excluindo 
as instalações) que pressagiava razoavelmente uma produção industrial no 
curto prazo. (...) Na formulação da solução, (...) a determinação do compri-

15. Ibidem, p. 150.

16. Le Corbusier, “La signification de la cité-jardin du Weissenhof”, op. cit., p. 10.

17. Le Corbusier, Almanach d’architecture moderne, op. cit., pp. 102–103.

Fig. 5 Le Corbusier, “Appel 
aux industriels” no Almana-
ch d’architecture moderne 
(1925).
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Fig. 6 “A planta livre, cuja for-
ma é determinada pelas ne-
cessidades do indivíduo, está 
subordinada ao elemento ja-
nela produzido industrialmen-
te.” (Bruno Reichlin, “La casa 
unifamiliare alla Weißenhof”, 
op. cit., p. 46)

mento normalizado do elemento básico janela oferece uma dissertação elo-
quente de análise estrutural e funcional. De fato, Alfred Roth relata: ‘2,5m é 
inicialmente uma medida de viga de betão armado muito conveniente; 2,5 m 
também é uma medida mínima muito agradável para um quarto. E as faixas 
individuais da janela, cada uma com 1,25m de comprimento, correspondem 
ao dobro do comprimento de um braço humano, de modo que uma faixa 
pode ser limpa completamente de ambos os lados.’ 18 (...) Por sua vez, a 
escolha do elemento-tipo com caixilho deslizante horizontalmente baseia-se 
numa análise detalhada que distinguiu e definiu diferentes funções, tais como 
a ocupação do espaço e a vulnerabilidade da janela, a vista, a iluminação 
e a ventilação. (...) Assim como a desenvolveu, a janela ‘élément mécani-
que-type de la maison’ portanto satisfazia o programa arquitetural de Le 
Corbusier em pelo menos dois aspectos fundamentais e intimamente relacio-
nados: 1. o método seguido na sua afinação deu a satisfação intelectual de 
ter elevado a disciplina arquitetural à posição do mais geral desenvolvimento 
técnico e científico moderno; 2. o elemento janela, na concepção teleológica 
de Le Corbusier, realizava pars pro toto e significava a industrialização final 
da construção.” 19

Na casa para uma família de Stuttgart, “[O elemento de janela deslizante] 
é estandardizado para 2,5m de comprimento e 1,1m de altura. O fator de-
cisivo é o comprimento: os pilares são dispostos em duas filas, a 2,5m de 
distância. A distância entre as duas filas é o comprimento de dois elementos 
de janela, ou seja, 5m.” 20 Na casa Guiette, anterior à exposição do Weisse-
nhofsiedlung, as restrições do terreno e os desejos do cliente suplantam 
as necessidades de demonstração didática (a “encenação de signos” para 
usar os termos de Reichlin): Le Corbusier ainda compõe com o primeiro 
módulo — de batentes — do “Appel aux Industriels”, num quadrado de 5m 
medido do eixo de cada pilar. Mas a prevalência do elemento de janela 
não termina aqui. Em ambas as casas, as paredes internas curvam-se sin-
gularmente; é para sempre ir ter com a fachada através dos caixilhos fixos, 
o que leva Bruno Reichlin a dizer que mesmo a “planta livre”, suposta-
mente ditada só pelas particularidades do cliente, fica aqui subordinada à 
janela estandardizada . Por fim, as diferentes aberturas mostram a relação 
sutil que Le Corbusier quer estabelecer entre a expressão da ossatura e 
a plasticidade dos seus edifícios: “Auguste Perret, que sabe construir, pe-
diu que mostrássemos as estruturas. Foi a saúde reintroduzida. O “mas” é 
que um corpo não tem apenas ossos, e um esqueleto deixa-nos triste. (...) 
A arquitetura, no fundo, é uma euritmia, o esqueleto e todo o tecnicismo 
são naturalmente aceites. Um osso a aparecer nos pulsos ou tornozelos é 

18. Bruno Reichlin cita Alfred Roth (ed.), Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jean-
neret, Stuttgart: Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co, 1927.

19. Bruno Reichlin, “La casa unifamiliare alla Weißenhof”, op. cit., pp. 41–43.

20. Alfred Roth citado por Bruno Reichlin, “Une analyse de la structure: la maison familiale 
de Le Corbusier et Pierre Jeanneret au Weissenhof”, op. cit., p. 66.
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um deleite para a mente.” 21 Consequentemente e apesar do revestimento 
uniforme dos edifícios, as fachadas e os alçados tomados em conjunto 
permitem revelar “por transparência” 22 o desenho da ossatura — preenchi-
da se for necessário — bem como a disposição dos espaços de alturas 
simples e duplas dentro da “caixa”.

Bruno Reichlin conclui o seu trabalho analítico observando que, numa das 
fachadas da casa unifamiliar, “o módulo de janela (...) é deslocado em rela-
ção ao alinhamento da estrutura de suporte. (...) É o alçado que ladeia a es-
cada, a qual deve soltar-se da ossatura portante para não entrar em conflito 
com os pavimentos. Na casa unifamiliar, nada se parece mais com a imagem 
de uma parede portante do que este alçado oeste, fechado e maciço desde 
o solo até o topo do edifício — pelo menos isto é o efeito geral. Só que, no 
canto noroeste do rés-do-chão, esta parede flecte e descreve a abside se-
micircular da despensa, deixando à vista o último piloti do alinhamento entre 
a casa e a escada. De modo que — isto é essencial — no canto noroeste 
a escada é perceptualmente externa à ossatura de betão armado e mesmo 
suspensa por ela. Mais precisamente, o corpo da escada é suportado pelos 
pisos (...).” 23

Assim, Alfred Roth não deixará de apontar, ao falar da casa Citrohan no 
Weissenhof, que “a parede posterior da casa (...) não tem nenhuma função 
de carga e está vagamente (...) ligada ao sistema de construção.” 24 Esta 
parede — como a parede de meação da casa Guiette — adquire, por-
tanto, um estatuto ambíguo: é difícil qualificá-la como uma fachada livre, 
da mesma forma que a da villa Stein-de-Monzie em Garches, para citar 
apenas o exemplo por excelência. Além disso, desaparece quando se 
pensa em reagrupar as casas Citrohan duas por duas — conservando 
assim a possibilidade de perfurar a parede oposta sobre a qual se apoiam 
os espaços de estar. Com as escadas, a parede passaria então a assumir 
o papel de ligação entre duas habitações, como nas casas Dom-ino de 
1914. Mas como explicar que na Œuvre complète Citrohan seja sistema-
ticamente representado como um objeto isolado, colocado no meio da 
paisagem, ao contrário dos grupos de casas Dom-ino? Embora a nova 
concepção urbanística de Le Corbusier possa fornecer o início de uma 
resposta, no entanto falha em dissipar o enigma representado por esta 
parede cega que claramente deseja preservar.

Há muito tempo, no seu artigo sobre o convento de Sainte-Marie de la 
Tourette, Colin Rowe chamou a atenção para o fato de que “o significado 

21. Le Corbusier, “Ce salon d’automne” in L’Esprit Nouveau, Paris: Éditions de L’Esprit Nou-
veau, 1925: 28, p. 2333–2334.

22. Bruno Reichlin, “La casa unifamiliare alla Weißenhof”, op. cit., p. 46.

23. Ibidem, p. 46 & 49.

24. Alfred Roth (ed.), Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, citado por 
Bruno Reichlin, “Une analyse de la structure: la maison familiale de Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret au Weissenhof”, op. cit., p. 67.

Fig. 7 “A parede se curva 
para formar a abside da des-
pensa do piso térreo. Este 
dispositivo formal mostra que 
o vão da escada é externo à 
estrutura de suporte e que 
esta última é, pelo menos em 
princípio, pendurada à ossa-
tura.” (Bruno Reichlin, “La casa 
unifamiliare alla Weißenhof”, 
op. cit., p. 48)
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desmesurado que o plano vertical sempre teve para Le Corbusier foi um tan-
to obscurecido pela sua própria polêmica.” 25 Lançando alguma luz, Peter Ei-
senman nos conta como o seu ex-tutor, “em algumas notas não publicadas, 
proferidas numa conferência sob o título ‘The Wall’, descreve o plano livre 
postulado na casa Dom-ino como sendo ‘um dos dados básicos da arqui-
tetura moderna, (...) uma abstração memorável (...) que parece estabelecer 
a ideia de que o espaço é construído em camadas horizontais (...) e parece 
invalidar a ideia de paredes.’ Na mesma conferência Rowe disse, se Dom-ino 
era um ‘floor style’, Citrohan era um ‘wall style’ — o principal dado sendo a 
superfície vertical.” 26 

25. Colin Rowe, “La Tourette”, op. cit., p. 196.

26. Peter Eisenman, “Real and English: The Destruction of the Box. I.” in Oppositions, Oc-
tober 1974: 4, p. 8.

Fig. 8 Diagramas explicativos 
que acompanham a apre-
sentação da casa para uma 
família de Stuttgart em L’ar-
chitecture vivante, printemps 
& été 1928.
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Na verdade, Colin Rowe deseja resolver várias questões de uma vez. No-
meadamente, fica impressionado com a “fachada provocadora” da villa 
Schwob (La-Chaux-de-Fonds, 1916), obra seminal em que “a justaposição 
de frente e de trás que o edifício exibe estabelece pelo menos um dado bási-
co para a interpretação de uma quantidade de realizações mais importantes 
de Le Corbusier.” 27 São citados, de forma não exaustiva, a fachada de 
entrada da villa Stein-de-Monzie, a parede norte da Igreja de La Tourette 
e o Palácio dos proprietários téxteis (Ahmedabad, 1951). Em cada uma 
destas obras, a “fachada provocadora” parece encontrar a sua justificação 
no seio de problemáticas diferentes, mas sugere um parentesco comum, 
um axioma corbuseano mais geral.

O início de uma resposta começa a despontar se concordarmos em seguir 
o crítico britânico na sua leitura seletiva de Vers une architecture. “A paixão 
de Le Corbusier pelas paredes” 28 certamente se torna perturbadora: “Dis-
pomos de paredes retas. (...) As paredes brilham de luz, seja na penumbra 
ou na sombra. (...) Tenha o respeito pelas paredes. (...) A luz é intensa se for 
entre paredes que a refletem. Os antigos faziam paredes, paredes que se 
estendem e se ligam para ainda ampliar a parede. Não há outros elementos 
arquiteturais do interior: a luz e as paredes que a refletem num grande lençol 
e o chão que é uma parede horizontal.” 29 

Rowe detém-se com prazer nestas últimas palavras: “‘O chão, que é uma 
parede horizontal.’ Por mais descartável que seja esta observação, é, possi-

27. Ibidem, pp. 25–26.

28. Colin Rowe, “La Tourette”, op. cit., p. 195.

29. Le Corbusier, Vers une architecture, op. cit. pp. 149–150.

Fig. 9 C h a r l e s - É d o u a r d 
Jeanneret, villa Schwob (La-
-Chaux-de-Fonds, 1916).
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velmente, a mais gratificante oferecida por Le Corbusier. Pois, se as paredes 
se transformam em chãos, os cortes se tornam plantas: e, se o edifício se 
torna um dado a ser jogado na mesa, então tudo o resto vem daí. Lançamos 
o dado: e, à medida que a fachada se torna alçado, enquanto Dom-ino se 
torna Citrohan, uma torção contínua de significados na apresentação ocorre 
forçosamente. É por isso que a superfície vertical de Garches, que não é 
uma sequência lógica da casa Dom-ino nem uma contradição categórica 
dos seus preceitos estruturais, se torna um documento visual de estatuto 
equivalente à pretensa — e mais ‘abstrata’ — prioridade dos planos horizon-
tais e das delimitações espaciais do interior. A fachada de Garches é apenas 
o indício mais misterioso da sua planta. (...) No entanto, ‘O chão que é uma 
parede horizontal’ exige uma interpretação posterior. Por mais obiter dictum 
que possa ser, esta observação é inteiramente inconcebível vinda de Frank 
Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Gropius. Todos eles respeitavam as leis da 
gravidade que Le Corbusier aqui parece desprezar casualmente (evidente-
mente preferia as leis da dialética); mas, se a ideia de um edifício como uma 
entidade girando em torno de eixos horizontais (e verticais) deve, de alguma 

Fig. 10 “As pedras estão iner-
tes, dormentes nas pedreiras, 
e as absides de São-Pedro 
criam um drama.” (Le Corbu-
sier, Vers une architecture, op. 
cit., p. 132)
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forma, ser considerada seriamente — como menos que uma piada — sere-
mos então obrigados a inventar um termo. E o único termo disponível parece 
ser: contrapposto arquitetural.” 30 

O fenômeno de contrapposto arquitetural é descrito como resultante de 
uma “condição de confrontação permanente. A figura está simultaneamente 
estática e em movimento. Existe a superfície que nos surge primeiro, o plano 
frontal da imagem, e, depois, existe o território tortuoso e sinuoso que fica 
por trás.” 31 Esta noção pode-se ilustrar pela fachada e pela planta da villa 
Schwob ou, de forma mais “titânica” 32, pelas absides de São-Pedro, que 
sempre subjugaram Le Corbusier. 33 Colin Rowe continua: “À medida que 
o seu edifício torce (...), Le Corbusier pode manipular os seus eixos verticais 
para que não só apresentem as evidentes fachadas mas exibam também 
(com a mesma ênfase) aqueles elevações pouco interessantes que, supos-
tamente, são alçados. E, portanto, publicado em grande, há aquela parede 
lateral vazia de Pessac. A imagem, cortada de modo que se pareça com 
alguma afirmação importante sobre planeidade de Juan Gris ou Fernand Lé-
ger, é o alçado lateral de uma casa Citrohan; mas no modo como é exibida, 
apresenta-se como uma peça retórica de intensidade igual ao frontispício 

‘representativo’ em Garches.” 34

Na casa Guiette, é também o alçado que aparece pela primeira vez para 
quem vem da cidade de Antuérpia; um “pano de pedra” cuja função é 
ocultar, até ao último momento, as duas “grandes aberturas” da caixa de 
habitar. Se não manifesta o mesmo “nada” que em Pessac, não se pode 

30. Colin Rowe, “The provocative façade: frontality and contrapposto”, op. cit., p. 27.

31. Ibidem.

32. Ibidem.

33. Ver Le Corbusier-Saugnier, “Architecture: I. La leçon de Rome”, op. cit., s.p.

34. Colin Rowe, “The provocative façade: frontality and contrapposto”, op. cit., p. 27.

Fig. 11 “A promoção do lado 
à eminência da frente”, Pes-
sac, 1925; Antuérpia, 1927.
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negar que aqui a composição foi reduzida a um mínimo absoluto, não 
excedendo em nenhum caso o estritamente necessário para restabelecer 
um “equilíbrio de nada” perturbado pelas aberturas exigidas pelo progra-
ma. Consequentemente, os “tracés régulateurs” que a regem têm o cui-
dado de não conferir ao alçado da casa da Guiette o mesmo carácter 
de “representação” — de “indício misterioso da sua planta” — que tem a 
fachada de entrada da villa Stein-de-Monzie: o coup de dé consiste efecti-
vamente numa rotação em torno do eixo vertical, uma “promoção do lado 
à eminência da frente”. 35

No entanto, o efeito é o mesmo: a “fachada provocadora”, igualmente pa-
tente no convento de La Tourette e mesmo na villa Savoye 36, é um dispo-
sitivo que, segundo Colin Rowe, sinaliza um “conteúdo sadomasoquista 
na arquitetura de Le Corbusier” 37, para usar a sua metáfora singular: “Em 
ambos os casos, percebe-se o quão abafada, e quase triste, é a apresenta-
ção inicial. Os outros três lados de ambos os edifícios são desenvolvidos em 
profundidade; exibem uma atenção conspícua ao claro-escuro; mas, tanto 
em Poissy quanto em La Tourette, se a primeira mensagem que os edifícios 
anunciam não for ativamente hostil, pelo menos é uma afronta. Não há nada 
sedutor; não há nada insinuante; e, nesta paralisia do poder de agradar, evi-
dentemente está escondida a presença daquele painel em branco em La-

-Chaux-de-Fonds.” 38 Sujeito à opacidade da parede norte da igreja de La 
Tourette, Rowe deduz: “A parede é exclusiva. O visitante pode entrar, mas 
não nos seus próprios termos. A parede é o somatório de um programa insti-
tucional. Mas o visitante está de tal maneira colocado que não tem meios de 
encontrar qualquer coerência na sua própria experiência. Está sujeito a soli-
citações contraditórias; a sua consciência está dividida; e, sendo privado de 
suporte arquitetural que lhe é simultaneamente oferecido, a fim de sair desta 
situação, está ansioso, na verdade obrigado — sem escolha — a entrar no 
edifício.” 39

Sempre seguindo Colin Rowe, o papel do bloco da igreja dentro da sin-
fonia do convento de La Tourette não termina aqui. Entre outras coisas 
(ou seja, para o que nos interessa aqui), encena um segundo coup de dé, 
desta vez em torno de um eixo horizontal. De fato, opondo aos aposentos 

“afiliados à villa Savoye [ou seja, a Dom-ino], onde há como um movimento de 

35. Ibidem.

36. “O aparecimento da casa provoca uma sensação de dureza, os pilares fundem-se à pare-
de do primeiro piso. É necessário contorná-la, nas restantes três faces a estrutura independente 
limita uma galeria coberta. Uma curva de raio calculado torna exteriores outros dois pilares; 
indica o acesso à garagem. Algumas vigas aparentes afastam qualquer doçura.” (Álvaro Siza, 

“A Villa Savoye revisitada” in Carlos Campos Morais (ed.), Álvaro Siza — 01 Textos, Porto: 
Civilização Editora, 2009, p. 41)

37. Ibidem.

38. Ibidem.

39. Colin Rowe, “La Tourette”, op. cit., p. 188.
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saca-rolhas (a subida pedonal das rampas)” 40, a sua essência de “espaço 
de túnel comprimido entre planos verticais que, derivando da casa Citrohan, 
têm persistido na sua obra ao lado daqueles volumes sanduíche mais pu-
blicitados onde a pressão dos planos horizontais é mais aguda” 41, mostra 
precisamente como “embora a planta possa ser ‘a determinação do todo, 
(...) uma abstração austera, uma algebrização árida ao olhar’, a causa gene-
rativa prevalente nos edifícios de Le Corbusier pode ser tanto uma questão 
de planos verticais como de planos horizontais.” 42

Quando estudamos a cronologia do projeto da casa Guiette 43, somos for-
çados a reconhecer que as plantas nunca são realmente o suporte de 
novas invenções ou de ideias fundamentalmente originais, por mais mo-
destas que sejam. As diferentes fases de desenvolvimento mostram antes 
os ajustes do tipo Citrohan — já bem definido — aos desejos às vezes 
hesitantes que René Guiette submete ao escritório de Le Corbusier e Pier-
re Jeanneret ao longo da sua correspondência. Claro, deve-se apreciar as 
sensações espaciais que emanam da elegância dos volumes dispostos ao 
redor da casa de banho do primeiro piso. Ou a beleza do jogo de claro-es-
curo produzido pela parede curva do corredor que conduz ao estúdio e o 
seu cubo de pura luz, cujo contraponto cilíndrico convenientemente con-
tém a câmara escura de René Guiette. Também podemos simplesmente 
sublinhar a naturalidade com que todos estes eventos parecem coexistir 
dentro de um único prisma de proporções límpidas. Então, a casa Guiette 
seria apenas “uma jóia de arquitetura purista” 44, “um experimento de perfei-
ção abstrata” 45 que consiste em ajustar as opções do próprio tipo da “ca-
sa-automóvel” ao terreno e ao programa do seu futuro proprietário? Isto 
seria esquecer aquilo a que não se pode escapar quando estamos dentro 
da casa: “Uma faixa de vidro alta e estreita na fachada sobre a rua e sobre o 
jardim sugere a longa escadaria que determina completamente a experiência 
espacial interna. É mais do que uma transição e uma ligação entre diferentes 
pisos, entre diferentes espaços. Pois a casa não é composta por uma série 
de espaços adicionados. É um espaço de frente para trás, de cima para 
baixo, e para além dos limites da casa. E este espaço único reconhece-se 
em primeiro lugar no volume das escadas, que o próprio Le Corbusier, não 
sem humor, comparou com a escada de Jacob que Charlie Chaplin sobe em 

‘The Kid’. Esta escada, portanto, experimenta-se em qualquer lugar da casa, 
positiva na entrada, negativa na sala.” 46 

40. Colin Rowe, “The provocative façade: frontality and contrapposto”, op. cit., p. 27.

41. Colin Rowe, “La Tourette”, op. cit., p. 197.

42. Ibidem, p. 196.

43. Ver Ana Paula de Oliveira Lepori, “A materialidade da luz — A imaterialidade do sólido: 
Casa Guiette”, op. cit., pp. 42–55.

44. Manfredo Tafuri & Francesco Dal Co, Modern Architecture/1, Milan: Electa Editrice, 1976, 
p. 122.

45. Ibidem.

46. Geert Bekaert, “Le Corbusier, Huis Guiette” in O.K.V., 1970: 26, s.p.
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De facto, a comparação entre a planta dos pisos e o corte da escada da 
casa Guiette espanta pelo seu efeito de contraste: duas lógicas distintas 
parecem opor-se francamente. Com as plantas tão estreitamente encer-
rados por pilares que proíbem qualquer extensão horizontal e obrigam a 
adotar uma estratégia de divisão do espaço bem como artifícios enge-
nhosos provenientes do “casamento de objetos pelo mesmo contorno co-
mum” 47, o corte da escada responde com o regozijo de uma liberdade de 
extensão ao longo do plano vertical, dando origem a uma composição si-
métrica central. Embora este corte também esteja contido numa caixa que 
deve permanecer como um prisma puro, isto não o impede desenvolver 
ao longo de sequências volumétricas verticais comparáveis às sequên-
cias horizontais da planta do rés-do-chão sobre-elevado da villa Stein-

-de-Monzie. Parece, portanto, que também aqui uma rotação conceitual 
em torno do eixo horizontal possibilitou a criação de um espaço livre de 
restrições composicionais impostas desde o início: por meio de um novo 
coup de dé, o autor privado da planta livre reconquistou o corte livre.

O termo “corte livre” pertence de direito a Colin Rowe. Comparando, no 
seu famoso artigo “The Matematics of the Ideal Villa”, a villa Stein-de-Mon-
zie com a Malcontenta de Palladio, escreve: “(...) O arco, a abóbada e a 
pirâmide estão dentro das prerrogativas da construção de paredes sólidas. 
Estão dentro das liberdades da planta tradicional, a “planta paralisada”; e 
a introdução de formas arqueadas e de telhados inclinados é uma liberdade 
que em Garches Le Corbusier não se pode permitir. Pois na construção de 
ossatura, não são, como na construção baseada em paredes portantes, os 
planos verticais que predominam. Em vez disso, são os planos horizontais 
das lajes [cf. Dom-ino]; e, portanto, a qualidade de paralisia que Le Corbusier 

47. Amédée Ozenfant & Charles-Édouard Jeanneret, “Idées personnelles” in L’Esprit Nou-
veau, Paris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1924: 27, s.p. Ver também Bruno Reichlin, “Jean-
neret-Le Corbusier, painter-architect” in Eve Blau & Nancy Troy (ed.), Architecture and Cubism, 
Cambridge: The MIT Press, 2002, pp. 195–218..

Fig. 12 Le Corbusier e Pierre 
Jeanneret, casa Guiette (An-
tuérpia, 1926–1927), planta 
do primeiro piso e corte pelas 
escadas; villa Stein-de-Monzie 
(Garches, 1926–1928), planta 
do rés-do-chão sobre-eleva-
do.
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percebeu na planta da estrutura parietal é, numa certa medida, transferida 
no edifício de ossatura para o corte. A perfuração de pisos, dando um certo 
movimento vertical do espaço, é possível; mas a qualidade escultural do 
edifício como tal desapareceu e não pode haver nada da firme transmutação 
seccional e da modelagem de volume de Palladio. Em vez disso, seguindo 
os planos predominantes dos pisos, no edifício de ossatura a extensão e a 
elaboração devem ocorrer horizontalmente. Em outras palavras, a planta livre 
é trocada pelo corte livre; mas as limitações do novo sistema são tão coer-
civas quanto as do antigo; (...) como se a estrutura de parede maciça girou 
em torno de um eixo horizontal, com as antigas complexidades de corte e as 
sutilezas de alçado agora transferidas para a planta (...)”. 48

Assim, as escadas na falha de luz teriam merecido o estatuto de escada 
de Jacob pela encenação do espetáculo do corte livre reencontrado, à 
semelhança do “quarto” no topo do apartamento de M. Charles de Bes-
teigui (Paris, 1929). 49 No entanto, agora operando dentro de um prisma 
puro, Le Corbusier não pode mais recorrer a um processo de composição 

“aditiva” 50, como Palladio na Malcontenta. Quais são então as modalidades 
da composição vertical recém-conquistada? 

48. Colin Rowe, “The Mathematics of the Ideal Villa” in The Mathematics of the Ideal Villa and 
Other Essays, op. cit., pp. 11–12.

49. “Se ‘a revolução arquitetural (...) é realizada, (...) agora é possível reapropriar-se a possibi-
lidade de projetar um quarto, sem ser acusado de retrocesso ou de passadismo, esta reapro-
priação ocorrendo naturalmente numa lógica sintática diferente da composição ‘tradicional’.” 
(Jacques Lucan, Composition, non-composition, op. cit., p. 421)

50. “Na Malcontenta, [o telhado] forma uma superestrutura piramidal que amplia o volume da 
casa; enquanto em Garches é constituído por uma superfície plana, servindo como piso de um 
recinto, cortado do — e portanto diminuindo o — volume da casa. Assim, num edifício a lógica 
da cobertura pode ser descrita como aditiva e no outro como substrativa.” (Colin Rowe, “The 
Mathematics of the Ideal Villa”, op. cit., p. 7)
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DE TUIN 
De ommuurde tuin, die vandaag uitgegroeid is tot een klein stadsbos, geeft de woning een ingetogen 
kader in een chaotische omgeving. De bakstenen zuidelijke en westelijke tuinmuren zijn een mooie 
beëindiging van het gehele bouwblok. De muren geven het huis een plek en het geheel van de kavel 
een iconische uitdrukking. 
De tuin is in de loop der jaren als stadsbos onveranderd gebleven, maar de individuele planten en 
bomen zijn veranderd. Zo is de, door Guiette strategisch in de as van het vertikaal raam aangeplante 
populier omdat hij een populier wou in de populierenlaan, tijdens de eerste restauratiewerken 
verdwenen.  
 

            Foto’s van de tuin voor de 
restauratie van 1987 (Foto’s Sint-Lukasarchief, nu CIVA) 
 

                     
Foto’s van de tuin op 19 november 2018 
     
NAGELVASTE ELEMENTEN 
 Alle vaste meubilair (met uitzondering van de keuken) werd bewaard. Van het losse meubilair werd 
zoveel mogelijk terug aangekocht (secretaire, bijzettafel) of gereproduceerd (buffetkast, tafel). Er 
werd uitgegaan van de lijst van nagelvaste elementen die Georges Baines opmaakte voor zijn 
restauratiedossier. De lijst werd uitgebreid na bezoek ter plaatse. Dit brengt ons tot volgende lijst: 
(bijlage 6) 
1. ligbad – badkamer (17) 
2. bidet – badkamer (17) 
3. wastafel vierkant – badkamer (17) 
4. wastafel rond – badkamer (17) 
5. kraan wastafeltje bij toilet – gelijkvloers (13) 
6. wastafeltje  bij toilet – gelijkvloers (13) 
7. hoek trap – gelijkvloers (9) 
8. radiator – atelier (25) 

Fig. 13 “(...) Com a extensão 
horizontal [vertical] já verifica-
da, Le Corbusier é obrigado a 
empregar um recurso oposto. 
Isto é, ao extrair grandes vo-
lumes do bloco como terraço 
e terraço-jardim na cobertura, 
introduz um impulso de ener-
gia contrária (...)” (Colin Rowe, 
“The Mathematics of the Ideal 
Villa”, op. cit., p. 12)
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É possível descobri-las se aceitarmos o esforço mental do coup de dé. 
Tentemos substituir as palavras “Garches” 51, “piso”, “planta” e “horizontal” 
da descrição perspicaz de Colin Rowe pelas palavras “casa Guiette”, “pa-
rede”, “corte” e “vertical”. O resultado é surpreendente: “Pois em Garches 
[na casa Guiette] a equidistância necessária entre piso [parede] e teto [pilares] 
atribui uma importância igual a todas as partes do volume intermediário; e as-
sim encontrar um foco absoluto torna-se um procedimento arbitrário, senão 
impossível. Este é o dilema proposto pelo sistema; e Le Corbusier responde 
a isso. Aceita o princípio da extensão horizontal [vertical]; assim, em Garches 
[na casa Guiette] o foco central é consistentemente despedaçado, a concen-
tração em qualquer ponto é desintegrada e os fragmentos desmembrados 
do centro tornam-se uma dispersão periférica de incidentes, uma instalação 
serial de interesses em torno das extremidades da planta [do corte]. Mas é 
agora que este sistema de extensão horizontal [vertical], que é conceptual-
mente lógico, esbarra na fronteira rígida do bloco que, quase certamente, é 
considerada como perceptualmente necessária; e, consequentemente, com 
a extensão horizontal [vertical] já verificada, Le Corbusier é obrigado a em-
pregar um recurso oposto. Isto é, ao extrair grandes volumes do bloco como 
terraço e terraço-jardim na cobertura, introduz um impulso de energia con-
trária; e ao opor um momento explosivo a um implosivo, ao introduzir gestos 
inversivos como expansivos, novamente faz uso simultâneo de estratégias 
conflituantes.” 52

Chegado a este ponto, devemos explicar porque temos limitado a nossa 
comparação do corte da casa Guiette à planta do rés-do-chão sobre-ele-
vado da Villa Stein-de-Monzie. Este piso em particular conserva, apesar 
da dissolução do seu centro físico em fragmentos lançados nas extremi-
dades (na Malcontenta este centro permaneceu bem contido no espaço 

51. O projeto da villa Stein-de-Monzie é contemporâneo ao projeto da casa Guiette. Ambos 
começaram em 1926, como indicado no primeiro volume da Œuvre complète.

52. Ibidem, p. 12.

Fig. 14 Le Corbusier e Pierre 
Jeanneret, villa Stein-de-Mon-
zie (Garches, 1926–1928), 
planta do piso dos quartos.

Fig. 15 C h a r l e s - É d o u a r d 
Jeanneret, Nature morte aux 
nombreux objets, óleo sobre 
tela, 1923.
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cruciforme), um centro virtual: é precisamente a condição da sua com-
posição simétrica central (em Z para usar a imagem de Rowe). O mesmo 
vale para o corte da casa Guiette. Ainda em Garches, a planta do piso dos 
quartos, por exemplo, segue uma lógica completamente diferente, jus-
tamente para demonstrar o próprio princípio da planta livre: “A periferia 
ondulante dos tabiques no segundo piso sugere ligações difíceis entre quar-
tos, boudoirs, casas de banho, sanitários, armários e assim por diante. Não 
há centro na planta condensada da villa Stein-de-Monzie. Em vez disso, há 
uma multiplicidade de eventos que saturam a totalidade do volume-moldura 
do ‘prisma puro’. A planta arquitetural evoca claramente o volume que serve 
de fundo como de moldura para a composição condensada de objetos em 
‘Nature morte aux nombreux objets’ (...).” 53 Este princípio de composição 
pictural marcou um ponto de inflexão em relação às composições (poli-)
centralizadas do início dos anos 1920. No entanto, o corte da casa Guiette, 
pela sua simetria central, ainda está ligada a estas ultimas. 54

No plano euclidiano, as simetrias centrais são as rotações de meia-volta. 
Seria portanto completamente irrelevante ver no corte da casa de Guiette 
a sugestão de um terceiro e último eixo de rotação — de um último coup 
de dé? De qualquer forma, é difícil não ceder ao jogo das analogias e 
deixar de ver na diagonal da escada a imagem sugestiva de uma hélice 
de avião. O seu eixo — um cilindro branco — parece ter sido endireitado, 
como numa pintura purista. Por agora, as suas lâminas indicam o início 
e o fim da arquitetura da casa, a sua entrada e a sua saída, a sua base e 
o seu topo. Mas, estranhamente, a hélice também parece estar prestes 
a oscilar, revertendo assim a sua posição. Numa última provocação, as 
fachadas norte e sul exibem uma antissimetria quase perfeita, como se 
para nos forçar à ação. Há muito que a curiosidade do jogador deu lugar 
à necessidade descontrolada de verificar a intriga alternativa, o resultado 
de uma inocente giração de 180 graus. Imaginamos o cubo do ateliê junto 
ao jardim, no mesmo nível; o triângulo da biblioteca dispondo bancadas 
insuspeitadas para o espetáculo da cidade, o terraço-jardim passar da 
luz zenital à penumbra de um abrigo sob pilotis, ou o vestíbulo, verdadei-
ro “canon à lumière”, iluminar o coração da casa. Mas o sonho, fugaz, já 
passou. Voltados à realidade, no meio da brecha banhada de luz, ficamos 
perplexos.

Será que vislumbramos o subconsciente espacial da casa?

53. Bruno Reichlin, “Jeanneret-Le Corbusier, painter-architect”, op. cit., p. 208.

54. Enquanto os projetos da casa Guiette e da villa Stein-de-Monzie começaram no mes-
mo ano, a villa em Garches se desenvolveu durante mais tempo: a casa Guiette foi entregue 
em abril de 1927 e a villa Stein-de-Monzie apenas em 1928.
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Em 1935, Le Corbusier abre o segundo volume da sua Œuvre complète 
com a apresentação da tão esperada villa Savoye — que ficou famosa 
pelas conferências de 1929 antes mesmo da sua construção em 1931. 
Numerosas fotografias ilustram metodicamente esta “enciclopédia de 
standarts desenvolvidos durante os anos 1920” 1, seguindo um princípio 
enunciado no texto que acompanha a apresentação: “A arquitetura árabe 
nos dá um ensino precioso. É apreciada caminhando, a pé; é andando, mo-
vendo-se, que vemos o desenvolvimento das ordenações da arquitetura. (...) 
Nesta casa, trata-se de uma verdadeira promenade architecturale, ofere-
cendo aspectos constantemente variados, inesperados, por vezes surpreen-
dentes. É interessante obter tanta diversidade quando se aceita, por exemplo, 
de um ponto de vista construtivo, um diagrama de pilares e vigas de absoluto 
rigor.” 2 Que significado dar a este retorno ao pitoresco? Aliás, consiste 
realmente num retorno? É certo que Le Corbusier havia abandonado as 
teorias urbanas de Camillo Sitte 3, mas ao mesmo tempo era totalmente 
incapaz de desistir do seu fascínio pelos “efeitos de oclusão e revelação 
realizados pelas paredes das ruas à borda das casas ou mesquitas turcas” 4 
ou “a rota processional fora do eixo em direção ao Pártenon — diametral-
mente oposta às noções neoclássicas de eixo e simetria” 5. 

Assim, parece que também a Casbah de Argel oferece uma definição do 
pitoresco diferente daquela que nos mostram as “agulhas farpadas das 
catedrais” 6 da cidade medieval: “(...) Florestas de pinheiros em luz pálida e 
nevoeiro frio. O nosso corpo reclama sol. (...) Assim como o palato prova a 
diversidade de um cardápio bem feito, os nossos olhos estão prontos para 
prazeres ordonados. (...) Não massaje o olho sempre na mesma direção, ele 
cansa-se; mas traga para a arquitectura aquela diversidade de espetácu-
lo que torna a caminhada tão incansável quanto sem sonolência. Atrás do 
olho está esta coisa ágil e generosa, fecunda, imaginativa, lógica e nobre, a 
mente. (...) Máquina de prestígio que você aciona; conhecimento e criação. 
Sinfonias. Ser acariciado pelas formas, depois saber como foram geradas, 
segundo que relação montadas, como respondem a uma intenção que se 

1. Tim Benton, Les Cinq Points; naissance difficile d’un style, intervenção no âmbito do co-
lóquio “Patientes recherches: redécouvertes de Le Corbusier” organizado no Collège de 
France em 13 de junho de 2019. (https://www.college-de-france.fr/site/jean-louis-cohen/sym-
posium-2019-06-13-11h15.htm, consultado em 2/11/20)

2. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1929–1934, Zurich: 
Girsberger, 1935, p. 24.

3. Ver capítulo 2.

4. Tim Benton, “Le Corbusier and  the promenade architecturale” in Arquitectura — Revista 
del Colegio oficial de Arquitectos de Madrid, 1987: 265–265, p. 38.

5. Ibidem.

6. Le Corbusier, “Classement et choix (examen)”, op. cit., s.p.

Capítulo 5

Fig. 1 Le Corbusier, Estudo 
em perspectiva para o ante-
projeto da casa Guiette de 
Março de 1926.
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torna evidente, como se classificam na coleção de imagens de eleição que 
nós próprios constituímos. Medir, comparar na sua mente, até: participar das 
delícias do autor tal como dos seus tormentos...” 7

Agora familiarizados com os princípios fundadores do pensamento de Le 
Corbusier, sabemos que ainda temos que encontrar a contrapartida ne-
cessariamente conceitual das razões perceptivas para a promenade archi-
tecturale. Bruno Reichlin parece tê-lo descoberto ao examinar as pinturas 
puristas de “Jeanneret-Le Corbusier, pintor-arquiteto”: “O espaço de uma 
pintura é virtual 8 e o ponto de vista exterior único. O antes e o depois das vá-
rias leituras possibilitadas por uma pintura purista correspondem a um tempo 
essencialmente mental. Em contraste, a compreensão da arquitetura requer 
uma multiplicidade de visões de pontos de vista categoricamente diferentes 
integrados uns com os outros durante o tempo real de um percurso. (...) É 
aqui que surge a ideia de promenade. O que é necessário é um ‘percurso’ 
que, no tempo real e no espaço de observação, selecione e estruture ‘sen-
sações físicas’ para que a mente do observador — o ‘lugar’ mental e fixo 
do observador — produza uma síntese de imagens ‘de eleição’ que permite 
uma compreensão exaustiva do objeto, uma recriação do ‘momento criati-
vo’.” 9 Reichlin oferece como prova das suas deduções o texto de apre-
sentação da casa La Roche na Œuvre complète, que introduziu o termo 
de “promenade architecturale” pela primeira vez: “A outra casa é destinada 
a um celibatário, dono de uma coleção de pinturas modernas e apaixonado 
pelas coisas da arte. Esta segunda casa será, portanto, um pouco como 
uma promenade architecturale. Entramos: o espetáculo arquitetural é ime-
diatamente visível; ao longo de um percurso as perspectivas desenvolvem-

-se com grande variedade; jogamos com a quantidade de luz iluminando as 
paredes ou criando sombras. As janelas abrem perspectivas para o exterior 
onde reencontramos a unidade arquitetural.” 10

Segundo Reichlin, estas últimas palavras são particularmente bem ilustra-
das pelo espaço em torno da grande acácia que impõe a sua presença 
na fachada sudeste da casa La Roche a partir do terreno vizinho: “Na 
versão final da villa, o mesmo vazio torna-se, segundo a poética De Stijl 11, um 
exemplo da decomposição do invólucro espacial em superfícies de parede. 
A promenade sugere este dispositivo duas vezes — uma no primeiro piso, 
com uma vista frontal da árvore, depois no nível da biblioteca com uma vista 
lateral — como se fosse necessário mostrá-la de dois pontos de vista com-

7. Ibidem.

8. Bruno Reichlin cita Amédée Ozenfant & Charles-Édouard Jeanneret, “Intégrer” in Créa-
tion, novembre 1921: 2, s.p.

9. Bruno Reichlin, “Jeanneret-Le Corbusier, painter-architect”, op. cit., p. 205.

10. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op.
cit., p. 60.

11. Ver Bruno Reichlin, “Le Corbusier vs De Stijl” in Yve-Alain Bois & Bruno Reichlin (ed.) De 
Stijl et l’architecture en France, Bruxelles: Pierre Mardaga, 1985, pp. 91–108.
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pletamente diferentes mas complementares. Olhando por uma das janelas 
do piso da biblioteca, vemos o exterior da janela dupla em frente. É como 
se este dispositivo tentasse mostrar as ‘características constantes e invariá-
veis’ 12 do objeto arquitetural — em perfeito acordo com o programa pictórico 
purista. Na pintura purista, a representação simultânea e o arranjo de plan-
tas, alçados, cortes e perfis de garrafas, copos, pratos e violões sugerem 
uma necessidade cognitiva. ‘O nosso conceito de objeto’, afirmam Ozenfant 
e Le Corbusier, ‘é feito do conhecimento total deste objeto, conhecimento 
adquirido através da experiência dos nossos sentidos, conhecimento táctil, 
conhecimento do seu material, conhecimento do seu volume, conhecimento 
do seu perfil, o conhecimento de todas as suas propriedades.’ 13 A doutrina 
purista denunciava a representação em perspectiva porque ‘dá dos objetos 
apenas um aspecto acidental.’ 14 De qualquer forma, as duas vistas da acácia, 
frontal e de perfil, juntas, constituem um dispositivo arquitetural antiperspec-
tivo escondido.” 15

A Casa La Roche introduz uma segunda questão importante, diretamente 
ligada à promenade architecturale: “Por dentro, os primeiros ensaios de 
policromia, baseados nas reações específicas das cores, permitem a ‘camu-
flagem arquitetural’, ou seja a afirmação de certos volumes ou, pelo contrá-
rio, o seu apagamento. O interior da casa deve ser branco, mas para que 
este branco seja apreciável, deve haver uma policromia bem regulada: 
as paredes na penumbra serão azuis, as que estão na plena luz serão ver-
melhas; fazemos desaparecer parte do edifício pintando-a com uma cor de 
terra-de-umbra pura e natural e assim por diante.” 16 Jan de Heer interpreta 
e desenvolve este princípio em The Architectonic Colour — Polychromy in 
the Purist Architecture of Le Corbusier: “A presença física do arquiteto e a 
visibilidade direta da arquitetura foram os instrumentos mais importantes na 
determinação da cor. Ao contrário do edifício sobre a mesa de desenho, na 
planta e corte transversal, a construção edificada contém apenas os efeitos 
claro-escuro que são a consequência natural do traçado das formas e da sua 
iluminação. Na ‘promenade architecturale’, Le Corbusier visualizou e avaliou 
o ‘jogo das formas na luz’ de uma série de pontos de vista, um após o outro, 
e, por meio da cor, esta interação foi classificada, retificada, intensificada, 
atenuada ou foi-lhe dada uma marca associativa.” 17 De facto, como nos 
conta o arquiteto Georges Baines (1925–2013), que realizou a restauração 
da casa Guiette e reconstruiu a correspondência entre o seu primeiro pro-

12. Amédée Ozenfant & Charles-Édouard Jeanneret, “Le purisme” in L’Esprit Nouveau, Pa-
ris: Éditions de L’Esprit Nouveau, 1921: 4, s.p.

13. Ibidem.

14. Ibidem.

15. Bruno Reichlin, “Jeanneret-Le Corbusier, painter-architect”, op. cit., p. 204.

16. Willy Boesiger (ed.), Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910–1929, op.
cit., p. 60.

17. Jan de Heer, The Architectonic Colour — Polychromy in the Purist Architecture of Le Cor-
busier, Rotterdam: 010 Publishers, 2009, p. 120.
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prietário e o escritório de Le Corbusier e Pierre Jeanneret, “cada vez que 
Guiette indaga impacientemente sobre as cores com que a sua casa será 
pintada, recebe a mesma resposta: é um assunto demasiado importante 
para decidir levianamente. As cores só podem ser determinadas no local, 
após a conclusão da construção.” 18 Baines também publicou as perspec-
tivas interiores desenhadas por Guiette durante a visita de Le Corbusier 
à casa em 1927. Estas perspectivas são anotadas com as cores que o 
arquiteto lhe deve ter indicado, enquanto ambos reproduziam meticulosa-
mente a promenade architecturale da casa.

Esta caminhada começa naturalmente na entrada. Tendo-nos aproxima-
do da casa desde a cidade de Antuérpia, contornámos o alçado lateral 

— “hostil” — que nos foi inicialmente imposto e encontramo-nos agora no 
vão de uma porta de entrada de que apenas compreendemos que está 
localizada na extremidade esquerda de uma fachada que não tivemos a 
oportunidade de observar como um todo. A porta abriu-se para uma visão 
particular: a encenação das nossas boas-vindas pelo dono da casa. 

Este último está de pé no patamar intermediário de uma escada de ladri-
lhos em cerâmica preta. A sua largura de ombros, como se aumentada 
por um efeito de contraluz, parece ocupar toda a largura das escadas, 
obscurecendo qualquer evento que possa ocorrer por trás dele. À medida 
que desce para nos cumprimentar, guia o nosso olhar que logo percorre 
o espaço do vestíbulo: as paredes, ora “terra-de-siena queimada”, ora 
brancas, jogam com as curvas e contracurvas. Podemos adivinhar à direi-
ta — atrás de uma parede de meia altura — um pequeno lavatório quadra-
do de frente para um sanitário. Ao fundo, apenas uma porta permanece 
aberta. A sua moldura corta a imagem de um grande pano de vidro e atua 

18. Georges Baines, “De woning Guiette te Antwerpen”, op. cit., p. 70.
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como a objectiva de uma câmara: o jardim e a sua vegetação, visíveis por 
transparência, parecem muito pertos. Portanto, sem perceber, a suave luz 
verde atrai-nos inexoravelmente para a frente.

Apenas deixamos o corredor e o espaço expande-se de repente. Primeiro 
na sua largura e profundidade, revelando um grande volume que pode 
desenvolver-se até à grande janela avistada anteriormente: agora liber-
tada do domínio da porta-objectiva, parece finalmente ter encontrado o 
seu justo lugar. Estamos de facto em frente à sala de jantar e à sala de 
estar, que a posição de um fino pilar de betão adornado com um estranho 
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móvel escultural permite distinguir. Olhando mais de perto, reconhecemos 
uma dupla chaminé entre o eixo do pilar e uma imensa parede lisa, branca 
de luz, explorando toda a verticalidade de um estreito volume concedido 
pelo negativo das escadas.

Assim, a largura de um paralelepípedo policromado bate no branco ima-
culado de um prisma triangular erguido ao seu lado: duas experiências 
radicalmente diferentes são aqui imediatamente justapostas. Um debrum 
de tinta preta aplicado às orlas dos pilares e à parte inferior das vigas — 
como uma necessária risca de nada — pretende assegurar de alguma 
forma a passagem de um volume ao outro: a tensão criada pelo confronto 
abrupto é tal que parece ter quebrado uma faixa “azul cerúleo” que se 
poderia pensar que ajudaria a harmonizar a união forçada entre o vertical 
e o horizontal. Mas não é o caso: testemunho da espessura da laje do pri-
meiro piso, ou então uma simples pala do varão dos cortinados da grande 
janela, esta faixa desloca-se para baixo a fim de reduzir perceptivelmente 
a altura do volume da sala, acentuando a sensação de um desenvolvi-
mento horizontal do espaço. Este sentimento é ainda apoiado pela divisão 
dos caixilhos horizontais da grande janela. Por outro lado, as divisórias 
de vidro fosco iluminando o volume estreito sob a escada entoam o ritmo 
vertical das suas proporções.

A sala possui vista sobre o jardim, preso atrás da grande janela como 
atrás da vitrina de um aquário. Pois entre o interior da casa e este exterior 
cativo, tudo reforça uma impressão de hermetismo: nota-se dificilmente 
os puxadores das janelinhas da abertura, ou o puxador da porta cujo vidro 
fosco dissuade ainda mais o visitante de qualquer possibilidade de saída 
antecipada.
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Rendidos à evidência, aceitamos dar meia volta, apreciando de passagem 
os alçados interiores da sala de estar e da sala de jantar. Agora enfrenta-
mos uma parede “terra-de-umbra queimada” com duas portas. A porta de 
esquerda leva à cozinha: é um beco sem saída. No entanto, a copa loca-
lizada entre a cozinha e a sala de jantar oferece uma passagem à direita: 
estamos de volta ao vestíbulo.
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Une des prouesses de ce projet : un escalier monumental qui semble pourtant prendre peu de place. ©
CEMAL EMDEN

Située sur la Populierenlaan, une artère animée de la métropole ]amande, la demeure
passerait presque inaperçue, implantée entre une aire de stationnement désaffectée, un
minuscule parc et un building à appartements sans charme. Loin de ressembler à la
majestueuse villa Savoye, perchée sur pilotis, ou au futuriste pavillon Philips de l'Expo 58,
l'immeuble a^che en effet, au premier regard, un caractère plutôt modeste. "Et pourtant,
j'ai été d'emblée conquis quand je l'ai vu", se souvient Patrick Robyn. C'était au début des
années 80, alors que, étudiant, il cherchait des sites en ville pour ses shootings. "Je suis
passé devant et j'ai eu un coup de foudre instantané. Le jeu de lignes au niveau des
fenêtres est très ingénieux." Le jeune homme frappe alors à la porte et c'est un
entrepreneur qui lui ouvre.

De acordo com o princípio da multiplicidade de vistas preconizado pela 
promenade architecturale, este último é apresentado de duas outras for-
mas, complementares à nossa primeira impressão. Apreciamos novos 
detalhes, um novo jogo de curvas e cores é visível. No fundo, como o 
véu azul da atmosfera numa paisagem distante, o cerúleo na parede de 
entrada amplia sensivelmente a profundidade aparente do vestíbulo.

Voltamos ao pé da escada; no ponto de partida, de certa forma. Assim 
como o debrum preto visto anteriormente na sala, o detalhe do corrimão 
traça aqui a fronteira entre duas lógicas espaciais distintas: reencontra-
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mos o espetáculo de uma estreita verticalidade que já nos havia impres-
sionado. Porém, o espaço, transformado de negativo em positivo, agora 
oferece-se em toda a sua glória, sem qualquer obstáculo. Assim, o olhar 
pode alcançar a fonte mais elevada da luz, lá em cima, ao fim da falha. 
Temos que admitir: a escada não usurpou o seu título de escada de Jacob, 
entre céu e terra.

Chegando rapidamente ao patamar do primeiro piso, o súbito apareci-
mento de um estranho cilindro branco força-nos a fazer uma pausa. Pa-
rece querer libertar-se da planeidade da superfície da parede que o viu 
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nascer. Os nossos olhos deslizam pela sua superfície impalpável, e somos 
obrigados a olhar para trás, guiados pela luz do topo da escada. Na bre-
cha, uma parede azul levita acima dos degraus que acabamos de subir. 
Mas é imediatamente empurrado para trás por um primeiro plano cor de 
terra-de-siena queimada que serve como uma moldura para uma porta 
aberta para um interior “azul ultramarino” profundo.

Só as paredes laterais do quarto principal se afastam deste azul ultramari-
no que aqui predomina. Parecem provocar-se à distância, uma impondo o 
seu branco luminoso (visivelmente associado à grande parede de meação 
da casa), a outra respondendo com a profundidade da sua terra-de-um-
bra queimada. As cores das portas de cada lado da cama seguem esta 
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oposição. A partir daí, entendemos que, tendo entrado no espaço pela 
porta branca, devemos sair pela umbra queimada.

Entrar por esta porta é passar — mais uma vez — da sombra à luz. Esta-
mos agora imersos numa claridade saudável, envolvendo na luz todas as 
dobras de uma casa de banho que tem que se acomodar com o pequeno 
espaço que os quartos tiveram a gentileza de lhe dar. Transformando um 
constrangimento num espetáculo, o arquiteto desenvolveu toda a elegân-
cia de uma das suas famosas paredes sinuosas, celebrando com o mes-
mo gesto o “casamento da banheira e do bidê por um mesmo contorno 
comum”.

Sem demora, a descoberta do próximo quarto — azul pálido — confirma 
o que havíamos adivinhado: a famosa curva, longe de morrer num canto 
do banheiro, continuou a desabrochar além das paredes: ao fazer isso, 
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empurrou para fora do quarto metade de um cilindro oco — uma estante 
cuja superfície externa branca, vista do patamar, nos perturbou tanto que 
interrompeu imediatamente a nossa subida da escada.

De resto, eis-nos de regresso. À nossa direita, uma porta aberta deixa 
entrever um cubo de ocre amarelo claro: até o teto, que até então se li-
mitava ao branco para desempenhar o papel de árbitro entre as paredes 
verticais, 19 sucumbiu aqui à cor feliz para iluminar este quarto das crianças 
com vista para o jardim.

Assim que pudemos dar uma olhada por dentro, fomos chamados à or-
dem pela luz natural que continuava a cair do topo da escada. A subi-
da torna-se quase ofuscante; então, apressamo-nos em dar meia-volta 
quando o último degrau é alcançado. À nossa frente, o reencontro da linha 
implacável do corrimão testemunha o novo limiar que estamos prestes a 
cruzar. A sua retidão permite-nos apreciar plenamente a curvatura de uma 
parede terra-de-siena clara orientando o olhar para o fim de um corredor 

19. Georges Baines, “De woning Guiette te Antwerpen”, op. cit., p. 71.
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L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

118

Maison Guiette, Anvers. 
Vues actuelles. Depuis 1926, la
maison a gardé un très haut niveau
d’intégrité et d’authenticité. 
Ph. P. De Prins, 1988.

Maison Guiette, Anvers. 
Vue de l’atelier du dernier niveau.
Le volume sur deux niveaux et 
le grand mur vitré s’inspirent du
modèle Citrohan.
Etat actuel, maison habitée par 
un privé. 
Ph. Kris Vandevorst, octobre 2014.
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onde luz e meia-luz se sucedem; pois, de repente, luz: a porta do estúdio 
abriu-se diante de nós.

Um piso suspenso a meia-altura cria, pela sombra que lança, uma tran-
sição agradável para os olhos que tinham acabado de acostumar-se à 
escuridão crescente do corredor. À nossa esquerda, uma janela projeta 
a sua luz suave sobre a massa de um quarto de cilindro preso no sótão 

— um sólido geométrico abrigando a câmara escura do pintor-fotógrafo. 
Movemo-nos gradualmente para o espaço do estúdio, cubo de luz com 
uma face de vidro voltada para o norte: é possível adivinhar cada aresta 
na borda da parede, senão do pilar ou da viga, manifestados pelo desejo 
do arquiteto.

Aqui, não há policromia. Mas uma conversa muda entre o branco — sem-
pre — e vários tons de cinza: há que preservar a serenidade do trabalho 
do artista. Uma escada íngreme e estreita nos convida a subir. Chegado 
ao topo, sentimos um leve sentimento de vertigem. Empurra-nos a olhar 
para trás, para baixo: a icônica fenda de luz aparece uma última vez. Não 
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podemos deixar de pensar na sua primeira aparição na sala de estar, um 
espaço que parece tão distante — no tempo como no espaço. Tínhamos 
pensado que a sala estava diagonalmente oposta ao estúdio; um atalho 
visual habilidoso imediatamente a trouxe à memória.

Dissimulada na penumbra da sua tinta cinza, uma porta está ali, fechada. 
A janela quadrada à direita quer dar-nos uma última pista: será a porta de 
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saída? Abre-se. O ar fresco passa por nossos rostos; o sol, alto no céu, 
nos deslumbra. Ao recuperar os nossos sentidos, é difícil esconder uma 
certa desilusão: mais uma sala fechada, rodeada por paredes. A não ser 
que? Desta vez, o espaço parece fugir pela abertura circular que uma rede 
de aço não consegue colmatar. Através do círculo é possível ver Antuérpia 
inalterada, mantida ao longo do tempo pelo movimento incessante dos 
seus habitantes. A cidade chama-nos; é hora de voltar para onde para-
mos a nossa vida. Mas é precisamente neste momento que percebemos 
que não é mais possível. Pois já não somos os mesmos. Pois a casa, 
depois de nos ter acolhido, surpreendido e comovido, por fim duradoura-
mente nos transformou.
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“Só o pensamento, fruto do trabalho, é transmissível.” 1 

Da invenção de Dom-ino à casa Guiette, tivemos o prazer de olhar por 
cima do ombro de Le Corbusier. Reunir parte dos seus escritos teóricos 
era tentar reconstituir da melhor forma possível a herança de uma vida de 
criador, de poeta. Era a vontade de fazer próprio um patrimônio de expe-
riências úteis, apontando invariavelmente, como a agulha de uma bússola, 
na direção da arquitetura, fenômeno humano, lírico e transformador.

O ato de criação era a profissão de fé de Le Corbusier. “Visual impeniten-
te” 2, todos os dias peregrinou em busca do Belo. Aliás, muitas vezes as 
evidências apareciam fora do “atelier des recherches patientes”: “(...) Vi uma 
barraca operária construída em chapa ondulada, absolutamente primorosa, 
cuja porta estava ornamentada com uma roseira cor-de-rosa. Era um verda-
deiro poema dos tempos modernos. Procuro avidamente essas casas que 
são ‘casas de homens’ e não casas de arquitectos.” 3  “(...) No pátio de 
uma quinta na Bretanha, notamos a mesma experiência. Aqui também existe 
a mesma reserva arquitetural. Eu digo: reserva. Reserva, ou seja, um capital, 
uma força, um potencial arquitetural; os elementos estão aí, disponíveis, para 
que a invenção lírica, a imaginação do artista criador possam pôr em ação, 
possam cultivar, fazer florescer, fazer brilhar como uma obra de esplendor, 
fruto redondo e firme de um pensamento alto. Mas a mente primeiro deve 
compreender e aproveitar as forças que lhe pertencem.” 4  “A grandeza 
está na intenção. (...) A intenção é o que toca o mais profundo âmago do 
nosso coração, a qualidade do espírito trazido à criação da obra de arte.” 5

A primeira lição do arquiteto foi uma advertência: “O útil não é o belo”; não 
devemos confundir o fim com os meios. Trata-se de ter uma ambição poé-
tica, mas fazer arte desde o início é correr para o desastre, como repete o 
arquiteto Eduardo Souto de Moura nas suas conferências. A arquitetura é 
antes de tudo um serviço social e é preciso ser útil. A seguir, talvez, a arte 
possa acontecer.

Souto de Moura mal consegue imaginar o próprio Fernando Pessoa sen-
tar-se à mesa de um café para criar um poema; como poderia começar 

1. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

2. Ibidem.

3. Le Corbusier, “Prologue américain” in Précisions sur un état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme, op. cit., p. 9.

4. Le Corbusier, Une maison — Un palais, op. cit., p. 44.

5. Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, Paris: Plon, 1937.
Fig. 1 René Guiette, Os arre-
dores, óleo sobre tela, 1930.
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a trabalhar? Não, o que o leva a escrever é um problema que teimou em 
resolver, modestamente, mas obstinadamente e totalmente convencido 
da necessidade da sua empresa. O mesmo vale para Le Corbusier: “(...) 
Na vida temos de fazer. Ou seja, agir com modéstia, exatidão, precisão. O 
único ambiente para uma criação artística é a regularidade, a modéstia, a 
continuidade, a perseverança. (...) A metafísica é apenas a espuma de uma 
conquista, a vertente descendente, um fato onde os músculos da ação dei-
xaram de funcionar. Não é um ato, não é um fato, é um eco, um reflexo.” 6

Então temos que colocar o problema. É preciso reconhecer e escolher 
os nosso meios — as nossas palavras, os nossos signos — e depois de-
senvolvê-los para que sejam plenamente úteis na resolução do problema 
colocado, no encontro das regras do jogo: “(...) O fenômeno é simples: 
relacionar de um modo preciso quantidades exactas. Relações. Reconhe-
cemos o suficiente que tudo está aí e que a capacidade de perceber as re-
lações qualifica os valores espirituais dos homens? Todas as relações estão 
ao nosso redor: natureza, construções humanas, eventos, relações múltiplas 
e incontáveis. De repente, um homem é capaz de parar e, apontando para 
uma relação, grita: “Veja!” Ele é um poeta.” 7

Face à “segunda espontaneidade” da villa Savoye, “laboriosamente conquis-
tada e também de súbito encontrada”, Álvaro Siza lembrou: “Picasso dizia 
que necessitará de dez anos para aprender a desenhar como uma criança.” 8 
Talvez também tinha lido estas linhas de Le Corbusier: “Observe um dia, 
(...) num pequeno restaurante popular, dois ou três convivas tomando café e 
conversando. A mesa ainda está coberta com copos, garrafas, pratos, azeite, 
o sal, a pimenta, o guardanapo, a argola de guardanapo, etc. Veja a ordem 
fatal que coloca todos estes objetos em relação uns aos outros; todos servi-
ram, foram agarrados pela mão de um ou outro dos convivas; as distâncias 
que os separam são a medida da vida. É uma composição matematicamente 
organizada; não há um lugar falso, um hiato, um engano.” 9

“A grandeza está na intenção. (...) E por mais inocente que seja o meu cora-
ção, não sinto aqui a expressão de um homem ou de homens. É apenas um 
fato e uma lei da física. A única emoção que resta é o rigor desta lei. Sem 
mais nada. Mas (...) suponha que os homens tivessem feito isso; proposital-
mente, para elevar os nossos corações; com esta intenção?” 10

6. Le Corbusier, Mise au point, op. cit.

7. Le Corbusier, Une maison — Un palais, op. cit., p. 3.

8. Álvaro Siza, “A Villa Savoye revisitada”, op. cit., p. 41.

9. Le Corbusier, “Prologue américain” in Précisions sur un état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme, op. cit., p. 9.

10. Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, op. cit.

Fig. 2 Fac-símile de uma pá-
gina de: Le Corbusier, Entre-
-Deux, livro “escrito e gravado 
pela mão do autor às Éditions 
Forces Vives”, 1964.
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& 48.

 — Fig. 8 Página tirada de L’Architecture vivante, printemps & été 1928, s. p.
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FA
C

U
LD

A
D

E D
E A

R
Q

U
IT

ET
U

R
A

U
m

 dado de jogar: a casa G
uiette por 

Le C
orbusier e Pierre Jeanneret

M
anoël Tim

m
erm

ans


