Arquiteto: Le Corbusier

Obra: Villa Savoye

Parece-me muito difícil pensar na constituição do movimento moderno e na
consolidação da nova arquitetura sem considerar o arquiteto suíço Charles Édouard
Jeanneret, o verdadeiro nome de Le Corbusier. Por esse motivo, ele foi escolhido
como personagem principal desse estudo mais aprofundado, junto com uma de suas
obras mais emblemáticas, a Villa Savoye. Veremos a seguir que a maneira com que
ele conduziu sua formação, desenvolveu sua linguagem e obra reflete seu esforço
contínuo em fazer com que a arte e a arquitetura entrassem em sintonia com os
novos tempos.
Formação
A genialidade de Le Corbusier tem origem em sua formação. Ele graduou-se como
designer e gravador de caixas de relógios na escola de Artes e Ofícios de sua cidade
natal, La Chaux-de Founds, na Suíça. Foi estimulado pelo seu mestre Charles
L’Eplattenier a iniciar-se como arquiteto, mas desconfiava do sistema convencional
da educação das Beaux-Arts. Preferia aprender fazendo e seu autodidatismo
incluiu: muita leitura, longas viagens e experiências em vários escritórios de
arquitetura. O fruto dessa formação foi uma experiência muito rica e multilateral,
que o colocou em direto contato com movimentos de vanguarda nas áreas artística,
arquitetônica e social.
Por um lado, através de seus mestres, Le Corbusier vivenciou de perto os
movimentos embriões da nova arquitetura. O arquiteto e professor Suíço, Charles
L’Eplattenier, o apresentou ainda na adolescência ao Arts & Crafs, um dos
primeiros movimentos a repudiar as convenções do passado, que buscava um
vocabulário de decoração livre de ornamentos e baseado nas formas naturais. Ao
trabalhar no escritório de August Perret, em Paris, entrou em contato com a
racionalidade da estética do engenheiro e aprendeu muito sobre a construção em
concreto armado. Ao mudar-se para Berlim e trabalhar com Peter Behrens,
importante figura da Deutsche Werkbund, compreendeu a necessidade de uma
aliança entre arte e máquina. Ao conhecer Tony Garnier, arquiteto e urbanista
francês, e seu projeto “Cidade Industrial”, identificou-se com suas ideias
socialistas.
Por outro lado, com suas visitas a bibliotecas, museus e viagens estudou o
classicismo, buscando os valores perenes da arquitetura, e entrou em contato com
outras culturas. Em 1907, visitou o convento dos cartuxos de Ema, na Toscana,
vivenciando pela primeira vez “a comuna”, onde observou a simplicidade das
habitações dos monges e sua integração com a natureza. Cinco anos depois fez a
grande Viagem ao Oriente, na qual impressionou-se especialmente com a perfeição
do Partenon, chegando a compará-lo com uma máquina. No final da década de 20,
fez 3 visitas à Rússia, que colocaram-no em estreito contato com a esquerda
internacional e visitou a América do Sul, e maravilhou-se com a beleza natural do
Rio de Janeiro.
Por fim, a arte teve uma influência importante na sua formação e obra. Depois de
sua experiência na Alemanha, Le Corbusier retornou a Paris e viveu uma fase de
intensa vida intelectual, na qual pintou e escreveu em seu tempo livre. Junto com
o pintor Amédée Ozenfant desenvolveu a estética do Purismo. Sua relação com a
pintura serviu como um importante filtro de experiências e como um laboratório de
formas geométricas precisas e puras, que exploravam a tensão entre simplicidade e
espiritualidade.

Linguagem
A linguagem desenvolvida por Le Corbusier colocava-se claramente contra
rebuscamentos. Ele almejada arrancar a arquitetura de seu impasse estilístico,
buscando formas que fossem tão modernas e revolucionárias quanto o novo século,
a era da máquina. Para esse arquiteto, a beleza estava na intenção, na proporção,
na geometria que combinava retas e formas puras.
Ele desejava combinar os potenciais das novas técnicas e materiais, principalmente
o concreto armado, com as lições que havia aprendido com a tradição. Sua obra
refletia sua necessidade de unir a racionalidade do engenheiro (simplicidade e
padronização de formas, buscando a funcionalidade no lugar do estilo) com os
princípios fundamentais da arquitetura (valores permanentes e atemporais que
servem de base para toda boa arquitetura: volume, superfície e plano).
Seu objetivo final era fazer com que o homem, a máquina e a natureza
coexistissem em estado de equilíbrio e para isso sabia que seria necessário um tipo
de habitação e cidade totalmente novos e sintonizados com os novos tempos.
“A arquitetura é assunto de plástica, não de romantismo.”
“A arquitetura está sufocada pelos modismo. Os estilos são uma mentira.”
“A vida moderna exige e espera um novo tipo de planta,
tanto de casa quanto de cidade.”
Le Corbusier
Obra prévia a Villa Savoye
O primeiro projeto de Le Corbusier foi a Villa Fallet (1905-1906), uma residência
em La Chaux-de-Founds. Nessa ocasião, o arquiteto tinha apenas 17 anos e seu
projeto seguiu os preceitos do Arts & Crafts, ensinados pelo seu mestre Charles
L’Eplattenie. Cinco anos depois, após romper com o estilo do Artes e Ofícios e já
sob influência do racionalismo de August Perret, Le Corbusier realiza seu primeiro
projeto em concreto armado, o Ateliers D’Art (1910), também em sua cidade
natal, que sofreu grande influência da sua visita ao convento dos cartuxos de Ema.

Perspectiva Villa Fallet

Planta Baixa Ateliers D’Art

A partir de então passou a perseguir a ideia de padronização e desenvolveu, junto
com o engenheiro suíço Max du Bois a estrutura Dom-Ino, que se tornaria a base
estrutural da maioria de suas casas até 1935 e o fundamento de sua teoria de casas
em série, na qual a casa é vista como uma “máquina de morar”. A estrutura
consistia em componentes simples, retangulares e produzíveis em série, que

poderiam ser dispostos de forma a configurar residências e comunidades modernas
(peças enfileiradas como num jogo de dominó). A combinação de padronização com
flexibilidade.

Sistema Dom-Ino - desenho original

Sistema Dom-Ino - Maquete

Em 1922 desenvolve dois projetos importantes na direção da padronização: A
Immeuble-Villa e a Casa Citrohan. A Immeuble-Villa é sua primeira casa-modelo,
que seria a principal forma de residência em seu projeto de cidade. Inspirada nas
celas dos monges de Ema, a Immeuble-Villa (edifício vila) era uma habitação de pé
direito duplo, margeada por um jardim, que poderia ser disposta vertical ou
horizontalmente, criando pequenos blocos residenciais. A Casa Citrohan, como o
próprio nome indica, deveria ser tão padronizada quanto um carro
e
consequentemente funcionar de forma tão econômica e eficiente como essa
máquina.

Immeuble-Villa

Casa Citrohan

Le Corbusier tinha esperança de que essas casa-modelos servissem de base para um
amplo programa habitacional que buscasse superar o déficit habitacional pelo qual
passava a Europa naquela época. Mas mesmo com muito empenho conseguiu
construir apenas um conjunto habitacional em Pessac (1924-26) entre as primeira e
segunda grandes guerras.
Com a escassez de possibilidades para construção de conjuntos habitacionais, Le
Corbusier teve que abrir mão de sua ambição de realizar uma grande
transformação do meio ambiente moderno e se contentar com projetos de casas
burguesas nos subúrbios de Paris, que se tornaram elegantes demonstrações dos
princípios gerais de sua arquitetura.
Com projetos como a Maison Cook (1926), Villa em Garches (1927) e Villa Savoye
(1929) ele consolida sua teoria sobre os 5 pontos da nova arquitetura: planta
livre, fachada livre, térreo sobre pilotis, terraço jardim e janela em fita; e o
conceito de “promenade architecturale” (percurso arquitetônico), que
possibilitado pela planta livre, cria espaços de ligação entre os ambientes, que
permite um passeio agradável e muitas vezes surpreendente pela residência.

Villa Savoye
A Villa Savoye, em Poissy, é considerada a síntese das obras de Le Corbusier da
década de 20, que retrata claramente a maturidade do arquiteto, por diversos
motivos:
1. Constitui a expressão máxima da arquitetura purista. Le Corbusier pretendia
elevar um volume cúbico acima do campo, colocar a geometria do homem sobre a
geometria da natureza. O resultado geral é uma combinação perfeita de uma caixa
horizontal suspensa encimada por volumes curvos.

geometria básica

tema básico

2. Apresenta de forma completa os cincos pontos da nova arquitetura: planta
livre, fachada livre, térreo sobre pilotis, terraço jardim e janela em fita.

perspectiva piso térreo (vemos o piso térreo sobre pilotis)

perspectiva primeiro piso (vemos a planta livre, fachada livre, janela em fita)

modelo 3D (vemos o terraço-jardim)

3. Explora magnificamente a ideia de promenade architecturale, tanto que a
melhor descrição do projeto se dá através de um passeio por ele. Começando pela
chegada de carro no bloco térreo, que apresenta uma curvatura na sua face
posterior que permite que o veículo continue seguindo a curva e depois corte a
superestrutura diagonalmente por baixo. Seguindo pela rampa, que é a própria
coluna vertebral do conceito, que passa gradualmente de uma laje a outra,
levando o usuário do térreo ao terraço, passeando pelo piso nobre, ao lado do sala
principal.

planta piso térreo

acesso de carro no piso térreo

chegada da rampa no terraço do piso superior

chegada da rampa no terraço jardim

planta piso superior

entrada da rampa no piso térreo

subida da rampa para o terraço jardim

terraço jardim

4. Por fim, é uma versão sofisticada, mais clássica da estética da máquina de
Corbusier e de seu interesse por um uso mais abstrato e mais poético da forma. A
Villa Savoye é um equivalente moderno – em seu sentido de unidade e equilíbrio –
da villa renascentista. A comparação é válida, uma vez que ambos os tipos de villa
tem forma essencialmente cubica e centralizada, empregam um “piano nóbile”
(piso nobre) e utilizam uma linguagem arquitetônica padrão.

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy

Andrea Palladio, Villa Capra, Vicenza

Le Corbusier e o Movimento Moderno
A contribuição de Le Corbusier para a constituição do movimento moderno vai
muito além da inegável importância de seus projetos realizados ou simplesmente
concebidos. Durante toda sua carreira, o arquiteto produziu ensaios, manifestos e
escreveu livros que auxiliaram a formação e estabeleceram diretrizes para o
movimento, sendo que muitos deles são usados por arquitetos até os dias de hoje,
alguns exemplos:
•
•
•
•
•

Livro “Voyage d’ Orient”, A viagem ao oriente (1913): narra os aprendizados
durante sua viagem pela Itália, Grécia e Ásia Menor.
Ensaio e Livro “Vers une Architectura” (Por uma arquitetura), 1923, o qual
apresenta o conceito de “máquina de morar”.
Ensaio “Les 5 points d’une architectura nouvelle” (Os 5 pontos de uma
arquitetura nova), 1926, publicado na revista L’Esprit Nouveau.
Manifesto urbanístico “Carta de Atenas” (1933), que trata da chamada Cidade
Funcional.
Sistema de proporções “Modulor” (1950), que são medidas modulares baseadas
nas proporções de um indivíduo imaginário.

No campo de projetos, a relevância de sua obra não cessou com o projeto da Villa
Savoye. No final da década de 20, desenvolve seu primeiro projeto para grande
estrutura pública, para o concurso Internacional para a Sede da Liga das Nações,
que ao mesmo tempo representou o clímax e o momento de crise da primeira fase
de sua carreira de, uma vez que seu projeto não vence o concurso.
Contemporaneamente à fundação dos CIAM (Congressos Internacionais da
Arquitetura Moderna), em 1928, seus projetos passam a demonstrar suas
preocupações por desenvolver as conotações urbanas de sua arquitetura,
culminando com o desenvolvimento da Ville Radieuse, densa cidade elevada acima
da superfície de um parque contínuo e a Cidade Viaduto para o Rio de Janeiro e
Argel (1930).
Le Corbusier vs outros arquitetos
A especificidade de Le Corbusier em relação a outros arquitetos do movimento
moderno se dá tanto pelo ponto de vista técnico, conceitual e social.
Vinte anos mais novo do que Frank Lloyd Write, uma geração mais jovem do que
Hoffman e Perret e da mesma geração de Walter Gropius e Mies van der Rohe, Le
Corbusier soube fazer claramente as suas escolhas. Em termos técnicos, optou por
seguir, Perret com seu racionalismo da estética do engenheiro e rejeitou o Arts &
Crafts e o estilo FLW.
Conceitualmente diferentemente de Gropius, que também buscava uma nova
arquitetura, mas preocupava-se essencialmente com sua volumetria, Le Corbusier
queria unir a padronização da era da máquina com os valores perenes da
arquitetura clássica. Além disso, ele preocupava-se muito mais do que seus
contemporâneos Gropius e Mies van der Rohe por desenvolver as conotações
urbanas de sua arquitetura.
No âmbito social, no seu contato com a Deutsche Werkbund, através de Peter
Behrens, ele se conscientiza da importância da união entre arte e máquina, mas
repudia a abordagem redutivista de arquitetos como Ernst May e Hannes Meyer
(Existenzminimum), proclamando os padrões espaciais de seu Maison maximum.
Seu empenho em resolver a dicotomia entre a Estética do Engenheiro (utilidade) e
a Arquitetura (simbolismo), colocou-o em conflito com os designers funcionalistasocialistas do final da década de 1920.
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