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A	construção	de	pedra:	
“(...)subiam-se	as	paredes	
de	 pedra.	 Estabelecia-se	
um	primeiro	piso	apoiado	
nas	 paredes	 e	 depois	 um	
segundo,	 um	 terceiro.	
Abriam-se	 janelas	 e,	
fina lmente ,	 sobre	 o	
úl:mo	 piso,	 repousava	 a	
cumeeira.	 Abrir	 janelas	
nas	 paredes	 em	 que	 se	
apóiam	 os	 pisos	 é	 uma	
operação	 contraditória.	
Abrir	 janelas	 significa	
enfraquecer	 a	 parede.	
Havia	portanto	um	 limite	
entre	 a	 função	 de	 apoiar	
os	pisos	e	a	de	iluminar	os	
pisos.	 Era	 um	 estado	
limitado,	 que	 provocava	
incômodos.	 Ficava-se	
paralisado.”	

“Com	o	concreto	armado	
suprimimos	 inteiramente	
as	 paredes.	 Assentamos	
os	 p isos	 em	 pi lares	
delgados,	 dispostos	 a	
grandes	distâncias	um	do	
outro.	 (...)	 Disponibilizo	
assim	 todo	 o	 solo	 sob	 a	
casa.	(...)	Desenho,	agora,	
em	 planta,	 abaixo	 dos	
dois	 cortes,	 ao	 nível	 do	
solo,	as	paredes	de	pedra	
da	 casa	 de	 todos	 os	
séculos	 até	 nossos	 dias	 e	
os	 pilares	 de	 concreto	
armado	 ou	 de	 ferro	 da	
casa	 moderna	 com	 solo	
inteiramente	 livre.	 (...)	
Chamo	 a	 atenção	 dos	
t é c n i c o s 	 p a r a 	 a s	
condições	 em	 que	 atuam	
as	vigas	dos	pisos	da	casa	
de	pedra	 	e	as	da	casa	de	
concreto.	“	

Prometo-lhes	um	
poema	
deslumbrante:	o	
poema	das	
arquiteturas	da	era	
moderna.	
(Le	Corbusier,	Precisões)	
	
	
	
	
	

	 	 	 	
	 		

	
	
	
		



“Casa	de	pedra:	
Subsolo:	paredes	espessas	do	
a l i c e r c e . 	 I l u m i n a ç ã o	
med í o c r e ,	 l u g a r e s	 d e	
aproveitamento	 limitado,	
construção	muito	onerosa.	
Térreo:	 exatamente	 as	
mesmas	paredes	do	 subsolo,	
portanto	mesmas	 dimensões	
dos	 lugares.	 Abertura	 de	
janelas	 segundo	 o	 limite	 já	
assinalado.		
Primeiro	 andar:	 mesmas	
paredes	do	térreo,	no	mesmo	
lugar.	
Segundo	 andar,	 terceiro	
andar:	 idem.	Aí	 se	 situam	os	
quartos.	 Suas	 formas	 e	
dimensões	 serão	 as	 da	 sala	
de	 almoço,	 do	 salão	 ou	 da	
cozinha.	É	 razoável?	De	 jeito	
nenhum.	
T e l h ado :	 q ua r t o s	 d o s	
empregados.	 Em	 geral ,	
quentes	 no	 verão	 e	 frios	 no	
inverno.	“	

“Casa	 de	 ferro	 ou	 de	 concreto	
armado:	 planta	 livre,	 fachada	
livre.	
Subsolo:	 nada.	 Ah,	 sim!	 espaço	
menos	nobre	da	casa.	
Térreo:	 sob	 o	 piso	 que	 domina	 o	
terreno,	a	uma	altura	de	3,	4	ou	5	
metros,	 “os	 pilo:s”.	 A	 luz	 e	 o	 ar	
pene t ra rão	 na	 casa .	 Que	
conquista!	A	 casa	 se	apresentará	
como	 que	 suspensa.	 Que	 pureza	
arquitetônica!		
Primeiro	 andar:	 apenas	 algumas	
colunas	 redondas	 ou	 quadradas,	
com	20	a	25cm	de	diâmetro.	A	luz	
rodeia	 tudo.	 Pois	 não	 iremos	
construir	paredes,	mas	divisórias:	
elas	 não	 pesam.	 Podem	 ser	
re:líneas	ou	curvas.	
Segundo	andar:	nos	distanciamos	
da	rua,	do	barulho,	da	poeira.	
Isto	 significa	 para	 o	 arquiteto	
uma	liberação	imensa,	um	passo	
gigantesco	 em	 relação	 à	 casa	 de	
pedra.	 É	 uma	 contribuição	 dos	
tempos	modernos!”	



Berlin	Pavillon	
Karl	Friedrich	Schinkel	(1824)	
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Villa	Savoye	
Le	Corbusier	(1928)	
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Sistema	Dominó	
Le	Corbsuier	(1914-17)	



Le	Corbusier	
Maison	Citrohan	(1920-1927)	

		















Residência	Morumbi	
Oswaldo	Bratke	(1951)	
















