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A casa erguer-se-á no meio dos 
campos como se fosse um objeto 
e sem perturbar nada à sua volta

Le Corbusier

Villa Savoye

Situada nos arredores de Paris, França, e concluída em 1931, Villa 
Savoye é uma casa de campo particular projetada pelo arquiteto 
suíço Charles-Édouard Jeanneret, conhecido por Le Corbusier. 
Rapidamente se tornou um dos edifícios que mais influenciaram a 
arquitetura de estilo internacional e que cimentaram a reputação 
de Le Corbusier, fazendo dele um dos arquitetos mais importantes 
do século vinte.

Significado arquitetónico

Quando a construção da Villa Savoye começou em 1928, Le 
Corbusier era já um arquiteto famoso a nível internacional. 
O seu livro Vers une Architecture (Por uma Arquitetura) tinha 
sido traduzido para várias línguas, enquanto que o seu 
trabalho no edifício Centrosoyuz em Moscovo, o tinha posto 
em contato com os vanguardistas russos. Tendo sido um 
dos membros fundadores do Congresso Internacional de 
Arquitetura Moderna (CIAM), ele também se estava a tornar 
conhecido como um importante e notório propagador da 
arquitetura moderna.

Villa Savoye seria a última de uma série de Casas de campo 
em “estilo purista” brancas projetadas e construídas por Le 
Corbusier e pelo seu primo Pierre Jeanneret, dentro e à volta 
da cidade de Paris durante os anos 20. Encorajado pela 

carta aberta da família Savoye, Le Corbusier garantiu que o 
design da casa se tornaria a representação física dos seus 
ideais de “Pureza Total”.
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A casa viria a ser construída de acordo com os emblemáticos 
“Cinco Pontos” que Corbusier tinha desenvolvido como princípios 
orientadores para o seu estilo arquitetónico modernista: 

1:  Pilotis, tal como colunas ou pilares que elevam o edifício e 
permitem prolongar e dar continuidade ao jardim  situado em 
baixo.

2:  Cobertura plana, que servia de jardim e de terraço, 
reclamando para a natureza a terra ocupada pelo edifício.

3: Planta livre liberto de paredes de suporte, permitindo que 
as paredes sejam colocadas livremente e apenas onde sejam 
necessárias do ponto de vista estético. 

4:  Janelas horizontais longas, que contribuem para uma melhor 
iluminação e ventilação.

5: Fachada livre, funcionando como uma pele da parede e 
janelas, sendo livre de outros elementos constringentes.

Apesar da implementação dos “Cinco Pontos” de Le Corbusier 
terem complicado o processo de construção e, mais tarde, terem 
criado problemas práticos para a família Savoye, o resultado final 
foi uma admirável fusão da arquitetura moderna com a natureza. 
A Villa Savoye misturou-se de forma harmoniosa com o ambiente 
natural envolvente e tornou-se um dos edifícios mais influentes 
dos anos 30, gerando imitações em todo o mundo. Passados 
oitenta anos, o edifício é ainda visto como um ícone arquitetónico.

Le Corbusier e Pierre Jeanneret iniciaram rapidamente os trabalhos 
e em meados de Outubro de 1928 conseguiram apresentar um 
esboço pormenorizado das suas ideias. O primeiro projeto sofreu 
várias modificações, e deu lugar a quatro conjuntos subsequentes 
de desenhos. Dois destes, o segundo e o terceiro, diferiram do 
primeiro, enquanto que os dois desenhos finais voltaram às ideias 
iniciais do projeto original, mas diminuíram o tamanho global da 
estrutura para reduzir os custos. 

Os princípios orientadores do projeto eram relativamente claros: o 
edifício ficaria estrategicamente posicionado no centro do local e 
seria elevado sobre colunas para maximizar a vista do ambiente 
campestre envolvente. Ao contrário das suas primeiras casas de 
campo, Le Corbusier conseguiu desenhar os quatro lados da Villa 
Savoye tendo em conta a vista e orientação do sol. No piso térreo, 
colocou o átrio, a rampa e escada auxiliar de serviço, garagem e 
quartos do motorista e empregadas. No primeiro piso, o quarto 
principal, um quarto de criança para o filho dos Savoye, um quarto 
de hóspedes, cozinha, salão e terraços externos. O salão ficava 
orientado a noroeste, enquanto o terraço ficava virado a sul. O 
quarto de criança ficava virado a sudeste e a cozinha e terraço de 
serviço ficavam virados a nordeste. No segundo piso, havia uma 
série de espaços esculpidos que formavam um solário.

O design e construção da 
Villa Savoye

Em 1928, Pierre e Emilie Savoye mandaram construir a Villa Savoye 
em forma de residência particular de campo. Eles eram oriundos de 
uma família parisiense abastada, donos de uma grande e próspera 
companhia de seguros e possuíam terras em Poissy, localidade 
situada 30 km a oeste de Paris. O terreno onde eles decidiram 
construir era um campo inclinado, rodeado por floresta e com uma 
magnífica vista do Rio Sena.  Apesar de estipularem a quantidade 
de quartos necessária e o seu desejo por mobiliário moderno, Le 
Corbusier notou que os seus clientes não tinham “ideias formadas, 
antigas ou recentes”, apenas tinham vagas ideias sobre o aspeto 
arquitetónico da sua futura casa de campo. 

© Fondation Le Corbusier
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Os interiores

A rampa

O visitante entra na casa pelo átrio rodeado por uma parede de 
vidro branca. Quatro colunas parecem dirigir o visitante para uma 
rampa ascensional que pode ser vista de quase todos os ângulos 
da casa.

A escadaria auxiliar de serviço

A escadaria circular com sólidos balaústres eleva-se em espiral 
ao longo do centro do edifício. Esta escadaria dá ainda acesso 
às duas caves. 

A cozinha

“A cozinha não é precisamente o santuário da casa, mas é 
certamente um dos locais mais importantes. A cozinha e o salão 

são os espaços mais habitados.”

A garagem

A garagem que pode acolher até três carros, está disposta sobre 

um ângulo de 45° para permitir a um carro descrever uma curva.

A sala de estar

Concebida como um espaço contínuo, esta área de 86m2 é a 
sala principal da casa. Enormes painéis envidraçados abrem-se 
para o terraço ajardinado.

© Fondation Le Corbusier
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A casa de banho

A casa de banho contém uma das características especiais 
da casa: uma banheira retangular revestida a azulejos de 
cerâmica azul turquesa de 5 cm x 5 cm. Uma espreguiçadeira 
reclinável em betão, situada na borda da banheira, baseia-se 

em anteriores projetos de mobiliário de Le Corbusier.

O jardim suspenso 

“O verdadeiro jardim da residência não se situará ao nível do 
chão, mas 3,5 metros acima dele. Este será o jardim suspenso 

(…), será deste lugar que avistaremos toda a paisagem.”

O solário

A rampa culmina no solário, situado no cimo da casa. Oferece 
uma excelente vista tanto da arquitetura da casa abaixo como da 
natureza que a circunda. Do solário, o visitante regressa descendo 

a escadaria em espiral para o átrio.

Cor

Apesar de ser um purista da arquitetura, Le Corbusier era um 
forte adepto da policromia, a arte de combinar as cores. “O 
homem necessita de cor. A cor é a expressão imediata e 
espontânea da vida.” Predomina o branco no exterior da Villa 
Savoye, mas as paredes laterais da garagem e dos quartos 
dos empregados foram pintados de verde escuro para se 
misturarem com o ambiente circundante arrelvado. 

Apesar de parecer ter um design muito simples, a Villa Savoye 
provou ser extremamente complexa numa perspetiva de 
construção. Enquanto Corbusier experimentava novos conceitos 
de funcionalidade e forma, o pessoal contratado para construir 
a casa parecia ainda estar arreigado a hábitos e técnicas 
tradicionais. Isto conduziu a uma série de divergências, atrasos 
e custos adicionais que criaram dificuldades à totalidade do 
projeto. 

Apesar de Le Corbusier advogar o uso de componentes 
industriais standard, quase todos os elementos da Villa Savoye 
foram personalizados ou criados no local, resultando isto em 
gastos excessivos. Da estimativa inicial de 787.000 francos, 
em 1931 o total de custos de construção tinha espiralado para 
aproximadamente 900.000 francos.

“a casa é uma caixa no ar, per-
furada a toda a volta, sem interrup-

ção, por uma longa janela”.

Le Corbusier

© Fondation Le Corbusier
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De 1931 até hoje

A família Savoye tomou posse da casa em 1931 mas abandonou-a 
durante a Segunda Grande Guerra, o edifício foi mais tarde 
ocupado pelos exércitos alemão e americano. No final da guerra, 
como os Savoye não se encontravam em situação de poder 
manter a casa, a municipalidade de Poissy tomou conta da casa. 
Em 1958, eles expressaram o desejo de a expropriar, tendo em 
vista a sua demolição. Só uma vigorosa campanha internacional 
levada a cabo pela associação de arquitetos e a intervenção de 
Le Corbusier impediram este plano. 

Em 1965, a casa passou a fazer parte do registo francês de 
monumentos históricos, era o primeiro exemplar da arquitetura 
modernista a ser incluído nesse registo. Foram realizados vários 

projetos de restauração para salvaguardar a longevidade do 
edifício, o maior deles, um projeto financiado pelo estado, que teve 
lugar entre 1985 e 1997, devolveu-lhe muitas das características 
originais.

É impossível ignorar a influência que a Villa Savoye exerceu sobre 
a arquitetura internacional moderna, e a casa, que está agora 
aberta ao público, continua a ser um íman para todos os que 
desejam conhecer em primeira mão o trabalho de Le Corbusier.  

© Fondation Le Corbusier
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Factos e afirmações

Le Corbusier

Apesar de ser um pioneiro da arquitetura moderna, Le Corbusier 
era mais do que um arquiteto. Ele era também um escritor famoso, 
pintor, urbanista e designer de algumas das peças do mobiliário 
mais icónico do século vinte. Numa carreira que se estendeu por 
cinco décadas ele criou um trabalho que ainda hoje é venerado e 
respeitado. 

Nasceu com o nome de Charles-Édouard Jeanneret  a 6 de Outubro 
de 1887 em Chaux-de Fonds, uma pequena cidade no noroeste da 
Suíça e que dista apenas cinco quilómetros da fronteira francesa. 
O seu pai, Georges Edouard Jeanneret, era gravador e esmaltador 
de relógios, e a sua mãe, Marie Charlotte Amélie Jeanneret-Perret, 
era professora de música. Desde muito jovem que Le Corbusier 
tinha um fascínio pelas artes visuais e estudou mesmo na escola 
de belas artes local.

Em 1907, viajou para Paris, e trabalhou no gabinete de August Perret, 
o pioneiro francês do betão reforçado. Em 1908, encontrava-se a 
estudar arquitetura em Viena, Aústria, com Josef Hoffman, antes da 
sua mudança para Berlim, Alemanha, em 1910 para trabalhar com 
o arquiteto Peter Behrens. Pensa-se que, durante a sua estadia em 
Berlim, Le Corbusier conheceu Mies van der Rohe e Walter Gropius. 

Quando rebentou a Primeira Guerra Mundial, Le Corbusier, 
regressou à Suíça para ensinar na sua antiga escola. Foi durante 

este período que ele também trabalhou nos estudos da teoria 
da arquitetura que se tornariam a base do seu futuro trabalho. 
Ao regressar a Paris, abriu o seu próprio gabinete de arquitetos 
juntamente com o seu primo Pierre Jeanneret, e em 1920 adotou 
o pseudónimo “Le Corbusier”. Na década seguinte, Le Corbusier 
aperfeiçoou as suas teorias sobre o Purismo, incluindo os seus 
famosos “cinco pontos” da arquitetura, e pô-los-ia em prática 
construindo uma série de casas de campo no centro e ao redor 
de Paris. Este período culminou com a elaboração do projeto e 
construção da Villa Savoye. 

Ao longo dos anos 30 e após a Segunda Guerra Mundial, Le 
Corbusier expandiu as ideias na área do planeamento urbano, 
e esforçou-se para concretizar as suas ambições em projetos 
desenvolvidos em Marselha, França, e numa cidade capital que 
estava a ser construída para os estados do Punjab e Haryana na 
Índia. 

Quando Le Corbusier faleceu a 27 
de agosto de 1965, deixou para trás 
um volume substancial de trabalho 
elaborado ao longo de cinco décadas 
e que incluía jornais, livros, projetos 
de mobiliário icónico e arquitetura de 
inovação tal como a Villa Savoye.

© Fondation Le Corbusier

A ligação semicircular de acesso e 
saída da garagem, no piso térreo, 
tem um ângulo de viragem preciso 
para um automóvel da marca Citroën 
de 1927.

© Fondation Le Corbusier

A Villa Savoye encontra-se elevada no ar 
por 15 colunas cilíndricas. Cada coluna 
tem um raio de 30 cm e uma altura de 
2,87 metros.

© Fondation Le Corbusier

Le Corbusier designou o seu jardim 
suspenso de “sala de estar ao ar livre” que 
podia ser usada para receções de verão.

© Fondation Le Corbusier

A planta que Corbusier fez para 
a casa baseava-se nos princípios 
proporcionais de secção áurea—um 
sistema geométrico de harmonia 
e proporção, primeiro concebido 
pelos antigos Gregos.  

© Fondation Le Corbusier

A Villa Savoye tem janelas horizontais 
longas. Ao contrário dos seus 
contemporâneos modernistas, Le 
Corbusier optou frequentemente por 
janelas com caixilharia de madeira em 
vez de metal.

© Fondation Le Corbusier

Quando a casa foi ocupada pelo 
exército alemão durante a Segunda 
Guerra Mundial, eles usaram-na para 
armazenar feno.

Factos sobre a Villa Savoye
Localização: ............................  82, Rue de Villiers, 78300 Poissy,France
Arquiteto: ...................................  Le Corbusier & Pierre Jeanneret
Estilo:  ..........................................  Modernista, Internacional
Data:  ...........................................  1928-1931
Tipo de construção: ...........  Residência de campo
Materiais: .....................................  Estrutura de pilar/viga em betão reforçado
Custo original:........................  Aproximadamente 900.000 francos
Área de superfície: .............  408 m2.

Fundação Le Corbusier
www.fondationlecorbusier.fr

Endereço: 8-10, square du Docteur Blanche 75016 Paris

Telefone: 01.42.88.41.53; 

E-mail : info@fondationlecorbusier.fr
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“Le Corbusier é desde sempre uma fonte de inspiração para mim. A 
sua arquitetura é harmoniosa, equilibrada e coerente.  A sua filosofia 
e o seu trabalho são inovadores e intemporais.

Um dos magníficos exemplares da sua obra—e um dos meus 
preferidos—é a Villa Savoye: Fechada e aparentemente 
inexpugnável quando vista do exterior, aberta e orgânica 
quando vista do seu interior. Com este edifício ele juntou duas 
características paradoxais: ligamento e desligamento à natureza.

Os maiores desafios que se colocaram durante a construção do 
modelo LEGO—que deram lugar a mais de 15 versões para alcançar 
a sua fase final e para os quais foi necessário recorrer à ajuda dos 
designers mais experientes da equipa LEGO—foram as colunas e o 
complexo design do telhado.

“No início construí as colunas com peças redondas de 1x1, mas 
pareciam sempre demasiado grandes. Na versão final, e após ter 
consultado a equipa de design da LEGO, acabei por usar as lâminas 

Uma Palavra do Artista  

A linha “Modelo em Escala Reduzida” – a linha LEGO Architecture 
nos anos 60

O desenvolvimento da atual série LEGO Architecture pode ser 
reencontrada no início dos anos 60, quando a popularidade das 
peças LEGO estava em forte crescente. Nessa época, era dono 
da empresa Godtfred Kirk Christiansen. Ele estava à procura de 
formas para expandir o sistema LEGO, e pediu aos seus designers 
para desenvolverem um conjunto de novos componentes que 
acrescentasse uma nova dimensão à construção LEGO. 
 
A resposta daqueles foi tão simples quanto revolucionária: cinco 
elementos que combinavam as existentes peças e que tinham 
apenas um terço da altura. As novas “bases” de construção 
tornaram possível construir modelos com mais pormenor. 
 
Esta maior flexibilidade da LEGO parecia adequar-se às 
tendências da época, em que os arquitetos modernistas 
estavam a redefinir o design das casas, e as pessoas estavam 
a ter um papel ativo no papel ativo no. Estas tendências deram 

origem à introdução da linha “Modelo em Escala Reduzida”, que 
nasceu no início de 1962. 

O nome era uma ligação direta à forma como os arquitetos 
e engenheiros trabalhavam, e esperava-se que eles e os 
outros construíssem os seus projetos “em escala reduzida” com 
elementos LEGO.  

À semelhança do que acontece hoje com a LEGO Architecture, os 
conjuntos originais foram concebidos para se diferenciarem das 
normais caixas muito coloridas LEGO, e também incluíam “Um 
Livro de Arquitetura” para inspiração. 

Apesar dos cinco elementos continuarem a fazer parte integral do 
sistema de construção LEGO, a linha “Modelo em escala reduzida” 
foi gradualmente abandonada em 1965—passariam mais de 40 
anos antes que os seus princípios fossem recuperados na série 
LEGO Architecture que conhecemos hoje.
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dos sabres de luz da LEGO. Isto trouxe-nos um novo desafio quando 
chegou a altura de as fixar à base. Ao tentar construir os elementos 
do telhado, fui de novo confrontado pela arte meticulosa de Le 
Corbusier: nada é coincidência e cada mudança nas suas partes 
principais de design conduziu a desequilíbrio e desarmonia no 
modelo.”

O modelo Villa Savoye foi criado em estreita colaboração com a 
equipa de design da LEGO. Eles conseguiram olhar para o modelo 
numa perspetiva de construção LEGO e garantiram que o processo 
de construção seria simples e lógico,  fazendo dele uma experiência 
positiva para o utilizador.


