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1. Resumo 

 

A proposta deste trabalho sugere, a partir da análise de dois projetos Villa 

Savoye (1928) de Le Corbusier e Villa Dall’Ava (1991) de Rem Koolhaas, como 

elementos de pesquisa, investigar o desdobramento das teorias dos Movimentos 

Moderno e do Pós-Moderno, com objetivo de discutir os pensamentos destes 

períodos. Analisar as estratégias projetuais adotadas para as duas residências, as 

possíveis intenções conceituais através de suas semelhanças e diferenças.  

 

2. Introdução 

 

O Movimento Moderno na arquitetura e no urbanismo surge na Europa no 

início do século XX, representado pelos conceitos que afirmam e apoiam o uso de 

formas geométricas consolidadas, definidas, puras e, predominantemente 

monocromáticas, sem ornamentos e adornos. O Movimento Moderno difunde o 

pensamento racionalista utilizado por arquitetos como Walter Gropius, Mies Van der 

Rohe, Frank Lloyd Wright, bem como Le Corbusier, outro importante protagonista da 

formatação e construção da modernidade. A riqueza e complexidade de seus 

projetos geram os conceitos racionalistas e funcionalistas sintetizados, entretanto o 

rigor funcional integrado à forma buscava soluções para as mudanças econômicas e 

sociais causadas pela 1ª Guerra Mundial. Visam pontos que integram “forma e 

política do ponto de vista ético” (MONTANER, 2011, p. 12) que neste momento são 

necessários na Europa pelas consequências geradas pelas duas Grandes Guerras, 

e tornam-se premissas de projeto, para que essa nova visão de mundo passe a ser 

difundida e materializada no ato mais primário do ser humano, que é habitar, assim 

imprimindo a identidade teórica destes pensamentos, na arquitetura e urbanismo 

que seriam edificados daquele momento em diante; diferente da difusão no Brasil, 

apenas como nova fase estética. 

São criados os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna – 

CIAM, com objetivo de difundir parâmetros conceituais e projetuais como 

contribuição para as futuras gerações de arquitetos. Entretanto 10° CIAM indica um 

terreno fértil para uma revisão crítica da modernidade, culminando naquilo que é 

rotulado por alguns críticos e historiadores de arquitetura como Pós-Modernismo. 

Sendo que este já não se trata de um estilo especificamente, e sim de um período 



que se desenvolve a partir da segunda metade do século XX, gerado por 

contrapontos teóricos que o antecedem. Trata-se de uma reação ao funcionalismo e 

racionalismo modernos, faz referência à arquitetura clássica de forma exagerada e 

por vezes irônica, contudo com o uso de materiais e técnicas construtivas oriundas 

da transição do século XIX para o século seguinte, como concreto armado e aço 

associados ao vidro. A Pós-Modernidade apoia-se em oferecer às pessoas o que 

elas buscam em termos estéticos, integrado à vida cotidiana, proporcionando assim 

uma arquitetura mais humana, do ponto de vista dos teóricos que defendem este 

período, do que a dos que defendiam o modernismo.  

Le Corbusier sintetiza e aborda os cinco pontos que fundamentam o 

Movimento Moderno, como estratégias e conceito aos projetos. O arquiteto defende 

que o Movimento Moderno destaca-se por ser mais social do que estético, os pontos 

da Nova Arquitetura e o projetar em planta livre, justificam essa defesa. Conceitos 

que são fielmente enfatizados no projeto que representa a unidade corbusiana a 

Villa Savoye (Poissy, 1928). 

Rem Koolhaas tornou-se arquiteto na década de 1970, início da 

globalização; sua forma de pensar arquitetura como jornalista reinterpreta o 

modernismo em seus projetos; defende o corte livre como o caminho mais viável e 

próximo para experimentações de projetar. Suas teorias sugerem a continuidade 

espacial que foge da funcionalidade, ele as defende em seu processo projetual e as 

materializa na arquitetura aproximando-se das teorias propostas no período do Pós-

modernismo. Essas teorias defendidas por Koolhaas apresentam potencialidades 

que ultrapassam as que as antecedem e se afirmam, a partir da expansão de 

conceitos mais sólidos, desde o conceito do corte livre até o do elemento 

fundamental da implantação de um edifício – o lugar – conceito de genius loci. 

Consolida estes potenciais conceitos de projeto e suas definições espaciais 

nitidamente no desenvolvimento de projeto na Villa Dall’Ava (Saint-Cloud, 1991). 

 

3. Objetivos 

 

Compreender as teorias dos Movimentos Moderno e do Pós-Moderno, a 

partir dos dois projetos analisados, e identificar possíveis relações, semelhanças e 

diferenças nas intenções e premissas projetuais de Le Corbusier e Rem Koolhaas.  

 



4. Metodologia 

 

Investigar as aproximações e distanciamentos no pensamento projetual 

dos arquitetos Le Corbusier e Rem Koolhaas através de pesquisas bibliográficas, 

com o propósito de identificar essas semelhanças e diferenças conceituais e 

práticas. Análise de projetos a partir de desenhos, imagens e produção de 

diagramas que permitem profundo entendimento dos objetos de análise. 

 

5. Desenvolvimento 

 

A pesquisa será desenvolvida e organizada em introdução, três capítulos, 

e considerações gerais; sendo a introdução sobre o racionalismo, o primeiro capítulo 

dedicado aos pensamentos do Modernismo e do Pós-Modernismo, o segundo 

analisará o projeto da Villa Savoye do arquiteto Le Corbusier, o terceiro outra análise 

projetual, sendo esta da Villa Dall’Ava do arquiteto Rem Koolhaas, e as conclusões e 

considerações gerais. 

 

6. Resultados Preliminares 

 

Esta pesquisa e as análises encontram-se em desenvolvimento, assim os 

resultados ainda não foram concluídos.  
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